
(ὩΟοσὶς 

ΤΠΙ5 15 ἃ αἸρΊα] ΟΘΟΡΥῪ οἵ ἃ ὈΟΟΚ [Πδΐ ννὰξ ργθϑθυνθα ΤΟΥ σθηθγδίοηβ Οἡ ΠΠΌΓΑΓΥ 506 Ινθ5 ὈΘΙ͂ΌΓΘ 11 ννὰβ σάγ  ΓᾺΠΥ βοαηηθα Ὁ ΟΟΟΡΙΘ ἃ5 ρᾶτῖΐ οἵ ἃ ρῥγο]θοί 

ἴο πηᾶ κα {Π6 ννουἹα᾽ 5 θθΟΚΒ αἸΒοονθῦαῦ]6 ΟΠ]ΠΠ6. 

Π| Πδᾶ5 ϑυγνινθα ἰΙοηρ ΘΠΟΙΡῇ [ΟἹ (Π6 σοργυτιρῃΐ ἴο ΟΧΡΙΓΟ Δηα (Π6 θΟΟΚ ἴο Θηΐογ ἴῃ6 ρΡαΌΠ1Ο ἀοπηδιη. Α ΡαΌΠΟ ἀοπηδ]η ὈΟΟΚ 15 οἠθ [Πδ1 ννὰβ Πθνϑὺ β]6 οἱ 

ἴο ΘΟρυτρῇΐ ΟΥνν ΠΟ86 ἰΘρα] σορυγιρῃΐ [θη ἢὰ5 ΘΧριγθα. ΝΥ Πϑίμου ἃ ὈΟΟΚ 15 1η {Π6 ρα ΌΠῸΟ ἀοΠΊΔ1η ΠΥ νΔΓῪ σΟΙΠΙΓΥ ἴο οΟμυηΐγν. ΡΌΌΠΟ ἀοπηδιη ὈΟΟΚἙ 

ΔΓΘ ΟἿἿ σαΐθνναυϑ ἴο {Π6 ραϑί, ΓΕργΓθ θη ηρ ἃ νν δ] οἵ ΠΙϑίογυ, οα]αγα δηα Κηον]θαάσα {Παἴ᾽5 οἴη αἸΓΠΟυ] ἴο αἸ5οΟνου. 

ΜᾶΙκβ, ποίδίοης ΔΠ6 ΟΠΘΙ ΤΠ] ΙΡΊ 8118 ρΓΘϑθηΐ 1η [Π6 ΟΥΙΡΊ 4] νο]Π16 ΜΝ11]] ἈΡΡΘδΓ 1η [Π15 ΠΙΘ - ἃ ΓΟ ΠΉΠΟΘΓ ΟἹ [Π15 ὈΟΟΚ᾽Β Ιοηρ Ἰουγη ον ΠῸΠῚ (Π6 

ΡΌΡΠ5ΠΘΓ ἴο ἃ ΠΌΓαΓῪ ΔηἋ ΠΠΔΠ]Υ ἴο γοιι. 

ἴϊεαρο συ! 611η6ς 

(οΟρΊΘ 15 ργοπα ἴο ρδιίηθυ ἢ ΠΌΓΑΓΙΘ5 ἴο αἸΡΊ1Ζ6 ρα ΌΠ1Ο ἀΟΠΔ1η Πηδίθγια 15 ἃΠ6 πηα ΚΟ {Π6 1 6 ]ν ΔοοΘϑ5 1016. ΡΌΌΠῸΟ ἀοΙηδ1η ὈΟΟΚΒ ὈθΘΙοηρ ἴο [Π6 

ΡΌΌΙΠΙΟ ἃηα ννῈ ἃ ΤΊΘΓΘΙΥ {Π61 ουϑίοα!Δη5. ΝΟνογῃθ 655, {Π15 ννοΟΥΚ 15 ΘΧΡΘΉΒΙνθ, 50 1ἢ ΟΥΟΘΓ ἴο ΚΘΘΡ Ργονι!ηρ [Π15 Γοϑοῦτοθ, ννα Πᾶν ἰάθη βίθρ5 ἴο 

ΡΓΘΟνθηΐ αὔιιϑθ ΟΥ ΘΟΠΊΠΊΘΙΟΙΔΙ ρᾶΓ 165, ΠΟ] Ἰηρ Ρ]ΔοΙηρ ἰΘΟΠ 108] ΓΟΘΠΟΠΟΠ5 Οἡ Δυϊοπηδίοα 4αογυιηρ. 

ννὲ αἴβοὸο δ8Κ {Παΐ γου: 

ἙΞΜακΚδο ποη-Οοπιπιεγοίαί 56 Οὐ ΤΠ Πἰ|65 ΝΥ ς ἀδϑιρηθα αοορὶθ ΒοοΟΚ δϑδίοῇ [ῸΓ 56 ΌὉΥ 1ηα]νΙἋπ415, ἃηα ννα γοααθϑβί (Παΐ νοῦ 158 [Π656 ΠΙ65 ΤῸΓ 

ΡΘΙΒΟΊΉΔΙ, ΠΟ -ΟΟΠΊΠΊΘΙΟΙΔ] ρα ΓΡΟΒ65. 

Ὁ Μοίγχαϊπ ΠῸπι αμϊοπιαίοα σμογγίπρ [)ο ποΐ 56η4 δυϊοπηαίθα Πα 6165 οἵ ΔηΥ οι ίο (σοορ θ᾽ 5 συϑίθπη: {ποι ἃΓῸ ΟΠ ΠΟΙ ΓΟΘΘΔΙΌΠ ΟἽ ΠΊΔΟΠΙΠΘ 

{ΓΔ η5] ΔΙΟη., ΟΡΙΟΔ] ΟΠ γδοίου ΓΘΟΟσΠΟΉ ΟΥ ΟἴΠΘΙ ΓΘ ἃ5 ν ΠΘΓΘ ἀοοΘ85 ἴ0 ἃ ἰγρο διη]οιηΐ οἵ ἰΘχί 15 ΠΟΙΡΓα], ρ΄ Θαβο οοηίΐδοΐ τι5. δ᾽ 6 θΘηοοῦγαρο [ἢ 6 

056 Οἵ ΡΕΌΠ1ΙΟ ἀΟΠΊΔΙη Πηδίογ 415 ΤΟΥ {Π656 ρα ΓΡΟσ65 Δηα πηᾶν Ὀ6 406 ἴο ΠΕΙΡ. 

Ἑ Μαϊηίαϊπ αΠτιρμοη ΓΘ οορ!θ “ν δίθυ πη γ Κ᾽ γοὰ 8566 Οἡ θοῇ ἢ]Θ 15 ΘΘ5 6 η[14] [ΟΓ ΠΟΙ] ηρ ΡΘΟΡΙΘ ἁροαῦί [Π15 ργο]θοΐ δηα ΠοΙριηρ [Πθτ Πη6 

ΔαΘΠΠΟΠΔΙ] πηδίογια]ς5 [γουσῇ (σοορ!ο ΒΟΟΚ δϑάίοῃ. ΡΙθαβο 40 ηοΐ ΓοηονΘ 11. 

ἜΞΚοΡΡ [{ ἰοραί ΝΥΝ μαΐθνθι γουγ τιι56. ΓΕΠΊΘΙΉ ΘΓ {Πᾶΐ γοι ἃΓῸ ΓΕΘΡΟΊΉ51016 [ΟΓ Θηϑυτηρ (Παΐ ναί γου ἀγα ἀοΙηρ 15 Ιαρα]. [)0 ποΐ ἀβϑῦμηθδ (Πδΐ {π5ΐ 

Ὀθοδι56 νν6 Ὀ6ΙΙονα ἃ ὈΟΟΚ 15 1η [η6 ΡΌΌ]Π1Ο ἀΟΙΏΔΙ1η ΤΟΥ 5675 1η [η6 [Γη1164 δίαϊθ5, ([ηαΐ {Π6 ννουκ 15. αἴ50 1ηὴ {Π6 ρΡᾳΠΙΟ ἀΟΠΊΔ1η [ῸΓ 5615 1η ΟΙΠΘΓ 

σΟΙΠΙΓ65. ΝΥ ΠΕΙΠΘΓ ἃ ὈΟΟΚ 15 5{Π] 1Ἰηὴ σορυγρῇΐ νὰ 1165 [ΠῸΠῚ σΟΙΠΙΓΥ ἴο σουηίγγυ, ἃΠ4 ννα οδη᾿ ἵ Οἵ  σιμΠάδησθα οἡ ΠΟΙ ΘΓ ΔηΥ ΘρθοΙῆο πι56 οἵ 

ΔΠΥ ΒΡΘΟΙΠο ὈΟΟΚ 15 Δ]]Ποννεά. ΡΙθαβα (ὁ ηοίΐί ἀϑ5π)6 (Παΐ ἃ ὈρΟΚ᾽5 ἀρρθάγαηοα ᾿η σοορίθ ΒΟΟΚ ϑθδίοῇ πΠΊθδη5 1 σᾶ Ὀ6 1566 1η ΔΠΥ ΠΊΔΠΠΘΙ 

Δηγνν ΠΟΙ 1η 1η6 ννουῦ]α. (ορυτρῃϊ Προ ΠΊΘηΐ ΠΠ401ΠΠ ὺ} σδη Ὀ6 416 βθνοῖο. 

Αδουΐ σοορ!ὶο ΒΟΟΙΚ ΘΓ ἢ 

(σοορ!θ᾽ 5 ΠΙ55ΙΟη 15 ἴο ΟΥΡΔΉ1ΖΘΟ [ῃ6 ννοῦ]α᾽5 ΤΠ] ΟΤΙΔΙΊΟη Πα ἴο ΠηᾶῖζΘ 11 ΠΠΊνΘΥΘΔΠῪ ΔΟΟΘ551016 ΔΠη6 56]. αοορίο ΒΟΟΚ δθάγοῇ ΠΘΙρ5 γα οῦβ 

αἸβοονοῦ (Π6 ννοῦ! 5 θΟΟΚ5 νῃ16 ΠΘΙΡΙηρ Δα ΠΟΥκ Δη6 ΡῈ ὈΠ5ΠΘΓς Γᾶ ῇ ἢθνν Δα ΊΙΘηο65. Υοι οδη βθάγοῇ {Πγοῦρῇ της []] ἰΘχί Οἵ {Π15 θοοΟΚ οἡ {Π6 ννθῦ 

ΠΣ  “ διβ.δοδα τ, οη 
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ῬΟΡΌΠΑΕ ΟΟΜΜΕΝΤΑΚΥ 

ΤῊΕ ΝΕᾺῚΝ ΤΕΘΤΑΜΕΝΤ. 

ΒΥ ἘΝΟΙΙΞΒΗ ΑΝῸ ΑΜΕΒΙΟΑΝ ΒΟΗΟΙΙΑΒ5 ΟΕ ΝΑΒΙΟῦΒ 
ΕΥΑΝΟΘΕΙΠΙΟΘΑΙ, ΘΠΕΝΟΜΙΝΑΤΙΟΝΘΞ. 

ἍΜΙΗ  ΟΣΙΚΑΤΠΟΝΣ ΑΝ 45. 

ἘΌΙΤΕΡ ΒΥ 

ΡΗΠΠΙΡ ΒΓΗΑΕΕ, ἢ. Ὁ. Π|1,.Ὁ. 
ΒΑΙΌΝΙΝ ΡΕΟΡΈΞΘΟΕ ΟΕ ΒΑΟΘΚΕΡ {|7ΈΞΑΤΌ ΚΕ ΙΝ ΤΗΕ ὕΝΊΟΝ ΤΗΚΟΙΟΟΘΊΟΑΙ, ΒΕΜΙΝΑΆΥ, ΝΕΝ ὙΟΚΚ. 

ΙΝ ΕΟὔΚ νοΟΙΌΜΈΕ5. 

ΝΟΙ, 1. 

“Ἰπιτοδιιίοῃ, ἀπὸ [θεὲ Φουβρεῖα οἵ Φρα δε, Φθάτ, ἀπὸ 1 π|[0.Ψ 

ΝΕΝΝ ΥΟΚΚ: 

ΓΠΗΑΚΙῈ5 ΒΟΚΙΒΝΕΚ᾽Θ 50ΟΝ95. 

ἘΘΠΙΝΒΌΞΒΚΟΗ: 1. ἃ Τί ΓΟΙΑΕΚ. 

1870. 



ΟΟΡΥΞΒΙΟΗΎ, 1878, 

ΒΥ ΟΗΑΒΙΙῈΘΒ ΘΟΕΙΒΝΕΒ᾽ 5 50Ν5. 

ἘΣΙΝΕΉΘΒΙΟΒ, ΟΑΜΒΕΙ͂ΌΟΚ.: 

ΒΥΞΉΞΟΤΥΡΗΕΌ ΑΝΌ ΡΕΙΜΎΞΌ ΒῪ 

Μ. Ο. ΗΟΌΟΜΤΟΝ ΑΝΌ (ΓΟΔΙΣΓΑΝΎΥ. 



ΓΟΝΤΕΑΙΒΌΤΟΝΚΘ 

ΤΟ ΡΟΡΌΠΑΒΚ ΟΟΜΜΕΝΤΑΞΚΥ ΟΝ ΤῊΕ ΝΕ ΤΕΒΤΑΜΕΝΤ. 

ΝΟΚΌΜΕ 1. 

ΙΝΤΚΟΌΌΟΤΙΟΝ, ΑΝῸ ΤῊΕ ΟΟΒΡΕΙ͂Β ΟΕ ΜΑΤΤΗΕΥ͂, ΜΑᾺΚ, ΑΝῸ [00ΚὲῈ. 

7πἰγοάμπεζέορκ 9 {16 Δίειν 7 πία»ιδ;}.. Βγ Ῥτοΐῖ. ΡΗΙΠῚΡ 5ΟΗΑΕΕ, Ὁ. Ὁ. Νεὲν 
Υοτῖ, δηὰ Ργοῖ. ΜΑΥΤΗΕΝ Β. ΕἸΌΌΙΕ, Ὁ. Ὠ., Ηδυίοσγα 

7ΖᾺε σοΞβεῖ οὗ ἤΖαϊέλέειν. Βγ Ῥτοῖ. ΡΗΊΙΣΙΡ ΘΟΗΑΣΣ, Ὠ.Ὁ., δῃα Ῥγχοί. ΜΑΤΤΗΕΥ͂ 
ΒΒ. ΕΙΌΏΚΕ, Ὁ. Ὁ... : 

73ε Οοεῤεὶ οΥ γ7αγ. ἘΒγ Ῥτοῖ. ΜΑΤΊΗΕΝ Β. ἘΠΌΌΤΕ, Ὁ. Ὁ. ἀπῇ Ρτοΐ. ΡΗΣΙ͂Ρ 
ΘΟΗΑΕῈΕ, Ὁ. Ὦ. " 

7Ζὰεςε σο:εῖ οὗ Ζπξε. ΒγῪ Ρτοῖ. ΜΑΤΤΗΕῪ Β. ΕΙΏΌΤΕ, Ὁ. Ὀ, »πὰ Ρτοΐ. ΡΗΠῚΡ 
ΞΟΗΑΕΕ, Ὁ. Ὁ. : ᾿ » : Ξ Ε : . Ἶ ἰ : 

ΝΟΙΟΜΕ 1]. 

ΤῊΕ ΟΟΒΡΕΙ, ΟΕ ἴΟῊΝ, ΑΝῸ ΤῊΕΞ ΑΟἹΒ ΟΕ ΤΗῊῈ ΑΡΟΞΒΊΚΕ5. 

7ᾶε ΟοΞρεῖ οΥ ολμ. ἘΒγ Ριοῦ. ιυαμ Μιιιοαν, Ὁ. Ὁ., ίϊνευϑ οὗ Αθοῖ- 
ἄδςη, δπὰ τοί. ΙΑ Μ Ε. ΜούτστονΝ, Ὁ. Ὁ., θ6 [,665 ( ]]ορο, (τ αρο. 

72Ζε τως οΥ ἐάὰς “2οτίέσς. Βγ ]. 5. ἥονϑβον, Ὁ. Ὁ., θεδη οὗ ζῇβεβίεσ, δπὰ 
Οσδθοη ὨΟΝΑΙῸ ΘΡΕΝΟΕ, Ἐεοῖογ οὗ 51. Ρδηογαβ, ᾿οηάοη. 

ΝΟΙΌΜΕ 1Π|. 

ΤῊΕ ἘΡΙΘΤΙΕΒ ΟΕ ΡΑΌΙ. 

Μονιαπς. ΒῪ Ρτοῖ. ΡΗΙΠῚΡ ΘΟΗΑΕΡ, Ὁ. Ὁ., δηὰ Ριοῦύ. Μαύτηξν Β. Ε1ῃ- 

ὉΤῈ, Ὁ. Ὁ. 

Δ ακά 1. σογέμελίαημς. Βγ Ῥτϊηοὶραὶ ΑΝ ΒΟΥ͂Ν, Ὁ. Ὁ., Εγεε σβυγοῇ (Ο]- 
Ιερε, Ανεγάβθηῃ. 

Οαίαζέαπ:. ἘΒγ ΡῬτοῖ. ΡΗΙΣΙΡ ΘΟΗΑΕῈ, Ὁ. Ὁ. 
Ἐῤλεείακς. Βγ Ῥτοΐί. Ματτηξν Β. ΕΙΏΌ.Ε, Ὁ. Ὁ. 
βλέῤῥιαης. ΒΥ Ἀδν. . ΚΑΥ͂ΒΟΝ ΓΌΜΒΥ, Β. Ὁ., 8:1. Οδιμεσίη θ᾽ 5 ( ]]ερε, (δτι- 

Ὀτιάρο. 
Οοἱοτεῖαης. Ἐγ Ῥτοΐξ. ΜΑΤΤΗΕΝ Β. ΕἸΌΌΙΕ, Ὁ. Ὁ., Ηδγίξοσγά. 
Ϊ. απά 71. ΤΖΑεςεαομπίαμς. Ἐν Ἀδν. Μακοῦβ Πο5, Ὁ. 10., ΟἸαβρον. 

7 αμκμά 7]. Τίρνιοϊάγ. ΒΥ Ῥτοῖ. ΕΑ ΗΑΥΕΒ ΡΕΌΜΡΤΕΕ, Ὁ. ὮὉ., Κίηρ᾽5 (οὶ- 
Ἰεσε, [οπάοη. 

7:2“2. ΒΥ Ἐδν. [. Οο ΑΙ ὈΥΚΕΞΚ, Ὁ. Ὁ. Γοηάοη. 

Ῥαάΐϊέερηοη. ΒΥ Ἐπδν. . ΕΑΥ͂ΒΟΝ ΓΌΜΒΥ, Β. Ὁ. ,. Οαπιδτίάρο. 

Ῥαχο. 

4-26 

27-245 

246--336 

337-08 



ΝΟΚΟΜΕ ΙΝ. 

ΤΗΕ (Γ(ΑΤΉΗΟΙΙΟ ΕΡΙΘΤΙῈΕΘΞ ΑΝῸ ἘΕΕΨΕΙΙΑΤΙΟΝ. 

᾿εὄγετυς. ΒΥ Ῥτοῖ. ΪώϑΕΡΗ Αναῦϑ, Ὁ. Ὁ., Καρεηῦ δ Ῥαγὶκ (ο]]ερε, ᾿οπάοη. 
ανιες. ΒΥ Ἐεξν. ΡΑΤΟΝ . στοαο, Ὁ. Ὁ... (ὐδίδβμ!ε]5, ϑοοιϊδηά. 
1 ἀμ 11. είεγ. ἘΒγ Ῥτοῖ. 5. ἢ. Ε. ΘΑΜΌΝ, Μ. Α., Ετθα μυχοῦ ΓΟ ]αρα, 

ΑδΡεσγάδθηῃ. 
7... «ακπα 711]. ϑολπ. ἘΒγ Ῥτοῖ. ΑΜ Β. ΡΟΡΕ, Μ. Α., ΠΙάἀβθυγυ Ο(ο]]6ρ 6, 

Μαμοβαϑβίογ, πα Ῥτοῦ. ΝΊΙΑΜ ΕἸ Μουστον, Ὁ. Ὁ., σδιδγίάρε. 
Ὑμάε. ἘΒγ Ῥτοῖ. ἸΟβΕΡΗ Ανοῦϑβ, Ὁ. ἢ. Κερεηῖβ Ραγκ (ζο]]ερο, Τ᾿ οπάοη. 
Αευείαξέοη. Ἀγ Ῥτοῖ. νυ αΜ Μπισαν, Ὁ. Ὁ., Αθεγάδθη, δπὰ Ργοί. ΊΣΙΑΜ 

Ε΄. Μοῦύχτον, Ὁ. Ὁ., Οδιυιθγίάρα. 

ΜΑΡΞ ΑΝῸ ΡΙΑΝΒ. 

ΒΥ Ῥτού. ΑΚΝΟΙῸ Ουγον, Ρῇἢ. ὮὉ., [.1.,0., Ῥγοΐεββογ οὗ σσδοίορυ δηὰ Ῥῇγϑίοδὶ 
Οκδορτδρῆγν ἰῇ Ῥυϊηςείοῃ, Ν. ]. 

11] 9ΤΚΑΤΙΟΝΒ. 

Βγ ον. ιαμ Μ. ΤΉΟΜΘΒΟΝ, Ὁ. Ὦ., ἰαϊα οὗ Βεϊγᾶξς, ϑυγία, δὰ ΑΜ 
Η. ΤΉΟΜΞΟΝ, Μ. ὮὉ., Νονν Ὑοσκ. 



ΡΚΕΒΕΑΟΚΓΒΕ. 

ΤῊῖβ ΟΠ ΠΙΘΓΔΓΥ δἰ πΊ5 ἴο ργαβθηΐ, ἰῇ δὴ Ἔνδηρο] σαὶ σδίῃ 16 βρίγῖς δηα ἴῃ Ρορυ- 

[ας ἔοττη, ἴῃ 6 65 γθϑ} 15 οἵ [6 Ἰαϊαϑί ΒΡ] 1.4] ϑοο]δυβῃὶρ ἔογ [Π6 ἰηδίγσαοίίοη οὗ (ἢ6 ᾿ 

ΕὨρ] 5}. τοϑάσσ οὗ {ῃ6 δΥγογὰ οὗ σοά. 1 διλρσαοθβ (π6 δι ουΖεα νϑυβίοη, Τ]ΔΓρΡΊΠ Δ] 

επλεηἀδίϊοη5, ὑσῖοῖ ᾿πἰτοάυοίίοηβ, ἃπὰ Ἐχρ απαΐοτυ ποΐθϑ οἡ ]} αἰ ἤθους Ράβϑάρ65, 

ἰορεῖθου ἢ τηδρ5 δηά 1Ἰυϑιγαϊοη5. οὐ Β0]6- ἰδ πη 48 δηα Β10]6-ϑοθηθ5. ἀσγνθα ἔγοσῃ 

ΡΒοίορτδρῇῃβ δῃά δρί ἴο ἔδο δῖα [ἢ 6 υηἀοτοίδηαίηρ οὗ ἰῃ6 ἰαχὲ. Εὐυγ νο]πι68 ν}}}} 

ςοιῃρὶεῖα ἴπὸ Νενν Ταϑίδιηθηϊ. 

ΤΗῈῈ ψΟΥΚ Π85, 1 ΙΠΔῪΥ 540, δῇ ἰηϊογηδίίοηδὶ δηὰ ἱπιογαδποχηϊηδίίοηδὶ σμδγδοίθυ. 

[1 15 ἴὴ6 Ἰοϊπὲ ῥσοάυοὶϊ οὗ δχρογθησθα ἂπαὰ ψ6}} Κπονη ΒυΠΠ5ὴ δηα Απηδγίοδη 

50 1415 ὙΠῸ ἢᾶνα πλδάθ [ῃ6 ΒΙΡ]6 {Πδὶγ ᾿ξ -ϑθαγ. [11 Μ1}} 6 ρα] 15η64 ΌὉγ Με55Γ5. 

Ομδῆίος. Θου θη γ᾽ 5 ὅοηβ ἴῃ Νὰ ὑοῦκ, δὰ Μεββῖβ. Τὶ ὃς Τ᾿ ΟἸατκ ἴῃ ἙαΙΟΓΡΏ. 

ΤῊΘ πηᾶρβ5 οὗ δῃοϊθηὶ Ῥα]θϑίϊπε δηαὰ 763] 6 ΜΈΙΓῈ ργοραγοα ὑπάθσ τῃ6 ϑιροτ- 

νἱδίοῃ οὗ Ῥγοΐδβϑδϑοσ Ασγποὶὰ συγοῖ, οὗ Ῥυϊησεΐοη. Α πὰρ οἵ πιοάδσῃ Ῥαἰθϑίίπα ψ] ἢ 

ἴῃ6. ᾿ρσχονοηθηΐβ οὗ (Π6 ἰαίθϑί σεβθάγοθαϑ, δῃμα τ] βϑ ΟΠΔΥΥ τηᾶρ5 οὗ [86 Αροβίοϊ]ὶς 

ἅσ6, ὈΥ ἴῃς 54πι|6 οσοηροΐδηϊ ἢδηα, 1] ἀρΡρθᾶσ ἴῃ ἴῃ ποχί νοϊυπηθ. Τῆς πηδίοϑσί αὶ] 

ἴοτ (Π6 ρῥιοΐογαὶ 11] υϑίτδι! ἢ 5 15 ἔασι ϑηθαὰ Ὀγ ἴῃ6 δν. τ. ΝΥ. Μ. Τβοπιβοὴ δηὰ 

Ὦγτ. Ν᾽. Ἡ. Τποπίβοη, ψΠοῸ ἔγοπι ἰοῃρ τοϑίἀθησα ἴῃ ἴπ6ὸ Εδβδί ἅγὰ ρευθοιΥ αἱ ΠοπΊΘ 

ἴῆ “ΤΠο 1,δηὰ δηὰ [6 Βοοκ. 

ΤὮΘ ρΡΐδῃ οὗ βϑυςἢ ἃ (οπηπηθπίαιυ γὙὰ5 σοησεϊνοα ὈΥ ἴΠ6 οὐϊΐοτ δρουΐ {ΠΙΤΕΥ γεδτβ 

αρο,} Ὀυΐϊ ἰηἀοἤηϊον ροβίροηθα θη ἢ6 υπάοτγίοοϊς ἐμ6 ἘΏΡ] 5} ἰτδηϑ]δίίοη δηὰ 

δαλρίαἰίοη οὗ (ῃ6 “δ, δείισεγῷ οὗ Ὅτ. 1,Δῆρθ, ον Πθαυΐν βηβηδα ἰπ ὑνϑηίγ-ἔουΣ νο]- 

ὑΠ|65. [1 ψὰϑ γοϑιμηθά ἴῃ 1869, ΠΟΘΙ ΤΏΟΓΟ ἔανογαῦ]α διιβρῖοθϑ, 45 ἃ οοτῃροβίῖα 

νοτΚ, τ (86 δ᾽ἃ οὗ βδθνεγαὶ ἀϊνίηθ8 ὙΠῸ Μ}1}}] ρῖνα 1 στθαῖοσ νδῦεῖν δηα νδῖὰδ {8 

ΔῺΥ 51η5]6 δυΐῃοτ σου 40, Ραϊ [ῃ6 ρυ ΡΒ] σέο ψγὰ58 ἀραίῃ υηδνοϊἀδΌϊν ἀοϊαγεα Όγ 

186 Π]υπ γα θη 5 δα οἴμοτ αἰ που] 165 ὈΘγοηα τὴν οοηίτοὶ. ΤΕ Μ1}1 πον Ὀ6 οαττίε ἃ οη 

ψπ πουΐϊ Ἰηϊοτγαρίίοη. Τἢδ βεοοῃά νοϊυπηθ 15 δἰγοδαν ἴῃ {πΠ6 παπᾶ οἵ [6 ῥυιηἴου, 

ΤῊΪ5 Πα Ὺ (ΤΟ ΠΔΓΥ Ὑ1}} ἰῃ ΠΟ 56 ἰπίδγέεστα ψ ἢ τἢ6 ΕΠ] 5 ἢ οἀϊίοη οὗ Ὁζγ. 

[μδῃρο᾽5 " ΒΙΌ]6 -τνοσκ.᾽ 1 αἰθοτς ἔτοιῃ ἰξ ἴῃ ρίδῃ δηὰ δἷτὴ 8ἃ5 ΜῈ]] ἃ5 ἰπ οἰζθ.0 [ἰ 

1 ϑοζῖῆςε βρβοϊπιεῃβϑ οὗ (6 (οτισιθησυ οἡ Ἐοπιδηβ δηὰ (δ᾽ δ] δῃ5, εἴς., ἢ ἃ ἢθνν {γαπϑιδίίοῃ (Οετ- 

τη δηΐ ἘΏρΡ 158} τοσς ρυ ] 8μδὰ ἱπ ΘΟΒ Δ᾽ 5 Φιεμίσολε Αγελεηγεμρα ἴον 1848 ἴο 18ς2, αηὰ ἱπ ἴῃς 

Ηεγεῖν δεν» Αευΐξιν ἴον τδ86ι. 



Φ 

νὶ ΡΕΕΡΑΚΓΕ. 

ἰθ ῬΟΓΟΙΥ ἜΧρ] δηδίοσυ, πα ἱπίθ παρα ἔοσ ἰάυτήθῃ; ψὮ1]|6 τ. 1,Δηρθ᾽5 15 ἃ [ῃσϑείοὶ ἃ 

Οοπιηπιδηΐασυ (οχερθίοδὶ, ἀοοίγηδὶ, δηα Ὠοτη:] 61.041), ἀηὰ ἱπίδηἀρα ἔοσ πη! Ἰβίοτϑ δηα 

τΠΘο]ορίοδὶ βιιἀδηί5..2 Υἱοὶ [ὴ6 5ρΙΓἰΐ 15 [Π6 5Ά1η6, ἃ5 ἃ᾿Ὲ βενευδὶ οὗ [ῃ6 σοί υΐϊοΙΒ : 

πᾶ (ἢς δαϊζοταὶ ΙΑ ΌΟΥ δῃηα σᾶσο βϑρεηΐ ὑροὴ {πη6 Ατηδηίοδη γερσζοαποϊίίοη οὗ ,δηρα 

᾿ ἢᾶνα Ὀ66ὴ οὗ τ οἢ 1.56, ΘΒΡΘΟΙ Αἰ Ϊν τη {ΠηΠ6 ἰαχίυ4] ἀδρασίτηθηΐ, θυΐ (ἢ6 ομεηἀδίοηϑβ, 

ἰηϑίαδα οὗ Ὀεϊηρ Ἰηβοσίθα ἴῃ Ὀσδοϊαῖβ, ἀγα βεραγαΐθα ἔσοιῃ ἴῃ6 ἰαχί δηά τότε ἔμ}}γῪ 

οοηξοτπηδα ἴο (Π6 Ἰάϊοπὶ δῃα νοσδθι] ΑΙ Οὗ ΟἿἿ ΡΟΡΟΪΑΙ νοχϑίοῃ, ΨΏΙΟὮ 15 πον ὑπο Γ- 

δοΐϊηρ ἃ ἱβοτουρῇ σοηνογϑαῖϊνα σον βίοη ἴῃ ΕΠρ]δηὰ δηα Απηογίοᾶ. 

ΤῊΘ ἰαϑί νη γϑαῖβ ἤᾶνθ ὈΘθη ππῈ 504} ῥσο!ῆς ἴῃ (οχηπηδηΐδσιθϑ, οὔ [104] δηαᾶ 

ΡΟΡυΪαγ. Οπδ 56 6128 ΟἿΪΥ ἴο οἴδαΐα ἃ ἀδιηδηά [Ου δῃοίῃεσ. Τα ΒΙ0]6 15 οἔὗ βίο ἢ 

αηΐϊνοτβαὶ ἀπ ρογθηηΐδὶ ἰηΐοσγεϑδὶ ἰῃδΐ 1 Μ1]1 0411 ἔοσίῃ σοϊαπηθηῖβ Δηα ΒΘ ΟΠ 5 Μ]ιἢ- 

ουξπ δυο 1σ, ἴο (ἢ6 Θηα οὗ [6. ΤῊ!5 οὗ [5618 15 βϑυποϊθης ονϊάθησο οὗ 115 αἰνὶηδ 

οΥρίη δηά ομαγδοῖθσ. [158 ΠΟῪ ΙΏΟΤΟ δχίθηβίνεὶυ οἰυά θα τΠ8ῃ ὄνοὺ Ὀδίοσο, δηά 

ΡΌΘ5 Οἡ σοΟΠαΌΘΓ ΩΡ πὰ ἴο ΘΟΠΘΌΘΙ ἴῃ [6 δος οὗ 811] σπθῖθβ. [{ 15 ἱποχ δι ϑΈ 16. 

[τ Πονοὺ ρτονβ ο]ά, Ὀὰϊ Ἰποσθαβαβ ἴῃ ἰηΐογοϑὶ δηα νά]ὰδ 45 τη6 ἥονβ οη. Ηιυπιδῇ 

ῬοΟΪΚβ ἤᾶνο {Π6ῚΓ ἀδγ, θυ Σ “της νΥοτχα οὗ 1Π6 Τιοσὰ δηαυσοίῃ ἔογονοσγ.᾽ 

ΡΗΠΠῚΡ ΒΟΗΑΡῈΕ. 
ΝΕᾺ Υ̓ΟᾺΚΚ, Διουέε»εδεγ, 1878. 

1 Απ αὐτὶ ἀρηηθηῖ οὗ 1 ἀηρε᾽ 5 νο]υ πα ἱ ΠΟΌ5 (Ομ ΐδσΥ, ἔου ΡΟΡυΪΑΥ υ56, 45 Ὀδ6η Ρὑτοροβεά ἴο της 

τερεδίεαϊυ, Ὀ.Ὲ 1 οαπποὶ ὑπἀοτίακα βοἢ ἃ ἴ5Κ ἔου ΒΈνε ἃ] τβᾶβ ῃ8 ; δηὰ ἰδ ἰξ 5Βῃου]ὰ Ἔνεῦ ῬῈ ἀοπε ὮΥ͂ 

οἴου πδηάϑ δὲ βϑοῖδ ἔαΐυγα ἰἰσης, ἴἃ ουρῆϊ ἴο Ὀ6 ἃ τεσοῃβιίτιοίίοῃ 45 611 85 ἃ οοηἀεηβαίίοη, γοῖ ου ἴδ6 

ϑδτης σοι ΓΟ ἤΘΏβινε ΡΪ4: ἩΏΙΟΝ ρῖναβ 1ἴ ΡΘΟΌ ΑΥ νά] ΤΟΣ τὶ πΙϑίο 8. 



ΓΟΝΤΕΝΤΘ ΟΕ ΝΟΙΌΜΕ 1. 

ἹΝΤΕΟΌΟΤΙΟΝ ΤΟ ΤῊΕ ΝΕ ΤΕΘΤΑΜΕΝΤ: 

ΒΥ ΤῊΕΒ ΕΌΙΤΟΚ, ΑΝῸ ΡΕΟΕΕΒΒΟΚ Μ. Β. ΕΙΠ.ΙΕ, Ὦ. Ὁ. 

Ι. ΘΟΕΝΕΕΑΙ͂, ΙΝΤΕΟΘΌΓΤΙΟΝ.. ; : ᾿ : ; : : . 3-13 

8 1, ΝΑΜΕ. 8.2, ΟΕΚΙΟΙΝ. 8.3, ΟΑΝΟΝ. 8.4, ΟΗΑΚΑΟΤΕΚΒ. ὃ. 5, ΟΚΟΘΑΝΙΟ 

ΑἈΒΑΝΟΘΈΜΕΝΤ. ϑ866Ὰ, ΡΕΕΒΕΚΨΝΑΤΙΟΝ ΟΕ ΤΗΕ ΤΕΧΎΤ. 

1. ΘΒΡΕΚΓΙΑΙ͂, ΙΝΤΚΕΟΠΌΓΤΙΟΝ ΤΟ ΤῊΕ ΘοΟϑρΡ 1.5. ἰ ; Ξ . 14-26 

δ 7, ΝΑΜΕ ΑΝῺῸ ὈΙΝΊΒΙΟΝ. ὃ 8, ΠΑΕΜΟΝΥ ΑΝῸ (ἨΚΟΝΟΙΟΟΥ. ὃ. 9, ΟΚΙΟΙΝ 

ΟΕ ΤΗῈ ΘΥΝΟΡΤΙ͂Ο ΟΟΒΡΕΙ.5. 8 10, ΟΟΒΡΕΙ, ΑΟΟΟΚΌΙΝΕ ΤῸ ΜΑΤΤΗΕΨ. 

ξ΄ 11, ΑΘΟΟΚΌΙΝΕ ΤῸ ΜΑΕΒΚ. 8 12, ΑΟΟΟΚΒ ΝΟ ΤῸ {0ΚεΕ. ὃ 13, ΑσΟΟΚῸ- 

ΙΝ ΤΟ ΪΟΗΝ. 

ΓΠΟΥΗΜΜΕΝΤΑΕΚΥ ΟΝ 571. ΜΑΤΤΗΕΝν. : : ᾿ ; ᾿ : . 27-24ς 

ΒΥ ΤῊΕ ΕΌΙΤΟΚ. ΑΝῸ ΡΕΟΡΕΒΒΟΚ ΕΙΡΌΣΕ, Ὁ. Ὁ. 

ΓΟΜΜΕΝΤΑΞΚΥ ΟΝ 5Τ. ΜΑΕΚΚ. ΐ ᾧ ᾿ . : : 5 . 246-36 

ΒΥ ῬΚΟΕΕΞΞΘΟΚ ΕἸΌΠΙΕ, Ὁ. Ὠ., ΑΝῸ ΤΗΕ ΕὈΙΤΟΚ. 

ΓΟΥΜΜΕΝΤΑΕΚΥ ΟΝ 5Τ.ὄ ὅ60 ΚΕ. ᾿ : : ὦ ὃ : : . 32327-το8 

ΒΥ ΡΕΟΕΈΘΒΒΟΚ ΕΙΌΌΓΚΕ, Ὁ. Ὁ., ΑΝῸ ΤΗῈ ΕΡΙΤΟΚ. 



ΠΙο Ζθα Ὁγ (ὡοοσίο 



ΤΙΘΟΤ ΟΕ ΠΙΟΘΤ ΆΑΤΙΟΝΘ. 

ΕὔΠΕΡΑΟΘΟΕ ἘΝΟΚΑΝΙΝΟαΞ. 

[ἙΚΌΘΑΙΕῈΜ .. σφ νιν. γομέῥίοος 
Ἐπκργανεαῖ ο»ε Ξἰξεί ν ̓  Φιμλέ, νὰ [ᾷε αὐπαδις ̓  ἱξοίσμμε;. 

70 “πὸ 

2αχέ 
ΒΕΤΗΙΕΒῈΜ. .. ἐς ἐδ, Ὡς ἸΖ 

ὥϑναιυνς ανα πργαυδα: ΟΜ" ἩΠΗΕ Γ φλυλλξ δὰ εὐὐδξλεὼ ̓  ̓ν Μ “ροδεϊο 2. ». 

511Ὲ ΟΕ ΓΑΡΕΕΝΑΌΜ (564 οὗ (1166). .. σι, 
ἔγοσι α ῥάσοέοργαῤά ὁγ 3. γᾶλ. 

ΓΟΑΘΤ ΟΡ ΤἾΥΚΒΕ. .. ’ Αξ ττρντι λὰξ παρι λ τὰ ὡς τον γκι δ τῆν κὸν οἶον γα. ἶ πϑον ἊΣ ΠΕ 3) 
γον α ῥλοέοργαῤΑ ὃν ἢ. ΓΡΥ ' 

ΑΝΟΙΕΝῚ ΤΕΚυΒΑΙΕῈΜ. .. «τὴν φρρν νὸν κριὸν κε κ κ κι κι νι ν ΤΟΙ 
γον ἐὰδ ραλρείγερ ὃν «δείομς. ᾿ 

ΤΙΒΕΚΙΑ5 (868 οὗ (811|66)ὺ . . . τ νων εν νρν κι κν νι νι κι ν νς 248 
γον α ῥλοίοργαρά ὃν 25. γκΆ. 

ΪΕκιο. . . ᾿, ΚΣ τς εἰν ιν θν Ἰρρονπι, Σὲ Τὼ Αβια τῳ 365 
ἔγονε ῥλοίοργαῤᾷς ΕΤΉΡΗΣ ἣν ἢ» " ΤΆονετον, 2. 2. 

ΝΑΖΑΆΕΤΗ ... ὐ τ ἀν νοεδ, οὐνάον ΔΕ ίοίϑος δι δ; κῶς ἀβγ κςς ἕὸς ἃ Δ 1 

ἔγονε »δοίοργαῤἧς οὐρὰς , Ἢ» “ Τῤνετοι, 2. 2. . 

ΒΟΑ ΒΕΚΟΜ ΪΕΚΌΒΑΙΕΜ ΤΟ [ΕΚΙ͂ΡΗΟ. . . . «τ νφν νὸν νι ρ ν ιν νιν, 412 
ἔγους α βδοίοργαῤἧ ὃν 3. ἘΣ ΙΔ. 

ΤῊΕ ΜΟΥΝῚΤ ΟΕ ΟΥΙΝΕΒ. .ὄὄ . «τῳ φν ρὸν ν ρν νι ρον κὸν νὸν 471 
ἤἔγοπι ὦ ῥλοίογγαρ ὃν 35. γί. 

ΓΗΚΟΗ ΟΕ ΤΗΕ ΗΟΙΥῪ ΘΕΡΌΓΟΗΕΕ (Ττγδαϊτοηδ] 5116). . . 9... νν 6. 409 
ἔγονε ῥλοίοργαῤι»Ἅ “εἰδεζεαῖ ὧν ΤΣ. . Τάονε ον, Ὁ. 2. 

11 ΘΤΕΚΑΤΙΟΝΘ ἹΝ ΤῊΗΕῈ ΤΕΧΤ. 

"ΑΜ ἐᾶέ ἐἠμοίγαίοις ἐπε ἐδὲς νοδενις απα ἐλγοράομ 1}6 Φρ 76 τυογξ αγε φαξεα ὃν 
Ἦν. ,41(,. Τάονιδον, Ὁ). ἢ)., ακά γε ἄγατν» 7,0» ογίρίμας ῥἠοϊοργαῤάς ἑαξέγρε 70», ἀξΐηι, 
7 γονε ῥλοέοργαῤὰς αμά εογεδίπαϊίοης οὐ ῥλοϊοργαῤἧάς φοἰφοίδαῖ πα αγγακρεα ὧν ἀΐηε, οΥ 
7 ονε ἐϊμείγαΐξέοης ἐπεὶ ξέαπα γα τῦογζς οΥὙ γεγεγέρες, 9 «ὐλίεῖ ἀμ6 ον ΠΩΣ ἐς ρήνερ ἐπ 1λδ 
,)ρἠσευΐρρ 5. 

ἔαρε 
Α ΟΟΙΝ ΟΕ ΗΞΚΟΡ ΤΗῈ ΟΕΒΕΑΤ.. . . «Ὁ. ν νὸν ν νι ρει νιν νιν, 38 

ἔσον»ε “41 ε» αν. 

ΚΆΘΗΕΙ͂, 5. ΤΌΜΒ 2... ὦ 0 πων φο υφιυν τος. ει πος ςτὸ ρορς φρο 48 
ἄγον ογίρεπαί ῥλοίοργαῤά. 

ΡΙΘΕΙΜΒ᾽ ΒΑΤΗΙΝΟΤΡΙΑΘΕ ΙΝ ΤῊῈ ΙΟΆΡΑΝ. .- . «νὸν ρ νιν νι νιν. 42 
ἔγονε »εἰδείσα »δοίοργαρά:. 



Χ ΓΠΙΘΤ ΟΕ ΓΙ ΌΘΤΕΑΤΙΟΝΘ5. 

αξε 
Δ ΡΕΝ “ἐς νάρβο ρος ὃ ἐδ, τι ὧν ἐδ ἐῶσι, χδν, ἐδ: οὖν Ἰῷ. δεν κῶν δΘ λκτῶς, τῶν οἵδε. ἀρὴν γδδι ταί τῶ τῶ, ἠὲν «ὧν ἐδ 

ἔγονς 7γέείγαρε» “ λίαίμγαἱ ΓΡΗΤΣ ̓  ἀφ δέῤῥ."» 
ΘΑΝΡΌΑΙΒ. ον τ. ἀπ τῶν, ΥΩ οὐϑος, ἦδεν ἐδ ὧν Δ τῆν τ. τὸν χὰ νον τῆλ, τὶ 5 ἀν φαα ἠὐς ὡς: ΤᾺ 

ἔγορς Αἰ οἷς Ονεοῤαάιεα. 

ΤΗΚΕΒΘΗΙΝΟ ΕΠΟΟΚΒ. .. Ε ἰ κὰν ὧν 34: οὐν, τἀ ἀρ φὰς οβς κὰν ἀκ τὰ ὦδε ζῶ ἢ οὐ, 

ἔγονε ἀγατοίμρ ὁγ Ἡ, ΗΗ͂.Ψ γδοῤδια: “ 2. 

ΟΑΒΤΙΝΟ Α ΝΕΤῚ (868 οἵ (Α11166). ἐν τ Ἴβὲν πν Ἂν, ἐν δ βςν δ γᾶς ἀδικῶ δῶν. σὸς «ὃν. νόῳ ὡς, ΟῚ 
ἔγονε σεἰεοίεα »λοίορν αρᾶς. 

ΜοΥΝῚΤ ΟΕ ΒΕΑΤΙΤΟΣΕ5 (Κὕύτῃη Ηλτ). Τγδαϊθοηα . . . . . . .ν. νὸν. 54 
γον ογερέραί ῥλοζορργαρῆσ. 

Α ΕΒΆἌΚΤΗΙΝΟ . . .- ὅς χὐν, ΟἿδ, ἂν τλρν.. τῶνδ πδ τ ἀρ οβἰν τ βοτάνι τοί, κὰς, -ἀθρν ἰὸν ἐϑννυβ, δι. τὸ; ΘῈ 
γον δρεῖά)» “ δ 1δἰδ ικιέονιαν»." Ἵ 

ΕΠΟΜΕΚΒ ΟΕ ΤΗΕ ΕἸΕΙ.. .ὄ - τον τῳ νον στρ ρ νιν... 71 
γον; ἥωμνγαγ᾽» “Δίπιο 7 εἴανεθρε.᾽" 

ΓΑΤΕΕΝ 5.411, ΘῊΡ. .. τ, τὴν ἐν τὸς, τὸς τῶῦ «ὡς ΟΣ ἐφο, “ἄς, αι ὰν, Οὰ οδν ᾿ϑδν “Ἐπ᾿ ἀξ τξ 85 
ἔγονι Ολαπιδενοῆς ἀἰ ριεγείαβιξαάϊα." " 

ἌΝΑΟΥ ΘΕΜΑΚ (5,1 οὗ σαῦρεβα) . . «τ. τῳ νρν νιν νιν ννιν, 84 
ἔγονει ἀγαυοί ὧν ΤΣ. 4ἰἸἰ. ΤἌΆονεςονι, ΜΙ͂. 2. 

ΘΙΤΤΙΝΟ ΑΥ ΜΕΑΤΥ ((υβίοπι οὗ ἴῃς Ῥταβθηΐ Δ) . - - .- τ τ νὸν ρὸν κεν, 88 
ΓΈΛΤΗΕΕΝ ΒΟΥΤΙῈΒ . . . των νων φφ τ φ ιν τ φνφν ῳ. 80 
ΟΕΙΕΈΝΤΑΙ, ΜΟΌΚΝΙΝΟ .- . . «νὸν φῳφ νων εκ ν ν 9Ὶ 
ἔγο ΑἸΠο᾽ς σγωοῤααΐϊα. ᾿ 

Α ΟΑΙΈΑΝ ΨΊΠΠΑΘΕ . . .. 0 νων κὸν νιν κκκ κκ κι κ κ ννν 92 
γον γλοϊοργαρά. 

ΗΟΒΕΤΟΡ.... δ᾽ το ὔΣν τὼ οἷο, ὅν, ὅν, 3.5.8 τὰ ον ον ὡς, (δεν πα. χὰ ρα ἐρρς- ὡς δ 
ἔγοηι σεσείφα »λοιαρναράν 

ΘΡΑΒΕΟΥ͂Β. . . τ: ὑὸν τ ἈΣ Τὰ τὰς ὅον ἄρ υὰν ὡς ἀὐτερο, ἢ, χὰρυδῳ τῷ δ] 
ἤἔγονι ἀγαιυέηρ ὧν Υ. “5 7 ἼἜΒΕΝΝ " 2. 

ΘΎΥΕΙΑΝ ΚΕΕΕΩΞ . .. ἜΠΠΠΠ Ο  ,.- 
γον αν ατυΐηρ ὃν . 4,.Ἰὄ. 7) ΕΟ "“ 2. 

ΤΗΙΒΥΙῈ ΟΕ ΡΑΙΈΒΘΤΙΝΕ . . . ὁ φοτῶδ, ὙἈῚ οὖ νην ἔων, το ἐὼν τ ἃν ᾧς ὧν 1 8 
γοπε 7Τγέρίγαπι᾽  “ λιαίμγαί ΑὔεοΣν δ (ἦε διδϊε. " 

ΘΟΌΚΟΕ ΟΕ ΤῊΕ ΙΟΌΚΘΑΝ ΑΥ Γ(ἜΕΒΑΒΕΑ ΡΗΠΠΙ͂ΡΡΙ . . .. «τ ν νὸν νιν. 143 
γον ογέρτιμαί Κλοίοργαρά. 

ΤΑΚΕΒ ΟΕ ΖΟΙ͂ΑΝ . . ξν σἘλτ μν᾽ ἄὡς ὁ» ἠξι οἶς, τῶι οἶδ, ἄν ΟΥ̓ 
ΗΈΚΜΟΝ (ργοῦδθ!ς Μοιυηῖ δὲ ἴδε ἀγαδαδευτα οῃ),. ἐτι τε ἐῆνοδ κε χά. ἐδν τῷ ῶς φὰς «ἀριρος, 8 

ἔγονι ἵΐαρ» οἷ Ῥεζα. 

ΝΙΝΕΥΑΚῸΒ ΑΥ ΗΈΒΕΟΝ. . .ὄὄ .- τ ..τν νὸν κι κν νι κι νι νι νον τῆς 
ἔγορς ογέρέμαί ῥλοίοργαῤά. 

ΒΟΜΑΝ ὈΕΝΑΕΚΙΌΒ.. .. ἥ π τδ:- ὦ θα Τρ τ «ὡς, ον ἐθνι ας τὰ ὧν ἀρ τατ τὰν ΟῚ 
γον»; δρεελὴς “ Φιοοα᾽ οὗ κώμην Ακαἰέφιέείν," Ἴ 

ῬΗΥΓΑΟΤΕΚΙΕΒ.. .. ἘΣ ΙΝ τῶ τς, ἘΝ Οὐδ «οὗν, ἔρον ἔν ἀξνυς, τα τὰν λῷον δ οι τἀ 3187 
γον;  λοέοργαῤά ὃν Ῥερλεθς. 

ΑΝΙΒΕῈ ΑΝῸ ΟὔΜΜΙΝ . . - ἐνὶ δ τὰν. μη. τῶνον ἃς τῶν ἀν τὰν ὦ αὐ βι Ὑδῷ 
ἔγορε 7γιγαρες “ Δι αίμ7αἱ λον » τἠε δέδ. οἡ 

ΕΟΜΑΝ ΘΤΑΝΌΑΚῸΒ . - ὥς ὡοοὰρ οτρ ὐν οὐδ ἀρ οβ. τῶν ὑρο τὰς ρον ὧν «δον ἃς- τ νῷ 106 
γονι δρεῖλ᾽» “ ΜΒ εδί ρβοηϑὶ ὡ 

ῬΈΛΒΑΝΤ ΗΟΒΕ ΙΝ ΡΑΓΕΒΤΙΝΕῈ . - «Ὁ. ννννςφ τς. Ὑ νὸν ν 16 
ἔγονι αγατυΐκρ ὧν Ἡ. 42. ΖΤλον»;ς»ον, ΤΙ͂. 2. ' 

ΑΙΑΒΑΒΤΕΚ ΒΟΧ ΑΝῸ ΝΑΘΒΕΒ . . . «Ὁ νῳ φρο σφ νιν. «210 
ἔγονε ΑἸἼΜο᾽; “ Ογεοῤαάϊα.᾽ ᾿ ᾿ 

ΒΗΈΚΕΙ ὍΝ ΙΘΆΑΕΙ͂, . ος νον νὸν ὦ Ὡς νι φς φὼ  φ νον ως 211 
δρεὐλὴς “ Β δίς Τέείέοναν».)" 

ΤΟΜΒΒ ἩΕῊῪΝ ἹἱΝ ΤΗΕ ἘΟΟΚ . .ὄ «νὸν ῳ τ νρτςνφτφννφν.-238 
γον σεἰεείσξα ἀἀμκραρι 

Ιοουδτο. . .. δ τοι τὰς, ζῶν ἂρ, αν εἶξν νἀ ἐφ νοτν Τὰν ἀφο, Σῶς, ἤν, τοῦτ τηςς τἀν. δενῷ,. ἐς τὰ, 40 



ΠΙΘΤ ΟΕ 

Εσυτνς ΟΡ ΘΥΝΑΘΟΟΌΕ ΑἹ ΜΕΙΕΌΝ. 

ἔγονε ογίρτναὶ ῥλοίοργαρά“. 

ΕΚΚΟΝ, ΟἸΤΥ ΟΕ ΒΕΕΙΧΖΕΒΟΒ .- 

ἤἔσονε ογέρίπαὶ ῥλοίοργαῤά. 

ΟΘΑΡΑΒΑ (ἴὕσπι Κεῖ5). . . . 
ἔγοσε ογίρημαξ  λοίοργαρά. 

ΝΑΞΗΙΝΟ ΟΕ ΑΝ. . . - 

ἔγονε ῥλοίοργαρὰ ὧν Βεγρλεῖ». 

φΦ 

1 ὈΟΘΤΕΑΤΙΟΝΘ. 

ΤΑΒΟΚ (Ττδάϊτουδὶ Μουμδὶ οὗ ἴῃς Τυδηβδργδιοῃ) . 
ἔγονς τδἰεεζεαϊ ῥῥοέογγαράς. 

ΒΙΙΝῸ ΒΕΟΘΑΚΒ.. . : 
ἔγονε ῥλοίοργ οαδὰ ὃν δεσγάοίπε. 

ΤΕΚΟΒΑΙΕΜ ΑΝῸ ΤῊΕ ΜΟΥΝῪΥῪ ΟΕ ΟΥΨΕΒ ἙΚΟΜ ΤΗΞ ΗἸἾΙΙ, ΟΕ Ἐνι;, ΓΟΥΝΘΒΕΙ, 
ἔγονε ἘΕΕΟ ἰὴ }»γ»ἠλ. 

ΕΙΟ5 ὲ ᾿ 
5ΟὍΟΕΚΙΒΕ 

ἔγονε ῥλοίορναρᾷ » διελείνει, 

ἘΟΥΟΝΒΘΑΤῚΟΝ ΤΟΝΕΞ ΙΝ ΤῊΗῈ ΤΕΜΡΙῚῈ ΔΒΈΕΑ 

ἔγουε ῥλοίοργαρά ὃν δεγρλεῖηε. 

ὌΡΡΕΚ ΕΟΟΜ, ΟΚ αὕξϑτ ΟΒΑΜΒΕῈΚ 
γος ἀγαιυῖνισ ὃν ΤΡ. 252. Τάσονεσο», 2Ώ:. 2. 

ΟΙ ΟΥΙΝΕῈ ΤΕΕΕΒ ΙΝ ΟΕΤΗΞΕΜΑΝΕ 

νον: ῥλοίοργαῤ ὃν Οοσά. 

ἮΙΘΗ ΡΆΓΙΕΞΤ 

ΒΌΚΜΞ ΟΕ ΤΗΕ ἐπόξε: 

ΟἸΤῪ ΟΣ ΖΑΟΗΛΕΙΑΞΒ (Αἰη Καγΐῃ, Τιδάϊομαι) ; 
ἔγοσπι σεἰεεζεά λοίοργαράς. 

ἮΥΚΙΤΙΝΟ ΜΑΤΕΒΙΑΙΘ.. . .. 

Αὐυσυδτυ5 (Ε5ΑΚ 

ἽΑΥΞΘΙῸΡ ΪνΝν. ... 

ἔσονε τεἰσεζεαὶ ἡλαοναῤάι. 

ὙΠΝΤΙΕ ὈΟΨΡῈ5 

. Φ Φ 

ἔγονε 7γεείγαρνες Διαωταὶ Αοίοεν ὅς (ἀξ δώνε " 
ΤΙΒΕΚΙ5 (ΕΞΑΒ. 

ἐ ἴνη ῈῈ ΕᾺΝ 15 ΙΝ ΗΙ5 ἩΧῊ " 

ἔγοι ἴων αγ᾽: " Λίειν 7:εΐαν»εερ.᾽ 

ΜΟΝῚΤ ΟΕ ΤῊῈ ΤΕΜΡΤΑΤΊΟΝ (Ουδλγαπίδηϊα, Τσδαϊ δὶ Μουηῦ). 
ἔσον: λοίοργαῤΑ ὃν 8:εγ:ἰἀ61. 

ἘΝ ΟΕ ΘΥΝΑΘΟΟΌΕ ΑΥ ΚΕΡΕ ΒΥΌΕΙΜ. 

νος Κρ» οαἷ ὕρζ. 

ΝΑΙΝ 

γον ΡΎΒΕΌ »ν πεήγλξβνο: 

ΕἘΌΝΕΚΑΙ, ΡΕΟΟΕΒΘΙΟΝ. . . . 

ἔγονε Ζαρε: “ Εργρέδα»».᾽ 

ΕΟΙΝ5 ΟΣ (ἬΌΒΟΗ ὁ 51. ΟΝ, ΘΑΜΑΞΙΑ . . .ὄ .ὄὄ ..:Ἅ 
ἔγονε ῥλοίοργαρά ὃν δέεγείααέ. 

ΕΌΙΝΒ ΟΕ ΘΥΝΑΟΘΟΟΌΞΒ ΑΤ ΟΑΡΕΆΝΑΟΜ (ΤΟΙ Ησπ), . . 
ἔγοσε ῥλοίοργαῤά ὃν Βερρλείνε. 

ΦΟΟΆΡΙΟΝ . . .. .. ... δὰ Φ τἀρρο ΩΣ, Ἀδνιλοννι οἷν ᾧ 
ἘΕΜΑΙ͂ΝΒ ΟΚ ΝΙΝΈΨΕΗ (Βὶτ5 Νιτου) . 

ἤἔοπε Ζαγαν ὅς “ Λήέμσυελ.᾽" 

ΜΙΝΤ ΑΝῸ ΕὔΕ . .Ἡὄὄ .«ἩὌὄὄ .« .ε 

ἔγουε 7» γεείγα»"» "' Λίαξμγαί ΤΠ είονν οὗ ἐλέ δίδω τὰ 
ὝΕΙΥ, ΟΚ ΜΌΚΑΜ ΟΡ Α ΘΑΙΝΤ. 

Ἄἔγονε τεἰδείεί ῥλοίορυ αρλς. 



ΧΙΪ ΓΙΘΤ ΟΕ ΠῚΟΘΤΕΚΑΤΙΟΝΘ. ᾿ 

παρε 

 ΊΑΘΕ ΟΕ ΘΙΠΟΑΜ (ΘΙ νὴ) . . .ὄ στ. τν των τ. ..4323 
ἤγονε ῥλοϊοργαῤά ὄν Οοοσαΐ, 

Α ΘΌΡΡΕΚ 5.ΕΝ ΒΒ . .. δον οε  ἐδο τῶι τὰς τὸ πῶ ἀρ νὴ καρ τυ τς ὧδγ ϑλυ κοξ νὰν ΤΩ, δ ἢ 
ΟΎΕΙΑΝ ΟΜΑΝΒ ΗΒΑΙὉΒΕΒΒ ἣν μὰν τ «Ὡς ἄν οἿν δι ΔΒ, Ξᾷν σοι δὶ εὐνὰς εἰ Στ ὦ. ΕΜ 

ἔγονε Ζαπες “ Ξρυίξαν".᾽" 

ΜύυΒῈΧ ΡΌκΡυΚΑ (ϑοῦτγος οὗ Τγτίδη Ὀγ6). . . 0.02 ν νὸν ν 484 
ἤγονε ἀγατοέμρ ὃν Ἦ, 44). Τάον»εδον, Μ. Ὁ. 

ΖΙΟΝ ΟΑΤΕῈ ΑΝῸ ΓῈΕΡΕΚΒ᾽ ΟὕΑΚΤΕΑᾺ, ΕΚΌΒΑΙΣΕΜ. . . «069 ν νιν ν.Ὁν458 
ἔγονε ῥλοίοργ αδ ὃν ἐν μους 

ΓΈΕΡΕΚΒ .. ξεν γδος τῷ τ Χ δ. ἀν, τῷ οἷο πον τῶν ἧδε, ἐὰν, φνν όν ᾧ κα ἐπ 80 
γον: ἀλλο; τονὰ ὃν ΣῈ ϑεδνὴν 

ΘΥΘΑΜΟΕΕ Τ7ξκεξ. . : τυ ἐμᾶς ἀν ἂν υὰ δ νδτι δου οὐδὸν ὌΠ τῷ δ τὰ νὰ; ἀν 67 
γον ἐγατοίμρ ὧν ἩΣ. “5470. ᾿χλυσνίτοη, “. 2. 

πα σον 

ΜΑΡΘ ΑΝ ΡΙΑΝΘ. 

Ῥγεῤαγεα τη α27 ἐλδ σεῤεγυΐδῖον ΟΣ Ῥγοῦ 44. Οσ μγοΐ. 

'ΜΑΡ ΟΕ ῬΑΧΙΈΒΤΙΝΕ ΑΥ ΤῊΕ ὙἼἸἜΚΜΕ ΟΕ ΓΗΆΙΒΤ. - . ....0.0.. 727 α βᾶρε 4 
ἠδ λον ἐὰν δον ραν ἐπ δ ρει δι». 

ΜΑΡ ΟἙῈ ὈΕΟΑΡΟΙΙ͂Β . -. - ς ν Ζϊ 
ἘΡΑ͂Ν ΟΥ̓ ΑΝΟΙΕΝΥῪ Ἰππύβαιαμ ΑΟΟΟΚΌΙΝΟ ΤῸ Ῥπ. Ε. Ρ, Ἐδειβον: 7ο ΓΝ 2αρέ 337 

" ὰ ΟΟΝΒΑΡ ΘΟΗΙΟΚ. . Κ΄ Φ΄ς (ὦ 437 
ΟΝ ]ΕΚύβϑα"ΕΜ ΑΝῸ ΕΝΨΙΚΟΝΒ, ΒΒΟΜ ῬΕΤΕΕΜΑΝΝ . . .-ὄὄ -. Φ΄ Ὁ (ὦ κοβ 

πυτταιπεισο τοσιαιβο»τκτεντετνεαμκερεν 

ΒΑΓ-ΘΙΜΙΓῈΘ ΟΕ ΝΕΝ ΤΕΘΤΑΜΕΝΤ ΜΑΝΌΟΌΘΟΕΟΕΙΡΤΘ. 

,οδφἰδεζεαῖ ὃγ ἐλ Ἐα 207 α»πά 4“. Ἦ». 7γ δ᾽. 
ἡ αεὴμρ 
2αξε 

ΤΗΕ ΕἾΝΕ ΟἌΞΑΥ ὌΝΟΙΑΙΞ. . . ἕο: ον" χδο οἷν, ὟΣ τὰς: σδνυχ, ὩΣ «ρον “1 
ΓΑΤΕΞ ὈὌΝΟΙΑΙΒ ΑΝῸ ΤῊΒ ΤΉΞΕΞΒ ΒΕΘῚ σὐπεινας δ Ὡρ ττν οἷοι ὩΣ ποι τσ τι’ τλλ τὸν, ὩΣ 



ΠΙο Ζθα Ὁγ (ὡοοῦσίςο 





Ι. ΠΕΝΕΚΑΙ, ἹΝΤΚἈΟΌΌΚΤΙΟΝ 

ΤΟ ΤΗΒ ΝΕ ΤΕΒΤΑΜΕΝΤ. 

8: λίανις οὗ 1Δς δίξευ 7ἐεζα»ΙΦ»2, 

ΗΕ [}1 5116 οὗὨ [6 οο]]δοιϊοη οὗ Ὀοοῖκβ ψῃϊοῦ αν ργαβογνϑα ἴοσ υ5 (86 116 οὗ 
71εϑὺβ Ομ τίϑι δηὰ [Π6 ἰθδοῃϊηρ οὗ Η!9 ΑΡροϑῖ]65 15: ΤῊῈ ΝΕῊ ΤΈΘΤΑΜΕΝΤ ΟΥ 

ΕΒ ΙΟΒῈΡ ΑΝῸ ϑανΊΟῦ εϑῦὺ5 ΟΗΚΙΒΤ. [Ιἢ Οτεοκ, τ[ὴη6 ὉΠΙ6 15 βαρ ΤῊΕ ΝΕῊΥ͂ 
ΨΕΝΑΝΤ (ἡ καινὴ διαθήκη). ὙΤΠδ ἡδΔπ|6 85 δρρ] δα ἴο αἀἰδίρυϑῃ 1{ ἔτοῃ [86 ΟἹὰ 

οὐδηδηῖ. ΤΠ νογά Ζ7Ζεζα»ηδη2 ΘΟ 65. ἴο ι.5 [του ἢ [86 Ψυϊ]ραῖα, οὐ 1,δἴϊῃ νϑυβϑίοη 
[16 ϑΘοπρίατοβ, ΏΟΒ ἱηναγ Δ Ό]Υ 1.565 ζκείαεόημΐμηε ἴῃ ΤΟ ἀστὴρ ἴῃ6 τε κ ψοσγὰ 

αέλεξε. 
ΤΏΉΕΓΕ 15, Βούγανεσ, ἃ ὑσοργ θῖν ἢ [6 ἴδγῃη, 5ῖποα ὈΥ ἴπ6 ἀδαίῃ οἵ (ῃτὶβί (ῃ6 πον 

οονγδηδηΐ 845 Ὀ6θη βθαϊβὰ δηά [86 ἱπμογϊζδηοα βθουσδα ἴο 18. 
Τῆο ἴτας {π||, δίκην Ορυόπαρέ, 15 5111} τοῦθ ἀρρτορτίδίβδυ Τῃα ἰγυτῃ 15 Πθσα σα- 

οοτάἀφα, ποῖ 25 8ῃ δρϑβίγδοϊ βἰδίειηθηΐ οὗ ἀοοίτηθ5 δηὰ ἀιῖ65, θυΐ 45 ἴῃς {ΕἸ δ ηϊ 

οὗ οὐ 5. ρῥσοπιῖβθ, ἰη 186 ἰδίου δὶ ἔδοῖβ τεβρεοῖηρ ἴῃς Ῥεύβοῃ δηᾶ ψόοσκ οὗ [6508 

Ομγῖϑι. Ἐογ Οηϑ δηΣ Υ 18 ΟΥΑΙ ἢοΐ τπρϑγεὶν ἀοοίγίηα, αϊ 16, ἄγϑξ δ οαϊθά 

ἴῃ [65ὺ5 Ομηβι, [Ὡς σοα-Μδη, ἴο βρτγϑδά ἴτοπη Ηΐ πὶ δηα θηλῦτγαοα σταά αν [ῃ6 ΨΠΟ]8 

Ὀοάγ οὗ δε τδοθ, Ὀγηρίηρ 1 Ἰηἴο βϑαν!ηρ [6] βῃΐρ ἢ Οοά. 
ΤΗΟ τεὸν [16, ΠοΈνΟΥ, ὨΘΟΘΒΒΑΤΥ σοηίδί 5 (86 ο]ομηδηΐ οὗ ἀοοίπηθδ, οὐ Κηοψ]εαάρα 

οὗ [86 τ. Ὑεῖ {γαῖ πηυϑδὲ ποῖ Ὀ6 σοηίουπαδα Μὴ ἀορπιᾶ. Τηδ ομα 5 ἴῃ68 

. Εἰνίπεῖγ τενεαϊεά ϑσυθϑίδηςθ, [8 ΟἴΠΕΓ 15 [6 Πυπιδῃ βιαϊθηγχθηΐ οὗ γα, Δηα τηδὺ Ὁ 

ΠΊΟΙΟ ΟΥ̓ 1655 ηρετίδοϊ δοοοσάϊηρ ἴο [Π6 "πη ἰοη5 οὗ παπηχαῃ Κηαον]εάρθ. Νὸ 5γηι- 

ὈΟΪ οΟΥὙ σοηΐοβϑίοη οὗ 186 ΟΠύγοῇ ἰ5 ἔΠἸγ σοτηπηοϑυγαία ΜΠ 186 ἰτατἢ οὗ σοα ἴῃ [ἢ8 

ϑοτρίατε5. Τα γοτά οὗ σσοά Μ|} ὄδνϑσ σαπιδίη ἴἢ6 ΟἿ]Ὺ 1η181110]6 βουγοα δπα σὰ]ὲ οὗ 

[6 (τϑίδη 1Αἰτἢ δηὰ 16. Τῆς Νὸν Ταβϑίδπιθηϊ Ἔχῇ 15 ἴΠ6 ἔγαἢ 1156], ΘΒ οἱ} Ὺ 

1 ἴΠ6 Ῥοίβοη οὗ Ηϊπὶ νῆο 68115 ΗΠ 561{ “τῆς Ττυῃ.᾽ ΤὨΪ5 τονε δύοη 15 [Π6 ἔγεϑῇ, 

Ἰτητηε ϊδῖε υἱϊογαηοα οἵ Ὀινίηα 16, οΘοτηϊηρ ΨΊ δυϊΠοτΥ ἴο {π6 Ὠδατγί, (6 Μ}}}1, δῃὰ 
τῆς σοῃϑοίΐδηοσα, 45 Μ611 25 ἴο ἴῃ6 ᾿ῃς6]1οο. Τῆς Κηονίεαρε οὗ αοά ἴῃ (Ὠτιβῖ, 45 ἰἴἰ 

τηθοῖβ 15 ΠΟΓΘ, 15 δ {πΠ6 βγη [1π|6 δἴδαγῃδὶ {Π{Δ ----- ρ᾽εάρθα ἴο υ8 δηὰ δοίι δ᾽} ν πηδα6 

οὔτβ ὈῪῚ ἴ8ε Νενν (ονεηδηΐ οὗ Ηϊῃ ΨὮΟ 15 “ἴἢ6 1,1[6.᾽ 

ὃ. 2. Ογέρερε ΟὗΓἨἩὨἍ ἦε λίσιν 7 είαριοπί. 

ΤῈ ὑυϑηΐϊγ- ϑανθὴ ὈοΟΪ(5 οοἸ]Θοίοαἃ ἴῃ [ῃ6 Νὰ Ταοβίαιηθηϊ ψοτα τ τις6ἢ ὈΥ ἃ πυΠ|- 
θεῖ οὗ δυΐδουβ, εἰρῃϊς δἱ ἰδαϑί (ηΐπθ, ἰῇ οἂϑὲ ἴῃ6 Ἐρίβί]α ἰο ἴῃς Ἡδῦτονβ νὰ5 ποῖ 
ατϊῖῖοη ὈΥ Ρᾷδι1}). ΕῸΓ δοθῇ ὈοοΪκς ἴΠα6γα Ψνὰ8 βοῖὴβ ϑρ6οῖδὶ οσοδϑβϑίοῃ, θοῇ ἢδαὰ ἰΐ8 
ἀϊδίοις Ρρυγροβο, δῃὰ θεία [ἢ6 ψτηρ οὗ [Π6 δαι] δϑῖ δηά αἴθϑδί ραγίβ Ὡθαυὶν Δ] ἢ 
ἃ σε ΌΓΥ Ἰηϊεγνθηθα, Τῆδ ἀρταοπιθηΐ, ὑπο. ἴῃ 656 ΟἸΓΟΙΠιϑίδποαϑ, 15 {τὰν ψοηάσδγίϊ, 
δηὰ τῃς δάἀδρίδοη οὗ ἃ νοϊυμλα, [818 ΡΘηη6(, ἴου 411 ἀρ88 δῃὰ οἶδ5565 15 Ὡοΐ 1655 80. 

Νοιδίηρ ν1}} δοσουηῖ ἴοΥ 5 οἢ ἀρτϑειηθηΐ δηὰ δάἀδρίδίοη βανα ἃ ϑιρογηδίαταὶ δ] οπηθηὶ 
ἰη ἴδ σοιμροβιίοη . ὕαϊ 6 ἃτ6 ΠΟῪ οοησατηδα ψἱϊὰ ([ἢ6 υμηδὴ σοηαϊοη58. ΜΙ Οἢ 

οΔ}16ἀ ἑοτίδ [656 υτιηρ5. 



4 Ι, ΟΕΝΕΚΑΙ, ἹΝΤΕΟΌΟΟΤΙΟΝ ΤῸ ΤΗΕ ΝΕ ΤΕΘΤΑΜΕΝΤ. 

Ομ γίϑὲ τοί ποιῃίηρ; θυΐ 18 Η]π]561 ἴῃς ῬΟΟΚ οὗἉ 116 ἴο θ6 τοδά γ΄ 41]. Τῆς 
Ὠυπηδη Ὠεατί ἀο68 ποῖ Ὅγανε ἃ ἰδαγηεά, ᾿ἰογασύ ΟΠ γῖβί, θυΐϊ 4 νοηάδτ ψοχκίηρ, σγπι- 
ΡΠ Ζίηρ, δἱοηϊηρ - δάθοπλεσ, τίβεη ἂπαὰ δϑοθπάθα ἰο τῃ6 τίρῃϊς δδηὰ οὗ σοά {δ 
ΕΔίμοσ Αἰγτηϊρμίν, δηα συ] ηρ [ῃ6 νου] ἔογ 186 σοοά οὗ Ηἰ5 Κίῃράοη. ϑυοῖ δὴ Ομ 
15 ΗΪἸπ561{ ψυιτῖθη ΟἹ πΊ6 5 Βοδγίβ, δηά {π15 Γηἶ5ῆὴ65 δῃ ᾿Ἰηοχἤῇδιϑ 6 τἤδιη6 οὗ 
ΠΟΙΥΚ 1πουρἢ 5, αἀἸβοοιΓβ658, δΔη ἃ 5οηρβ οἵ ργαὶβ6. 90, ἴοο, [8 ,ογὰ οἤοβα πο οὗ ΗΙ5 

ΑΡροϑι165, Ῥδὺϊὶ ἐχοβρίεα, ἔτοτῃ ἀπιοηρ ἴΠ6 ἰδαγηδά ; Ηδβ αἱά ηοῖΐ (ταῖπ (Π6πὶ ἴο [Π  ΓΑΤΥ 
ΔΌΚΠΟΥΒΏΪΡ, ΠΟΥ ΘΧΡΓΘΒΒΙΥ οοτηπιδηά [Π6 πὶ ἴο ρϑγίοσῃ ϑυοἢ ἰάροσ. ΤΏΘΥ νοτα ἴο 
ῬΙΘΔΟἢ ἴῃ6 ρ]δα αϊηρ5 οὗ ϑβαϊνᾳίίοῃ. 

Ῥεγβοῦδὶ οσᾷ] ἰθδοιίηρ ψὰ5 ἴΠπΠ6 τηθδῇ8 564 [ΟΥ ἢγϑβί ργοραρδίίηρ ἴῃ6 σοβρεὶ δηὰ 
ἰουπαϊηρ {86 ΟΒυτοῦ ; 45, ἴῃ δοῖ, ἴ[ηΠ6 ργεδοββδά ψογὰ 15 (ο- δ [ῃ6 ἰῃμα!βρθηβαθ]8 
ἰπϑῖγατη θη! γ. Νὸο Ὀοοκ οὗ ἴῇς Νὲν Τεβίδιῃ θη νγὰ5 γι Ἃ6 ἢ ἀ11}} δἱ ἰδαϑὶ ὑπ ΘΏΥ 
γεδῖβ δίζε [86 γεϑυγσγθοίίοη οἵ (ἢ τγϑί, Δα τηοσβ ἴἤδη ἢ] 4 σδηίυσυ μδὰ ραϑββϑϑὰ 
Ὀείογα Τοδη ψτοῖα {86 ἐουτίἢ (οβρεὶ. 

45 [86 (Βυτοῖῦ οχίθηαβα, [ῃ6 6] 4 Ὀεδοδῖηθ ἴοο ἰᾶγρα ἴοσυ [ῃ6 ρϑύβοῃαδὶ διϊδηϊτοη οὗ 
[ῃ6 ΑΡοβί]68, δηὰ δχίρϑηοίὶθϑ ἅσοϑα ψΏϊοἢ ἀειηδηδα δορί βίο  αγΥ σοσγοβροηάθηοθ. ΤΒδ 
Ἐρίβ:1εβ ψεσα ἢγβί ἰῇ οτάδσ οὗ {π|6, δἰ ἱμουρἢ ΤΠΘΥ ἀβϑυτηθαὰ δὴ δοσυδίηίδηοα ψὶτἢ 

[86 Ἰεδάϊηρ ἴδοῖβ οὗ [ἢ6 [{{ οὗ (ῃτῖβέ, νηοῦ δα δἰγεαάν θδεὴ οοπιηυηίοαϊοα ὉγῪ 
ΟΓΑΙ ἰῃϑίσυοϊΐοη. Τῆδ νἱϊαὶ Ἰηἰογοϑίβ οὗ ΓΟ Γ 5114 }1{γ, 45 ΨνῈ}} 45 [86 νηΐ οὗ σοῦι- 
ἱηρ σεηδγαίίοῃβ, ἀδπιδηάδα 4150 ἃ [418] τεοογάὰ οὗ (δε 11{ ἀδηὰ ἰδδοῃϊήρϑβ οὐ (Ὁ τίϑβί, 
ΌΥ Ρογίεου Υ {τυϑίνουίην 1 65565. ΕῸΥ οτὔὰὶ ἰγδαϊτοη, ἀπιοηρ [411}10]6 πηεπ, ἰ5 βυ- 
Ἶεοῖ ἴο 580 ἸΏΔΩΥ δοοϊάθηϊαὶ! οἤδηρα5, [Πδΐ 1ἴ ἰοβθ5 ἴῃ σεγί νυ δηᾶ ογεα Ὁ} }ὺ 45. [15 
αἰδιδηὸα ἔτοπι [ῃ6 ἐουπίδίη Πεδα ἰπογεαβαβ, {}] δἱ ἰδϑὶ ἴξ δῇ πὸ Ἰοῆρετ 6 οἰβατὶγν αἶ5- 
πἰπρυ ϑπμαα ἔγοιῃ ἴῃς δααϊτοηβ δηα σογγιρίοηβ οοΟἸ]οίθα ἀροη 11. ϑοῖὴηθ ἤἢᾶνε ὄνθῦ 
Αββοσίβα ἰῃδί βυος ομδηρῈ5 δα αἰγεδαγν ἰαίζεη ρ᾽δοα ἤθη οὐγ οβραὶβ ψ γα ψτϊτίεη. 
Βυϊ ἴῃ6 δυϑ- τ 6 5565 ΜΘ ΥΘ 51}}} αἰΐνθ, δηά, Ὀ6βϑι 65, Ὡο ρβορὶβ σοι]Ἱάὰ ργϑβεῖνα οἵα 

ἰτδάιτίοη ἢ ποτα ἰ1ἴοσαὶ δοσύγαον ἴβδη ἴΒοβα οὗ 76 ν 5} οὐἹρίη, βίποα ἰἢ6 πχείῃοα 
οὗ ἰηϑίγαοίίοη ἴῃ νοριθ διθποηρ (Π6πὶ Σηνοϊνεα σαγοία] πλθηιοτὶΖίησ. Οὐ (οβρε]5 
ψογα ποί νυ τδῃ ἴοο ἰδΔΐδ ἴοσ δοουγδου, θὰϊ [ΠΟΥ ΟΓΕ ΠΟΙ ἴοο ΘΑΙΥ ἴο συατὰ ἀραϊηϑί 
ΟΙΤΟΥ, ἴου {Π6γα 845 Δἰγθδαν ἀδηροτ οὗ ἃ Ψ10] αἰϑιογιοη οὗ ἴΠ6 Ὠδίοτυ δπα ἀοοίτηα 
οὗ (σι βίην ὉῪ [πα δϊΖίης δηὰ ρδρδηϊζίηρ ογοῦϑίβ.Ό ΑὮ δυίῃθηῖο πτὶτθη τεοοτὰ 
οὗ ἴῃε6 ψοτὰάβ δῃᾷ δοΐβ οἵ [65115 δῃα ἢ]15 15. ρ]6 5 ννὰ5 ἰμετγείογα φΌϑοϊαΐεὶν ἰμα Ἰσρθη5- 
4016, ἴο πιαϊηϊαῖῃ [Π6 ΟὨυτοῦ ἀἰγοδαν ἰουσηάεα, δηα ἴο Κααρ (ΓΙ ΕΔ} Ρυτα. ϑυοῇ 
τοοοτὰβ ψεσα ἴο Ὀ6 ἀχρεοίδά, 5'ποα ες ΟἹά Οσονβοηδηΐ Ψὰ5 σοιηπλεἀ ἴο νυ ηρ. 
Αμὰ 45 ἴδε Τἰνίηρ ῆοτα παὰ οοπιθ, [Π6 οχίβίθηοα οὗ ἃ ψυτθη γγοτά, τ6]]!ὴρ (ἢ 8 

βίου, ψουἹὰ Ὀεδὲ δοοοτά ψμ [86 οπαγδοίογ οὗ ΗΠ ΨῃΟ 15 “ἴῃς 58384π1|6 γαβίεγάδυ, 
ἰο-ἀαγ, δηὰ ἴογενογ.᾽ ΤῊ ψιΣτῖθη ψογα αχίϑίβ ἴῃ ὑνεηΐγ-ϑενθη ὈοοκΚ5 ΟΥ̓ ΑΡροβίϊ68 
δηὰ Αροβίοϊ]ϊς πηβῇ, ψυ 6 ἢ ἀπ 6Γ [Π6 ϑραϑοΐδὶ αἰγεοίίοη οὗ [6 Ηοὶν Οδοβί. 

ΤἬΏΘΥ Μετὰ 41} ψυξίεη ἴῃ Η 6]]θΘηϊϑιο γαῖ (α 1655 ἴῃ6 ἀοβρεαὶ δοοοτγαϊηρ το Μαίμεν 

6 8ῃ ὀχοθρίίοῃ ; 566 ὶ 10), ζ. Ζ. ἰῃ (Ὠδΐ ἰαΐοπι οὗ Μεαοβαοηίδη Οτβεὶς βροίκθῃ Ὀγ ἴῃς 
7εν5 οἵ {πε Ὀἰβρεγβϑίοῃ (ο] 6 Η6]] ηἶϑ15) δὲ [86 ἴτηα οἵ (ἢγιϑί. [ἴ νψὰ5 ἃ ἰἰνίηρ 
ἰδησιαρα, δχργεβϑίηρ [εν 58} ἰάδαβ ἴῃ ταὶ ψογάβ, [5 τἀ! πρ, ἴῃ ἃ ταρεπογαῖθα 

Ομ τι ϑίίδη ἴογαι, {πὸ ἔνο σγθαΐ δηϊαροῃϊβίϊο δι ο 4} {165 δηα γα] ρΊ ἢ οὗ [Π6 δῃοϊδηὶϊ 

ψοῦ!ά. ΤΒΘ πιοβί θεδυί] Ἰδηρααρε οὗ ποαϊῃθηάοιῃ δηα {886 νϑηθγδῦὶα ἰδηρσααρα οἱ 

ἴη6 71ἐν ἀγα πϑύα οοηθίηδβα, θαριϊΖεα ψΠ τῃ6 βριτίϊ οἵ ΟΠ Πϑεϊδηϊῖγ, δηα πηδὰς ἴδε 

Ρἰοΐαγα οὗ βίϊνεσ ἔοσγ {πε ροϊάδβῃ ἀρρὶβ οὗ [86 εἴδθγηδὶ τὰ} οὗ ἴῃ6 οβρεὶ. Τῇ βία 

ἰ5 5 ῃρΌΪΑΙΥ δάἀαρίδα ἴο τηθη οὗ Ἔνεσν οἷ58 δῃὰ ρτδάβ οὗ ου]ίαγε, ἀἤοταϊηρ (Π6 Ομ ἃ 

ΒἰΠ1Ρ16 ΠΟυΓΙΒηπιθηΐ [Ὸσ 115 τε] σίουβ ναηΐβ, ἀηα {πε ρῥγοίουπαάσβί [ΠΏ ΚΟῚ ἸΈΧῃ δ 10]6 

τηαϊίοι οὗ βίῃγ. [{ 5 [26 ΒΟΟΚ ἴοσ ]], ἃ8 ἰΐ ἰ ἴῃς τανεϊαϊίοῃ οὗ [με σοά οὗ ἃ}. 



Ι, ΘΟΕΝΕΕΑΙ, ἹΝΤΕΟΘΌΚΤΙΟΝ ΤῸ ΤῊΗΕ ΝΕ ΤΕΘΤΑΜΕΝΤ. Π 

8.4. 7214 σιν 7 εία»πη ΟΟΠΟΡΙ. 

δὲν θΟΟΙ5, θ651465 (ποβ6 ἴῃ ἴη6 Νὸν Τ οϑίδπηθηΐ, να σα τι τ6 ἢ ἴῃ [Π6 δροϑβίο]ὶς ἂρὲ 
Βυῖ ἀυπηρ [6 βεοοηά δηὰ [ἢϊγὰ οδηΐασιθθ Ὠππλθγοῦβ ΑΡΟΟσΥρ 8] ουκ5 ΔρΡΡρθαγαά. 
ἾΉΣἜ πος οὗ ἴῆδτη οἰδὶπὶ ἴο 6 “ο5ρε6]5,᾽ ἰὴ ἴῃ6 ὅ1}} β6ῆβϑθ, γα τηυϑὶ 5111} 881: 
ανςε νὰ 41] [6 ὈοΟΚΒ δηᾶ οἣ]γν ἔῃοβα Ὀοοκβ ψῃϊοἢ ψογα τ 6 ἢ ὈΥ ἸΠΒΡΙγαα πο 85 
δυϊδοπίαιινα ἀοουμηθηῖβ ἴῃ τοραγὰ ἴο ἴδ {γα 9 οὗ (ΓΙ ϑ δην  ΤὨῊΪ5 απαϑίϊοη 15 
το ἢ γ ἀηϑναγεὰ ἴῃ ἴἢ6 δθηγπηαῖῖναε. Τῆς οο]]δοίΐοη οὗ ἰῃ6 νάτίου5 ψτηρ5 ἰηΐο ἃ 
οδῦοη γγὰ5 ἴδε Ὀυδὶη655 οὗ [6 ἐδύὶγ Οῆυγοῆ. Νοί ἴῃδι ἴπ6 ΟΒυγοῦ πηδάδ [ἢ6 σδηοῃ, 

οὐ δυϊποτιταϊίνεὶν ἀδοϊάθα ψηαΐ ὈΟΟΪΚ5 οῦα σΔῃΟΠΪΟΔ] ; ἴογ ἴῃ6 ΘΑΙΘΓ ϑυπηοᾶβ δηὰᾶ 
οουῃο}]5 ἴοοῖκς πὸ δοίΐοῃ οἢ [6 5 ]εοῖ. Τῆδ βγηοα οὗ 1,οαΐοεα, ψὨϊοἢ 15 ϑυρροβοα 
ὉΥ ΙΏΔΗΥ͂ ἴο ἢᾶνα 86 1|6α [86 σᾶποῃ, Ψψὰ5 τη ον ὑσγονι οὶ. ὙὍΤη6 Ἰδίθυ 4556} 165 
οὐΪγ ἀεξοϊαγοα ψῃδὶ θοοκ5 ετα γεοεῖναα. [ηάδ6α, (ἢ6 χιαϑβίϊοῃ 15 ομα οὗ ἔδοΐ, ηοΐ οὗ 
ἄοσπια. 5111] νὰ ἢᾶανε σοοά γϑάβοῃ ἔοσ θ6]θνίηρ ἰδαῖ [ἢ ΟΒυγοῆ 5 συ ϊαθα Ὀγ ἰῃ8 
ϑρίπιῖ οὗ σοά ἴῃ πιακίηρ ἴῃ οοἸ]οἴίοη, ἴοτ Ηα νῆο ρῥγοραγεα βυοῆ ἃ Ὀοοΐς νου]ὰ ῥτο- 
γ᾽ ἀο ἔοτ 15 ρυπίῖγ. Απηά [Πϊ5 Ὀ6]16Γ 15 δυρροτίεα ὈΥ̓͂ ἜΘΧίογηδὶ δηὰ ἰηΐθγηδὶ Ἔν] θησθ. 

ΎΠετα 15 ονϊάδηςε [δὲ ἴδ σο]]δοΟη νὰ85 Ὀασιη, οα [86 πιοάδὶ] οὗ ἴῃἢ6 ΟἸΪὰ Τε5- 
ἰἀτθηΐ σδηοη, ἴῃ ἴῃ ἢγϑδί σθηΐυγγ ; δηά ἴῃ6 ῥτίηοίραὶ Ὀοοῖκβ, (8. (οβρεῖ]5, [ῃ6 Αοῖίϑ, 

[δ τυτῖθθη Ἐριϑι]65 οὗ Ῥαυὶ, ([η6 τοὶ ΕΡΊβί]Ὲ οὗ Ῥεΐοσ, δῃὰ τῆς ἢγϑί οἵ Το, ἰῇ ἃ 
βοάν, ψουα ἰῇ σἜΈΠΟΓΑΙ ιι56 ἴῃ ἴῃ6 βθοοηᾶ οδηΐυγΥ, ἀπ ΨοΓα τεδά, οἴου ΘΠ Ότα οὐ ὈΥ 

56 ΠΟ 5, 1π ΡΌ]1Ο ΨΟΓΘὮΙΡ, δἴϊεσ ἴΠ6 τηδηηοσ οὗ ἴῃ6 [6 15} ΘΥΩΔΡΌΡΊΙΟ, ἰοσ ἴΠμ6 δαἸῇ- 
οδίϊοη οἵ ἴἢε Ρβθορΐίδβ. 

ΑΙ! 16 ἀουδίς ἴῃ τορασγὰ ἴο οοτίδίη ὈοΟΚ5 ἢανα ἀυίϑθη ἔγοπι [ἢ6 βοσυρυ!ουβ οαγὰ οὗ 
[6 δαγὶν Ομυτοῦ. Ἐδνν τε γ8 οὗ [ἢ6 ἢγϑδί ἰοῦ σδηζυταβ δ] υἀ6 ἕο δὴν ὈΟΟΪκ5. ἃ8 
οΑποῦϊοδὶ, τ] Οἢ ἀγα ηοῖ οοηϊδίηδα ἴῃ ἴῃ6 Νὰ ᾿δϑίδιηδηΐϊ ἃ5 6 ἤᾶνα ἰἴ. Τῃδ ηγ855 

οὗ ΠΠτογαΐυγα τοϊθοϊθα 45 οἰ μοτ ΔΡΟΟΙΎΡΏΔΙ οἵ ΠΙΈγΟὶῪ ἢυμηδη, που ΡὮ οὐ ῃοάοχ δηά 

δεπαΐηθ, ργοναβ [δὲ ἔπε δαυὶγ ΟἸ γι βιίδηβ αγα ποῖ ᾿ἰδοϊκίηρ ἴῃ 186 οὐ το] ἀϊβοθγη- 
πιορηΐῖ πεεασᾷ ἴοσ [15 251. 

Ηἱἰϑιογίςαϊ δνϊάδηςθ θϑίδ 5 η65 (6 ἕδοι τι ὰξ ἴῃς ἐνεηίγεϑανεη θοο 5 ποῦν, ἴῃ 41] 

ολξεβ, οοηϑε τα ηρ [ἢ Νὲν Ταεϑίδιηθηΐϊ, γα σθοϊζοηθα ρᾶγῖβ οὗ ἰΐ 80 ἔδυ Ὀδοὶκς 845 ἰῃ6 
ἰουγἢ οδηζυτΥ ; [αἴ ΜΏ1]6 ἴΠοτα ψοσα ἀουθίβ ἴῃ [ἢ6 Ῥερίηηϊηρ οὗ [δῖ σε ςυΓΥ 85 

τερατὰς βενθὴ οὗ [86 Ῥοοΐϑβ, [Π6 ἰθϑι ΠΠΟΩΥ ἴῃ ἔάνοσ οὗ (6 ὶγ ρίδοα ἴπ ἴη6 (δηοῃ ἰ5 
ριθροηάεγδαηῖ, ταὶ ἴῃ ἔδνου οὗ ἴῃς οἴμειβ Ὀείηρ ψ6]}]-ἰσἢ υἀηδηϊηουβ, ἀυτγίηρ [Π6 
Ἰηΐογναὶ Ὀεΐνδθη ἴἢ6 Ὀορηηΐϊηρ οὗ (ἢ6 ἰουτίῃ σδηυτΥ δηα ροτγοαβ ἱπηπγοαϊαΐοὶν [0]- 
Ἰονίηρ [Ὡς ἀδῖε5 δἱ ῃϊοἢ [ΠΘῪ οσα ταϑρθοίναὶ Υ τ [τεη. 

ΤἼε ῥγεβεηῖ υηΔΏΙΓΩΥ, ἰοηρ ΘοηΠιι6 6 45 1ἔ 15, ργεβϑθηΐβ οὗ (561 βίσοηρ δυϊάβῆσα. 
Α ἔξνν ᾿παϊν!άτια]ὶ ϑοῦοατθ να ἀουδίοα (ἢ8 οδποηΐσδ!ηθ855 οὗ βϑοῖηθ οὗ (88. ῬοΟΚΒ, 
ΔηΩ [6 ΤΟΔΘΟῺΚ ἴου {ΠΕ ῚΓ ἀοίηρ 580 οδῇ σϑδαῖν Ὀ6 αἸβοονογεα. [ΤαΠΘτ, [ῸΓ ΘΧϑρ]6, 
Ρἰδοεὰ αἱ ἴῃ6 εηὰ οἵ [ἰβ ἰγδηϑβϑίαιϊΐοη οὗ [ῆςῈ Νὲν Τεβίδιηεηϊ ἴῃ6 ἘΡρ᾿β1165 οὗ [ῃ68 
Ηδῦτενβ, οὗ [ᾶπ|65, δηα πᾶς, 4η4 (ῃ6 Βοοῖ οὗ ἴ[ῃ6 Ἀδνεϊδίοη, βαγίηρ, παν Πδὰ ποῖ 
οτ᾽ρί μΑ} ἷν ΘΟ 50 ἈΙΡΏΪ ταραγάθα ἃ5 ἴῃ6 οἴπειβ. Ηΐ. Βοβϑί! τ ἴο ἰῃ6 Ἐρί5ε]6 οὗ 
Ϊάπιθϑ ἄτοϑα ἔγοτη ἰῃ6 ἀρραΐθηῖ αἰβαρτθοηθηῖ ψ] ἢ 15 ἀοοίτίηα οὗ ᾿υϑ:1Πσαἰοη ὈΥῪ 
ἰδ! ἀίοπα. Τα Ταἤογδαη Ομυγοῦ, μούνανοσ, ἤθνοὺ ἀδηϊθα {π656 Ὀοοΐκ5 ἃ ρἷδοθ ἰῇ 

ἴδε (ὐδῃοη. : 

Νοηδ οὗ [8686 Ῥοοκβ οὴ 6 τεραγάθα 845 οδῃοηΐοαὶ ψοτκβ οὗ ἃ βϑοοοπάδγυ ργαάα 
(ἀδυϊτετγο-οδηοηίο δ), ἴοσ [86 ΒΙΌ]6, 45 ἃ Ὠὶνίπθ- απηδῃ Ὀοοΐ, απίφας ἴῃ 5 ομδγδοίου 

δηα ᾿ηϑρίταϊΐοη (566 ὃ 4), οαπηοῖ δ ΓΔΟ6 ΔῺΥ Ρατγίϑ οὗ [158 ἀδϑογὶριίοη. 

ΤΒοΒβ6 [ΔῖΠοτβ οὗ 186 ἐουγἢ σοὨἴυγΥ ΠΟ δηυπιετγαῖθ ἴἢ6 θΟΟΪκ5 σοΠΟΟΓ ἴῃ δοοερηρ 
8}} ἴοϑε δηὰ οὐἱγ ἴἤοδε ψῃϊο ὩοΝ σοηϑίϊίαϊα [ἢ6 Νὰν Ταβίδιηθηῖ. Απιοηρ [Π656; 



6 Ι. ΘΟἘΝΕΒΕΑΙ, [ΝΤΚἈΟΘΌΓΤΙΟΝ 70 ΤΗΕ ΝΕ ΤΕΒΘΤΑΜΕΝΤ. 

Ἑυδηυ, Τοτοπιθ, Αὐρυβεηα, Ογτ] οὗἩ 7 γυβαίθπι, Ερὶρῃδηΐῃβ, πᾶν Ὀ6 παπιθά. [Ιἰ 
Βῃου!ά ΡῈ δα ἀθά, ἢοψενοσ, (μα 4105 οῃϑ ἂἴα τηδάβ ἴο ἀουδίβ : ἰὴ ἴῃ6 Εδβίοσῃ ΟΒύτγοι 
8ἃ5 Τεβρεοίβ {86 Βοοῖκ οὗ Ἀδνεϊδίοη ; ἰὼ (86 νοβίδση Οβυτσοῦ, ἴῃς ἘΡίβϑι16 ἴο 1868 
Ἡεῦτενβ. ὙΏ656 ἀουδίβ οοα566α δέζοσ (86 [Βἰγά (ομηο! οὗ (αγίμαρε (Α. ἢ. 397). 

Ἐυβείυ5 οὗ σρϑαγεᾶ δοοαρίβ ὑνθηγ ΟΠ ὈΟΟΪΚΒ, (ἤγονίηρ, ἀουδὲ ἀροὴ [πΠ6 οΟΥΠΟΣ 
δἷχ, ἔνε (δίμο]ς Ερί 5165 δηά ἴῃ6 Βοοῖ. οὗ Βδνεϊδίίοη ΤῊ ἘΡρίβι]α ἰο τ Ἡεῦτενς 
Μ45 {π||6ὸ ἀουδίοα ἴῃ [86 Ἐδβδῖθσῃ Οηυσγοῆ. ὙΜΙΒουΐ οἰ πρὶ τ[Δ6 ραββϑᾶρα ἔγοιω Ετι56- 
οΐυ5, οὐ Θη πιογδίίϊηρ ἴμ6 ΟἴΟΓ ΘΑΥῪ δυαίθοῖβ ψῆο δἰἴἤοῦ ἀο ποὶ ηιθηϊίοῃ, οὐ οδϑί 
ἀουδιὶ ὕροη, {8656 ὈοΟΪκ5, γ6 ΔΎ τευλατὶς (αὶ ἴῃ δδο οᾶ86 ροοά γχϑᾶβϑοὴβ οἂῇῃ Ὁδ 
Δϑϑρηθα ἴοτ ἴ[ηὴ6 ἀουδίβ δηὰ οπλϑϑίουβ (5366 ϑρεοϊδὶ [ηϊγοάποίϊίίοη ἴσο ἴῃ6 βενετγαδὶ 
ὈοοΚβ). Το οχἰβίθησς οὗ βοἢῃ ἀουδῖβ βϑῆονβ ἴ86 οαὐυϊίοη οὗ (Ὡ6 βυτοῃ. [ἢ νον 
οὗ τΠ15 οδιιοη να ἅτε δρυπάδηιυ πε α ἴῃ ἰαγίηρ ἀονῃ (Π6 Ργϊποὶρ]θ, (δὲ ὈοοΪΚ5 
ΔΘ Ὡοΐ ἴο Ὀ6 τα͵θοῖθα, θδοαῦβα {με ῖγ σδῃοηϊ σα] 655 Ὧδ45 θδθη ἱπρυρηῃεά, θαΐ ἰζ τῃ6 

, Οχίβίθησα οὗ ϑιοδ ἀουθῖβ οδῃ Ὀ6 58 [|5δοΐοτγ!ν δοοουηϊθα ἔοσ, γα βῃου]ὰ δοοαρί ὄνον 
ῬοοΚ ἔογ ψῃ οὶ 6 ενϊάθησα 15 στθδῖν ῥγοροηδοσγδίησ. Ὅδα ἰηβογίίοη οὗ 4 Ὀοοϊκς 

ἀἰῆετβ ἔτοῖῃ [86 Ἰηβοσοη οὗ ἃ ψογὰ οἵ οἶδιιβϑε, δηά 15 ἴο Ὀ6 ἀἰβοιιββεά προῦ ῥγῃοὶρ] 65 
ΜΏΙΟῦ αἰ εν ἔγοπι ἴο56 οὗἁὨ 5(Ὑἰ Εν ταχίσδὶ οὐ Εἰ οἰβη. 

ΤῊ 8}] αϊτῃθβϑβ ἴῃ 6 δνϊάθησα ἴῃ νου οὗ [ῃ6 ἰδαϑί βυρροτίβα Ῥοοϊζ 15 ἴο ΡῈ τεραγάδα 

85 ὑτεροῃάδγδηϊ. [11 δχοβθθαβ ἰῃδί ἴῃ ἔδνου οὗ [ῃ6 ρεῃυϊηθηθ55 οὗ ἴῃ6 νϑῦν τι ηρ5 
ΜΏΙΟ. τοοοσζὰ (6 ἀουδίβ, δηὰ 4ἷ5ο οὗ (6 ταὶς δηὰ 1, οἰδϑϑῖος ψῃϊοἢ 0 ΟἿδ 

Ια]θοΐθ. [Ι͂ἢ ταρατὰ ἴο [Π6 πιοῦσα ἱπηροτίδῃς Ὀοοΐκ5, (6 δνίάθηοα 15 ὀνευν 6 ΠῚ ΠΡῚΥ 
σοποίυβινθ. ΤΏΏΘΥ ἴα ρτονθὴ ρϑηυηθ, ΔΠα 848 δυο ἢᾶνε ὈδΘῺ τοοοῖνθα ἱπίο {86 
οδηοη οὗ [86 Νεὸν Τοβίδιηγθηί. 

4. 724 Οἠαγαείεγ οἵὐὗἨ “δε Δίξιν 7ξεία»ΦΗ. 

Α Ὀοοϊκ Ρυγρογίίηρ ἴο Ὀ6 ψτιςθη ὈΥ ἃ (Ὠτιϑίίδη δυΐμοσῦ ϊρῃϊ θὲ αηϊνογθδ!]ν τα- 
ϑαταβα 45 σεηυίηα δηά γαῖ ποῖ 6 ΘῃΠ 64. ῳ ἴο 4 ρῥἷδοβ ἰὴ ἴῃς (δηοῃ οὗ ἴδε Νὰν 

᾿Γεβίδιηθηῖ. ΤὭΏσδγα πηυϑὶ Ὀ6 βοιῃδίβίηρ εἶβα ἴῃ 115 ομδγδοίθσ ἴο ατγδηΐ ἰηδαγίίοη ἴῃ 6 γα. ᾿ 
Α Ῥοοκ οουἹά οἠἱγ θὲ δηι δα ἴο 4 ρίδος ἴῃ ἴῃ6 Νεαινν Τεοβίδιηθηϊ σδηοῃ, ψὨϊοῆ ννᾶ5 
τερατγάβα Ὀγ ΟΠ ΓΙ βι]ΔῺ5 845 ϑδοσθά, δυϊμογιϊδῖνα, ἀπα ἰηβρίγαα, ᾿8ὲ ἃ5 [ῃ6 σαῃοηϊοδὶ 

Ὀοοκ5 οὗ τῆς ΟΙα Ταοβίδιηδηΐϊ εγα τεραγάθα ὈΥ͂ [ον δηᾶὰ (ἢ τ 5145 4116. 
ΟἼς 15 ψπτίδη,᾽ “ΤΠ5 541} (ἢ6 Τογα;,᾽ “οα 8ρακα Όγν ἰῃ8 πιο οὗ 15 ΠΟΙγ 

Ρτορβδῖ : βυοῦ ἂὲ ἴῃς ἔογτῃηι 5 οὗ οἰϊδίίοη ἔτοπι [ῃ6 ΟἹὰ Ταβίαπιθηϊ, υ564 Ὀγ (γίσ5- 
τἰ4η8, Ὁγ (ῃγίϑὶ Ηἰ 56]. ΤῊ τοοογὰ οὗ ΗΪπὶ ῆο 5 Η] 561] ἰἢς ᾿ναγ, ἴ[ῆ6 Ὑ τα, 
δῃὰ ἢ 1,16, οου]ὰ ποῖ Ὀ6 1658 δίρηὶυ δβίθομηθα, Ὁ ηδΐδανοτ οἵ ᾿ηβϑριγαίίοη (Ὁ τΙβδῖ 
τοοορϊΖοά ἴῃ ἴῃ6 ϑδογθεα Ῥοοκβ οὗ (68 [6 νν8, 6 τηιϑὶ ὦ 2» 7 τεοορηϊΖα ἴῃ {Π6 
Ῥοοκ5 οὗ [πὸ Νὲὰν εβίδιηθδηϊ, οὐ ἄδην (μδῖγ ρίδοα ἴῃ ἴῃ6 (δῆοῃ. Οὐ ],οτα 8 οὐ 
ψογαὰβ ργϑάϊοϊ ϑυο ἢ δὴ ἰηβρίγαίίοη, δηα ἴῃ6 νοϊαμηε ᾿ἴ561{ δου πμαἀΔ ΠΥ δνϊἀθησα5 1ἴ. 

ΤῊΣ Αροβίϊθβ Αἱ} ἄγεν {ΠΕ6ῚΓ ἀοοίτίηθ ἴτοπη ρείβοῃδὶ οοηΐδοί ἢ ἴῃ6 αἰν]ηε- 
δυπίδη ἰβίοτΥ οὗ 186 οτυς θεά δηά τίβθη ϑανίουτ, δῃά ἴγοπι ἴη6 ἱηνψαγα 1 πη] δι! ἢ 
οὗ ἴῃ Ηοὶγ Ομοβῖ, γανβδ]ηρ ἴῃ6 Ρδυβοῦ δῃὰ ψόῦκ οἵ (τιϑί 1η ἤθη, δῃηὰ ορεηΐηρ 
ἴο ἴδ Ηἱϑ5 ἀἰβοουγβδοϑ δῃαὰ δοῖβ. Τῆΐβ ἀϊνίηθ δ] Πρ ἰδητηθηΐ 15 ᾿Πϑρ᾽ γαῖ οη, ρονογῃ- 
ἱρ ποῖ οἿΪγ [ἢ οοπιροϑιτίοη οὗ ἴῃ6 βδογϑά ψγίτἰηρ 5, Ὀυς ]5ο [ῃ6 οὐδ] ἱπϑίπιοϊοῃ5 οὗ 
ἸΏΠδΙγ δυῖῃοῦβ ; ποῖ ἸΔΘΓΕΙΥ δὴ δοῖ, Ὀυΐϊ ἃ ρεγπδηθηῖ βίαίϊθ. Τῇ Αροϑίϊεβ ᾿ἱνεὰ δηάᾶ 
τπονοὰ σοηθηυ ! γ ἴῃ τἢ6 αἰοιεηΐ οὗ (τυ. ὙΠΘΟΥ 5ροκα, ψτοῖθ, δηά δοίεα ἔγοιη 
[πη6 ϑρισγι οὗ {τα ; δῃά τὨΐ5, ποῖ 28 ραϑϑῖνα ἰπϑίγυπιθηΐβ, θαϊ 85 οοῃβοίουβ δπὰ ἔγχεα 

ἀρθηῖβ. ἘῸΓ (ῃ86 Ηοὶγ αμοβὶ ἀοδθβ ποΐ βυροίβεάβε (86 ρβ δηὰ ρβου]αγτ65. οὗ 
ηδίυτα, ογἀαϊηθα Ὀγ {πὸ [οτὰ ; 1 βδη 65 δαὶ ἴο 16 5θγνίος οὗ ἴῃ κηραοπι οὗ 
αοά, [Ιηϑρὶἱτγαίίοη, ον ΟῚ, 15 οΘοποθσηδα ΟὨΪΥ ἱ ποτα] δηὰ τα] σίουβ ἰγυῖ 5. δηα 
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ἴδε σοι πη! οφιίοη οὗ ψῃδΐῖ ἰδ πδοθββαγυ ἰ0 βϑαϊναϊΐοη. [Ιηοϊἀδηΐαὶ πηδίϊογα οὗ ρεορ- 
ΓΆρν, ἢ ϑίογυ, δυο ΒΒ οΟΙΟΡΎ, δηα οὗ πεσε ρειβοηδὶ ἰηϊογοϑῖ, ὁ Ὀ6 Ταράσγάβα 85 αἰτοοιεά 
ΌΥ ̓ ΠΞΡΙΓΔΠΙ͂ΟΏ ΟἾΪΥ 50 ἔδγ 85 [ΠΘῪ τ 4}}ν αῇεςί το σίου {γα ἢ, 
ΤΙΣ Νὲν Τεβίδιηθηϊ ργαβθηΐβ, ἴῃ [15 ΨΑΥ, ἴΠ6 58τὴ6 ὑπίοῃ οὗ {μ6 αἰνίηθ δῃά ἢυϊηδη 

ὨΔῖιΓΟ5, 45 ἴἢ6 ρϑύβοῃ οὗ (ῃγιϑῖ. [Ἃἢ [Π]5 8686 4150 “16 γοτγαά νν85 τηδάβ ἤββϑῃ δπὰ 
ἀνε} }]ς ἀιηοηρ υ5. Τῆς ΒΙ0]6 ἰ8 ἱΒβογουρὮ υπιδὴ ([Πουρ ψιςουξ δσγοῦ) ἰῃ οοη- 
ἰεηΐς Δη ἔογτ, 'ῃ ἴῃ6 πηοάς οὗἉ ἰἴβ5 τίβθ, 115 σοτρ ] Δ οη, 115 ργοϑογνδίουη, δηα ἰγϑη5- 

ΓΙ Ξ5ΙΟῊ ; γαῖ ἂδἴ ἴη6 84π|6 {{π|6 ἱποτουρὮΥ ἀἰνπα Ὀοίῃ ἴῃ 115 [μουρῃϊ8 δηα νόσαβ, ἴῃ 

[5 οὐ σίη, νἱτα] 1 γ, Θηοτρυ, δηά εἤεοϊ ; Δηα Ὀεπδδίῃ (ἢ6 Ὠυπιδη ϑβεγνδηΐ-οση οἱ [6 
ἰεϊῖες τ1)6 ἐγα οὗ δι ἀἰβοθγῃβ [ἢ 6 ρἴοτυ οἵ [π6 οηἱγ- ροίζθη οὗ [86 Ἐδίμογ, []} οὗ 
στᾶσα δηὰ {τυ τἢ.᾽ 

71 15 τῃετείογσγαε ἴο Ὀὲ κἰυάϊεα, σαγο  ΠΥ δηα ἢ τῃ6 ΠΕΡ οὗ 411 {π6 ἰΙρῃξς ψῃϊςο ἢ 
δυπηδη Ἰδαγηΐηρ σὴ 5ῃ66 ἱροῃ ἰἴ, ἴῸΓ 1 15 4 Βυπηδη ὈοΟΪ ; Ὀαυϊ 4180 πὰ οὨϊοΗ͂Υ ἴῃ ἃ 
ἀδνουῖϊ ΤΔΠΏΘΙ ἀπάσγ [6 ΠΠυπὶηδίϊηρ, ᾿ηδυδησα οὗ [Π6 5άπὶῈ ϑρίγι ῆΟ ᾿ηβρίσοα 1ἴ8 
ΔυΐΠΟΓΞ : ἔοσ ἰΐ ἰβ ἃ Ὠϊνίηθ θοοῖ. Τῆδὶ ϑριγιῖ 15 ῥγοπχίὶϑαα ἴο ἴῃ6 Ῥγδυγθγίῳ ταδί, 
ἀπά σιῖουϊ 184 ΠεΙρ, [ῃ6 βίαν ψ}}}] ΟἡΪγ Ὀὲ {παῖ οὗ ἴῃ “ παζιγα! πηδῇ ᾽ ΨῈΟ “ τεσοϊνει ἢ 
ποῖ 186 1ῃ]ὴρβ οὗ ἴῃς ϑριτὶϊ οἵ Οοά ; ἔογ {86 ὺ γα ἰθο  ]5 ἢ Π655 ππῖο Ὠϊπὶ ; ΠΟΙ ΠΟΙ οΔὉ 
δε Κπον ἴδηι, Ὀδσοδυδε ΠΕΥ ἀγα βρί ΠΌΔΠῪ ἀἰβοογηθδα.ἢ 

8 κ. Ογραμῖς “γγαηρεριόνΐ οὗὈὨ 1ἦς ίξῖν 7 εία,ιδρ. 

ι. ἜΙς τῃ6 Νὲνν Ταβίδιμηθηϊ ἔογπ]5 οὔθ Παγηιοηϊοι5 ΨΏΟΪΘ6, 1 νγὰ5 τι ὈΥ αἱ- 
(εγεηΐ τηδη, ἰηϑρίγαὰ ἱπαθοά, δηά γεῖ ἔγεα δηα οοηῃϑβοῖουϑβ ἀρϑηΐβ. Τὴδ ῥΘΟΌΪ ΑΓ οΠάγδο- 

ἴοσ, οἀυοαίοῃ, δα 5ρῆοσα οὗ ἴπ6 βϑενεγαὶ υτὶΐεσβ ἰδγαίοτα Ὡθοθϑϑαγν 5Πο0Ν {Π6ηιὶ- 
βεῖνοβ ἰὴ 1Ππεὶγ ψτηρβ. Τὴ (τυ οὗ (86 ροβρεῖϊ, ἴῃ [156] ἰηδηϊῖα, σδῃ δάδριὶ 56] 
ἴο ΘΥΘΓΥ͂ οἾ453, ἜΝΟΤΥ [οι ρογαηθηΐ, ἜΥΘΓΥ ΟΥΕΓ οὗ ἰδ]εηΐ, ἀηα δνεγυ ΠαὈὶϊ οὗ [που ρῆϊ. 
4κε τς Ἰιρμὶ οὗ (86 5υη, ἰς Ὀγθαῖκβ ἰηἴο ναγῖοι5 σΟ]οῦ5 δοσογαϊηρ ἴο (6 ἡδῖαγο οὗ [ἢ6 
δοάϊ65 οὐ ψὩΙΟὮ 1ἴ [4}]5 ; {πὸ ἴῃς ͵εναὶ, 1 δ 115 ἃ ἢῸν γδαΐδηος δὶ ἜνΟΥΥ ἴση. ΤὮΘ 
ΒΑΓΠΊΟΩΥ Ὑ0]1 ΔΡΡΘΑΓ πιοῦα ΔΙΠῪ ἃ8 ΜῈ ΓασορηΖα [6 πιΐηοΥ αἰ δγαηοαϑ ; [86 ἔα ἢ 655 
οὗ [86 τ} Μ1}} θὲ τοδηϊξεϑδί 5 ψα ἀἴβϑοονοσ ἴΠ6 νδγίοιιβ ἰγρ65 οὗ Αροϑβίοϊ]!ο ᾿εδοβίηρ. 

Τδεβα ἴγρ685 ΓΕΒΌΪ ΠΠΔΙΏΪΥ ἔσοτῃ ἴδ Ὠἰϊδίογι αὶ δη 6815 θεῖνθθη ΓΘ 5 δηα θη- 
16 ΟΠ Ιβδηβ. Ἦνε τεδὰ οὗ Αροβίΐθβ οὗ 16 οἰγουπιοϊβίοη, δηὰ Αροβίίθϑ οἵ [6 υη- 
εἰτουμοἰϑίοη. ΤῈ ξΟΓΠΊΟΓ τοργοϑοηίθα [6 Π]5ἴογ αὶ, ᾿Γδα! οη 4], σοηβογνδίνε ρῥτίη- 

εἰρὶα ; [86 Ἰαζῖετ, [6 ῥπηοίρ]ε οὗ γεεάοι, ἰπάερθηάθηςθ, ἀμ ργορίθββ. ϑυθογάϊηδία. 
ἀἰετεποθβ οὗ ει ρογαπιθηῖ, ϑἴγ}]6, οἴο., ἤᾶνα αἷθοὸ Ὀθθη ποϊϊςεα, 781165 ἢ85 Ὀθθῇ 
ἀϊσηρσυ ϑηθα 45 [86 Αροϑβίϊα οἵ [ἢ αν; Ῥαίεσ 8ἃ5 [68 Αροβίῖϊβα οὗ Βορε ; Ῥαυὶ δ5 (ἢ 6 
Αροβῖϊε οὗ διῇ ; ἂπὰ [οὔ 45 186 Αροϑβϑῖϊα οὗ ἰονθβ. ὍὙπα ἔουγ (σοβρε]β Α'βο ργδβϑηῖ 

5 ΠῚ τ αἸΒΕΓΘΏΟΘΕΒ ; ἴΠ6 ἢτϑί ἢανίηρ οἷοϑα δῇ Υ ἴο (Π6 ροβι[ἰοὴ οὗ [Δπ|65, [86 
βεοοηα ἴο ἴμδὲ οἵ Ῥεοΐοσ, ἴῃς [πἰτάἅ ἰο (αὶ οὗ Ῥαυ], (ἢ6 ἐουγῖῃ Ὀεϊηρ [ἢ6 ψοτῖ οὗ Το 
τη 56 1} 

Τῇςε Ῥοοϊκβ οὗ ἴῃ Νὲν Ταβϑίδμηθηϊ τὺ Ὀ6 ἀγγδηρθα δοοογάϊηρ ἰο ἴῃ6 ἴἤγεα ἔγρ6β 
οὗ ἀοοίΓπ6. 

(1.) ΤῇοθΡθ ευΐελ- Οἀγέδηαη ἴγρα, δ γδοίηρ ἴἢ6 ἘΡΙβ8[165 οὔ Ῥεΐδσ, 74π|65, δηά 
]Τυάς, τῆς Οοδρε]58 οὗ Μαεαίμπον δά Μακ (δὰ ἴο βοῖηθ εἜχίθηϊ ἴῃς Ἐδνοϊαϊίοη οὗ 
Το). ὙὍΤΠ656, ΟΥἹΡΊΏΔΙΥ ἀΘβιρτιθα παν, [ΠΟ Ρἢ ποῖ Ἐχο]υβίνοὶυ, ἔου [6 ]5}- τ] 8- 
ὕδη τεδάεγϑ, Ἄχ] 1 ΟΠ ΓΙ ΘΠ ΔΉ ἴῃ 118 ὉΠΠῪ ψἱ ἢ [86 ΟἹὰ Τοβίδιηθηϊ, ἃ5 {π6 Δ]Η]- 
τηρηΐ οὗ ἴῃς αν δῃηά ἴῃς ῥσορῇοίβ. 

(2.) ΤῇἊε σε (ἀγίξεασι ἴγρε, ει γδοίησ (86 ψτησϑ οὗ Ρδυ], [86 [ἰτὰ (ο5ρεὶ, 
δηὰ 16 ῬοοΚ οὗ [86 Αοἰβ (Ὑγςεη ὈΥ ἢ 5 ἀἰβοῖρ] 6 1..Κ6), ἀπά ἰἢ6 Ἐρίβι]6 ἴο (6 Ηδ.- 
ὕσενβ, ΨἘΟΣ 15 ἀποηγγήουβ, Ὀυϊ τ τδη οἰ ΘΓ Ὁ Ῥδὺϊ ΒΙΠΊ56]7 οὐ οπ6 οὗ διὲὶβ ἱπηπ}6- 
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ἀϊαῖα ἀἰβοὶρ!εβ1υ Ηδτα (γι βιδην 8 Δρρτεπεηαθά ἴῃ ἰϊ5 ἀρβοϊυϊα δῃὰ ὑηΐνεσϑϑὶ 

σδαγδοίοσ, ᾿ 5 βοδιίοη 15 δα ρῃδϑζεά ἴῃ ορροϑίοη ἴο [υἀαἰδίς Ἰερα ] 5πι, ἀθα [86 

ογδδίνα ρόνψοσ οἵ ἀϊνίηθ στδοθ, ργοάυοίηρ [16 ἀπὰ ἔγεϑάοιι, οοῃϑίδηο!  ρἰδοοα ᾿η {Πα6 

ἰοσεστουηά. ; 
(3.) Τα ρεγίδοξ την 97 διοέεὰ απαὶ σερές Ολγέρί αν» ταθοῖβ ὺ5 ἴῃ [6 τυ ρ5 

οὗ Ἰοῆῃ, ἴῃ δὶβ8 ἀοοίτίηθ5 οὗ 86 δρϑοϊαῖα ἰονα οὔ σοὰ ἰὴ {π6 ἱποατπδίοῃ οὗ 186 
Εἰεγηδὶ Ιοροβ, δηα οὗ Ὀτγοίμευ)ν ἰονα, ταϑύϊηρ οὐ {815 ἀϊνίπε ἐοαπάαδίίοη. [1,655 Ιορῖςσδὶ 

1π8ῃ Ῥδι], ἢ6 18 πλοῦ πηγϑίοαὶ, Δηα 5ρεᾶκΚβ ἔτοπι ἱπηπηεάϊδία ἰηταϊ οη. 
ΤὭΏΘδδ6 ἰῆτγεα ἴγρε5 οὗ ἀοοίτίης ἰορσοίῃοῦ Ἔχ ΐρις ΟΠ τ ἰδητγ ἴῃ τ[ὴ6 ψῃο]6 Δι]η6 55 οὗ 

ἰϊ5 116 ; 16 ἔογη {Π6 δια ἔου [6 ντγιδίϊομβ οὗ [6 δυσσσοαϊηρ ἀρ68 οἵ [6 (ΒυτοΏ. 

Βυΐ ΓΒ τὶβῖ 15 ἴ[η6 Καγ-ποΐα, ΒατημοηϊζΖίηρ 411 ἴμ6 αἰδεοτὰβ δῃηὰ σεϑβοϊνίηρ 11] ἴτῃ6 τγϑ8- 
[οσῖ 65 οὗ [ῃ6 Βιβίοσυν οὗ Η]β5 κἰηράοῃι. ᾿ 

2. ᾿ΑσοΟΓΑΟΙΪΏΡΙΥ ὸῸ ΠΊΔΥ ὈΓΟΡΟΙΙΥ 5ρ6 δὶς οὗ ἃ 2γοργεες οὗΓὈἩ ἀραγιό ἴῃ ἴῃς Νὲν Τ65- 
ἰᾳπηεηῖ, ΤἼα ρτοϑαδῖ [Δοἴ8 οὗ βαϊνδίίοη δα τεοογάθα 1 ἴῃ 6 όβροὶβι Βυΐῖ ἀυτηρ {Π6 
118 οὗ οὖγ Ι,οτὰ [6 [}]] οἰσηῃι ἤοδησα οὗ (Π656 [λοΐβ σου]α ποῖ θ6 Κῆονῃ. Νοῦ οου!]ὰ 
ἃ Ὀτίεῦ ϑδἴογν οὗ ἴπΠ6 δνϑηΐβ {ῃϑτηβοῖνοϑ οοηίδίη [6 Δρρ]!οαϊοη5 οὗ ἴ86 ρστεαῖ ἔδοίϑβ 
ΜΙΠουΐ Ἰοσίηρ ἴο ἃ στεαὶ δχίθηϊ 118 βίου δὶ ομδγδοῖθσ. Ηδηοο, ἰῃ6 Ερ᾿51|65 ννεσθ 

Ὠδεαεα ἴο Ἔχρί δίῃ ἴμ6 τηδδηϊηρ οὗ ἴδ6 [1{6, ἀδαΐῃ, δῃα ταϑυτγγθοίίοη οὗ οὐγῦ [οσά, δηὰ 
[ῃη6 ψτιΐοτα οὗ ἴἤδτῃ ψαγεὰ Ὀείίοσ αιἰϊεα ἴο ἐχρίδίη ἴθ ἤδη ἴδ τοῖα 1ἢ8ῃ αὐτῆ 
(6 ῥγεβϑϑησα οὗ οὖσ 1 ογὰ οὐ δαγῖῃ. [Ιηαδρά, [Π6 Ὀοοῖς οὗ Αοἴβ (οἢδΡ. Χ.. ΧΙ.) ποΐδ- 
ΟΪΥ ϑϑογίβ δὴ δηϊδγρειηθηΐ οἱ Ῥεΐεγ 5 Δρρυεῃβθηβίοῃ οὗ ἔῆ6 βδοορὲ οὗ (ἢ γ ἘΠ] Δ γ. 

((οτρ. οδρ. χν.) Τὸ ᾿δάγῃ {6 11] τηϑδηϊηρ οὗ ἴἢ6 ρΌΒΡΕΙ {π6 ψῃο]Ὲ Νὰ Τοβίδ- 
ταθηΐ πηυβὶ Ὀ6 οἰυαϊδα ἴῃ [6 τα]δίίοη οὗ 115 ραγίβ, ὄθνθὴ 25 [ῆ6 ψῆο] Ἔα νὰ5 ψυ 6 ΟΣ 

ΟἿΓ ἰδδγηΐηρ. ΤῊ 15 [86 ΙΏΟΤΟ ὨΘΟΘΒΒΔΙΎῪ, δίησα (ἢ6 ΕΡ 5.165 ψεῦθ, ἕοσ [6 πιοϑί 
Ρατί, νυ τς6η Ὀεέοτα (η6 σοβρεὶβ.Ό Του, όνανοσ, ἀϑϑυμηθα ἃ Κηον]εάρσε οὗ ρΡΌΒΡΕΙ 

ἔδοίβ, (η6 πιδδηϊηρ οὗ ψῇ ἢ ἴῃαΥ οχρί δίῃ. Ὅῃα Οοβρεῖβ, ου ἴῃ οἴδεγ Πδῃᾷ, ὯΔ ὈΘ 
5814 ἴο ἀϑϑυτηθ ἴΠ6 δχ᾽βϑίθηοα οὗ {η6 Ἴχρ  δηδίογυ ΕἸ 51165 δίγεδαγν νγιτθῃ. 

4. ΤΏΘ υδ0Δ4] αἴνΖεέονι οὗ ἴῃς ὈοΟΪκ8 15: Πρ ογέεαί (16 ἴουγ (σοβρϑὶβ δπά Ασςίϑ), 
Τοώγίμαϊ (411 τὴς ΕΡί51165), ροῤλσίεαἑ (ἰ[λ6 Βοοϊκ οὗ [6 Ἀδνεϊδοη). [{ 5ῃου]ὰ 6 
τετηλγκεα ἰμαΐ ἴῃ6 Βοοκ οὗ Αοῖβ ννὰβ. οὐἱρίῃδιν ἱποϊαἀεα δπιοηρ ἴῃἢ6 Ερίβι165. 1ἴ 
[οτῃ5 ἃ ἰγδηβϑι ΠΟ ἴτοτῃ ἴῃ6 Ὠἰβίοτιοδὶ ἴο ἴπ6 ἀοοίγ4] Ὀοοΐκβ, σινηρ {πὰ ἢϊβίογι δ] 

Ῥα515 ἴογ ἴῃς ἘΡ 51165, ΌΥ παγγαῖίϊηρ ἴῃ6 ἰουῃάδϊοῃ οὗ ἴῃ6 (Βυτγοῦ ὈΥ ἴῃ6 ΑΡροϑι165. 

ΤἼς τἢτεα οἶά45565 οὗ Ῥοο κβ ἀγῦὲ τε ϊαἰβα ἴο ϑδοὴ οἴμεγ, 45 γερδηθγδαίοῃ, ϑδηοιί ποδίϊοῃ, 

Δα ρ]ογιβοδίίοη ; 85 ἑουηάδίοη, ἤουδβθ, δηὰ ἄοπθ. [6505 (Ὁ γίϑὶ 15 ἴη6 Ὀαρὶ πηϊηρ, 
{π6 πιά αϊς, ἀπά ἴῃς εηὰ οὗ 4}}1.Ο [ἢ ἴμ6 (σοβρβὶβ8 Εα νδὶ 8 ἰῇ πυπιδη ἔοσιῃ προη ἴῃ 6 
οατίῃ, δοσοιῃρ 5 ϊηρ [86 ψοΥκ οὗ γτεἀσπιρίίοη. [Ιἢ (ῃ6 Αςίβ δῃα ΕΡ᾽βϑ1165 Βα ἰουπ 8 
1η6 ΟΒυτγοι, δηά 8115 δπὰ συϊάδϑ ἃ Όγ ΗἾ5 ϑριΐ. Απά, αἱ ἰδϑί, ἰῇ [η6 ν]ϑίοῃβ οὗ ἴῃς 

Αροοδίγρβε, Ηδ οοπηθβ ἀραίῃ ἴῃ ρίοτυ, δῃὰ ψ ἢ ἢἷ5. Ὀτγία σοῖρῃβ ἔογανεσ ὑροὴ [ῃ6 

Ὠδν Θαγἢ δηα ἴῃ ἰῃ6 οἷἵγ οὗ σοά. ᾿ 
4. Οἀγοριοίορίεα Ογαν 97 ἐδε βοοζε. ΤὨΪ5Β σαηηοῖ 6 ἀείογη θα ἢ ΔΌβοϊαΐθ 

οοτίαϊηϊγ. Ὑπὲ Εἰτοῖ ΕΡβί]6 ἴο ἴῆ6 Τα βϑδ! οηΐδηϑ γὰ5 ὑγοῦΔὈΪν Ψτιτδη ἢγϑῖ (Α. Ὁ. 
53), 1ῃ6 ψυιτηρβ οὗ Τοῦ ψογα οομῃηροβαοα Ϊἰ4ϑῖ, ν]Ζ., ἰουναγάβ [ἢ6 οἱοβε οὗ ἴμ6 σεπίυγυ. 

ΤὮα ἀδῖα οὗ 1ῃ6 ϑυπορίϊς (σοβρεὶβ οδηποῖ Ὀ6 Εχοα, Ἔχοαρί ἰῇ (ῃ6 σᾶβε οὗ 1μκ6, 
ΨὨΪΟἢ ἴῆδτα 15 ροοὰ γϑᾶβοῃ ἰοῦ Ὀδ]ανίηρ ψᾶ5 ντιτ6ὴ Α. Ὁ. όο-ό2. Μαϊζμεν δηὰ 
Ματγκ ργοῦαθὶν αἰά ποῖ ἀρρεδγ τη ἢ θδυ]ετ (566 ὃ 9). 

ἘῸΥ 411 ργδςῖίοδὶ ρυγροβεβϑ, (ῃ6 ἐο]ονίηρ ο]α 55 Ποδοη 15 βυοϊθηΐ : -- 
Α. Ὁ. 53-08, ἢτϑί 56ε1|65 οἵ Ῥδυ]ης ΕΡΙ511685: ἱ δηᾶά 2 ΖἌεεαρπέαης, Οσαξαΐέαπο, 

Σ δηά 2 Οὐγέρίλέίαης, ΑΌνπαρς. 
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Α. ἢ. 6τ--ὅ64, Ξεςοῃᾶ οτος οὗ Ῥδυ]ης ἘΡΙ51165: Ορζρερίαρς, Ἐλεείαῃς, Ῥλέζοριον, 
ἐλεβδῥέαπς, ῬτΟΌΔΌΙν Αεῦνειυς. 

Α. Ὁ. 6ο-7γο, ζζαζΖάεισ, Μαγξ, Σώζε, Αἐἰς, Ἐρέδιίες ΟΣ ϑανισς, απιᾶ τ Ῥ ίρρ. 
Ὀποεγίδϊη ἄδῖα, Ῥὺΐ Ῥείοτε 67): ΖΖε Ῥαττα έτος (ΩΣ Ζύμοίἁ» πτὶτθη 1450) 

4 Ῥείεν, Ῥπζε. 
Α. Ὁ. 7ζοττοο, Ῥτζοθδθὶν ἰδΐα ἰῇ ἴῃ6 οεαπίυγ : Οουῤεὶ οΥΓ ὥολη, Ἰλγες Ἐῤέεηζες οὗ 

7) ράπ, ἀπὰ ἴῃς “22οεα(»}ε:. 

8 6. νεεγυαίίον 97 ἦε 7: χέ οΥ 1}ε ίσιν 7ξε αν» ιρρ. 

Τῆς ΟΥ̓ΡΊ 4] τη ϑηιβοτρί5 οὗ (Π6 ντίουβ θοοῖκβ οὗ (ες Νὲν Ταβίδιηδηΐ μαναὰ 8]} 
θέε ἰΙοσῖ. ὙΠα βδποΐεηϊ Εδίμογβ οοηϊαϊῃ βοδγοθὶν δὴ δ᾽] υϑίοη τὸ {ῃεπ|.0 ΤΏΘΥ ΜΟΓΘ 
τ Ἐἢ ΟἹ ἔτ} δῃα ρογβῃδ]ε πηδίετίαϊβ. ὙΤῊδ ροβϑαβϑίοῃ οὗ {μ6πὶ τηὶρῃς μᾶνα 
βρατεὰ τοῦ Ια Όοτ, Ὀυϊ ἃ Ξυρετϑίϊουβ δάἀοταίίοη οὗ ἴμδπὶ δηά ἃ τεϊαχίηρ οἵ Ζεαδὶ, 
τεβεάτοδ, δηδ ᾿ωνεβιραϊοη, σου ἀουθι]655 ἤᾶνα Ὀδθη [Π6 σοηβθασθῆοθ. ΤΠδ 
ἴεχῖ 5 οὗ σοῦγσϑβε ὄχροβϑα ἴο ναγίδτὶοηβ δηᾶ σοτγυρίίοηβ ἔγοπη [86 ἰρηοΐδησθ, οᾶγο- 
ἰεββῆβϑϑ, ΟΓΥὁὍΥῇ σδρυῖςε οὗ ἰγϑῃβουθεῖβ. ΑἹ} [πε γτάϑυ]ῖ5 οὗ Ἰδαγηΐηρ 5ῆον, δόψενετ. 
Ἰποοῃτ βίον, ἐαῖ, ΨΠ1|6 πλὴν νογά5, οἰδι565, Δηἃ νεῦβεβ, δΔηὰ ἃ ἴδ νν ρδγδουδρὴβ ἃτ6 
οὗ ἀουθτέι! σατυϊθη655, ἃ5 ἃ ΨΏΟΪΘ, ἴῃ Οτεαῖς ἰοχί οὗ [6 Νὸν Ταβϑίαπιθηϊξ ἰ5. ἴῃ ἃ 
ἴχγ θεϊῖευ ςοοπαϊτοῃ ἤδη ἰμαΐ οὗ Δὴγ δηοίθηϊ ψοτῖς, (ἢ Ηδῦτεν ϑογρίαγεαβ Ἔχοθρίδά. 
ΤΗΣ βοϊεσς ΨΒΙΟΒ ἰπναϑιραΐεβ [Π15 βυδ]εος 15 οα]]6 4 ΒΙΡ]10 4] (τ ἰοϊϑια. [1 Πᾶ5 

δθεθ Ρυτϑυεα ΌὈΥ τηδῃ οἵ 8]] 5314465 οὗ Ὀε]16ῇ δηὰ οἵ πο Ὀε]16ε(. ΤἬΘΥ ἢᾶνα αἰϊοτηρίοα 
ἰἴο ἀϊβοονου τῆς Ρῥτεοῖβα ψοτὰβ οὗ ἴῆ6. Νεὸν Ταοβίδπχθηϊ, 25 οὐ βίην ψτι θη, οἵ, ἰΏ 

οἴμετ νοτάξ, ἴο βεοῦυγε ἃ ρυγε δῃὰ δῃῖγα ἰοχί ; ΡαΓα, ἴῃ σοηίδϊπηρ πὸ ψογὰ οὐ ἰδοῦ 
Ὧοϊ Ὀεϊου σὶρ ἰθοτα ; ΘΏΓτα, ἰῇ σοπίδιἰἢρΡ ΘΝΟΣΥ βυοἢ Μψογὰ δηά ἰδΐζεγ ἴῃ 115 ῬΓΟΡΟΥ 

φίδοςε. ΤΏς ἴδαῦοσ Ὀεβϑίονεα ὕροὴ ἰῃ656 ἰηνοϑιραίοηβ ἢᾶ5 Ὀ6Θὴ ἰπητηθηβ6 ; ἰ ἢ845 

Ὀδο σοπάυςσῖεα ὕροη ἀρρτονθα ρῥγίηςσ!ρ]65, ἀπα ἰῇ 8ῃ υπθἱαϑθα τπδπῆοσ. Τρ τοϑυὶὶ 
ὯλΘ Ὀ6ΘῺ ἃ {τ ΠΡ ἴογ (ΓΙ β[[Δ01{Υ. 

ἴὼ αττὶνϊηρ δἰ [15 σοῃοϊ υβίοηβ, Ν. Τ. οτιτἰςθπη ἀνδ1}8 [56] οὗὨ οδγίδιη βουγοθϑ οὗ 
ἰοϊοτταδίίουι, ἰογπηθα, ἰῇ σαηργαὶ, δυϊῃοτ165. Α5 [ἢ6 ποῖδϑ ἴῃ [ἢ158 σοτητηςΆ ΤΥ Γαίου 

το ἴ696 δυϊπουῖε5, ἰἴ τᾶν Ὀ6 Μ6}} ἰο δηυμπογαΐα ἐπ θη. 

Ι. ΑΝΟΙΕΝΤ ΜΑΝΌΒΟΚΙΡΤ ΟΟΡΙΕΒ οὗ ἴῃ6 Ναὸν Τεβίδπηεηΐϊ (οΟΥΓ ρᾶγίβ οἵ 1) δα δϑουΐ 
τόοο ἴῃ Ὡυπροτ. ΤὨΐβΒ δηυϊρεγαϊΐοῃ ἢοΐ ΟἿΪν ἰηοϊ 65. 41} [86 ἐγαρπηθηῖβ, Ὀαΐ 18 

Βαξεὰ οἡ ἃ ἀϊνίβϑίοῃ οὗ τὴς Νὲν Ταϑίδπιεηϊ ἰηΐο ἔουγ ραγίβ (Ἰπἀ]οαιοα Ὀδὶον), 380 παῖ 
ἃ τοδηυβοτὶρῖ σοηίδἰηΐησ [ῃ6 ψΠμο]Ὲ Νενν Ταβίδπιθηΐς 15 τοοκοηθά ἔουγ τἰπιδ5. Α ἴδεν 
πεῖα τ τ6 ἢ ἃ5 ΘΑΓΪΥ 45 ἴῃ6 ἰουτίἢ δηὰ δ σδηΐαγγν, οἴμοτθ ἀγα Ὁ [π||6 ΟἹ δῦ [ἤδη 
(ἢ6 δαι]!δϑὶ ρῥτηίεα οορίε8. ϑοῖῃβ οοηῃίδίη ἴἢ6 ψΏοΪς ΒΙΌ]6, οἵδ {6 Νὲν Ταβίδ- 
τιδηΐ δίοῃβ, δῃηὰ βοηιβ ΟὨΪΥ ἃ 5114}} ραγῖ οὗ (6 Ἰαιίεσ. Τῆὴθ (σοβρεϑὶβ τὲ ἰουῃμὰ ἴῃ 
ἴδε ρστεαῖϊεδ ΠυΠΊ ΘΓ οὗ οορίθβ ; ἢδχῖ ἴῃ ἰγτεαυθηου τδηΐς [η6 Ῥδυ]ης Ἐρίβ[165, ἸΏ η 

[6 Οδιμοῖις Ἐρίβεϊεβ δηὰ Αοίβ, ψῃ]6 τ[ῃ6 Ἐδνοϊαίϊίοη ἰ5 Ἰουπά ἰη ἔδνεβί. 

ΤΏΘπε πηδηυβοιὶρίβ δα αἰ ϑι ! σι 5ηδα 45 ὠπεΐα δηα αόγεῖυσ, δοσοταϊηρ ἴο (ῃ6 τηοάα 
οἵ σττῖησ. Τα Ἰεϊίοτβ ἴῃ τἤο56 οὗ ἴΠ6 ἔουπΊ Υ ο455 ἅγα ϑάυδγα, ρεγραπάϊουϊαγ, δηά 
οἵ ἰαγρε 51ΖῈ ; ΨὮ116 ([ἢ6 ἰαἴῖοσ οἷ455 ἀγα Ὑγ θη ἴῃ ἃ γωμρρρ Πλα (ἤ6ησ6 ουτδῖνο). 
ΤΒΟ ας] Μ99. γα οἱδὺ δηα πόσα νυ δῦ]θ, θυ οὗ σουγβα ἔδινε ἢ ὩυσΠΊ 6 Υ. ὙΤνο 

816 85 οἷά 845 πε ἰουγἢ σοηΐαυγγ, Ὀὰϊ βοῖηθ ΟἿΪΥ ἀδῖθ Ὀδοὶς ἴο (ῃ6 οἷοβα οἵ [868 ηϊητῆ 
οδηΐατγ. ΕῸΥ σοηνθηίθηςσα ἴῃ σΤαΐδεγοηοα, {Π6 οδρίϊαὶ Ἰοϊῖοτβ οὗ ἴῃ6 Κοιηδη δηὰ ὕτγεοκ 
αἱρῃαθεῖβ ἅγα υϑεὰ ἴο ἀδϑίρηδαϊα ἴἢ6 υηοῖαὶ τηδηυϑβογρίβ ; ἴῃ6 ἢγϑδὲ ἰδίου οὗ τῆ6 
Ηεῦτενν αἱρῆαδει ἢδ5 Ὀθθὴ ὑτουρῃς ἰηΐο τεαυϊϑιοη ἴο πηδεῖ 4 ϑρϑοὶδὶ οἂβϑα (16 

Οοάεχ διπαιῖου5). Τῇδ συγδῖνοβ ἀτὸ ἀδϑιρηδίθα ὈΥῪ Αὐδῦϊο πυηθγαὶβ (Δα 4]50 ὈΥ͂ 
51:28]} ἰεϊ1615)ὲβ. ΤὨς ἰουτίοϊα αἰϊν᾽βίοδηῃ, ἱπαϊοαϊθα ἄρον, ἢ85 γοβϑυ θα ἴῃ ἃ ἰουτίο]ά 
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Θδημτηογδϊίοη ; 80 {πᾶὶ ψ ἢ ]6 τ τοίδτβ ἴο 18 ϑϑῖὴβ τηδηυϑβοσρί τὨγουρῃουϊ ἴἢ6 Ν αν, 

Τεκίδπηοηϊ (ἐχοϊ υἀϊηρ [ῃ6 ΑΡΟΟΔΪγρΡ56), νι ἴῆγαα ἐχοερίϊοηβ, ἜΝΘΥΥ οἵδε τιδηπβοσιρὶ 
οοηϊαϊηΐπρ ποτα [ἤδη οἠδ ρατί, [458 ἃ ἀϊβεγεηΐ τ 6Γ ΤΟΥ δδοῦ ραγί. Εὸῦ ἜἘΧϑΠΊΡ]6, 
οη6 οὗ {μ6 Ὀ6ϑὲ ουγβῖνθα 15.232 (ΟΥ̓ [Π6 Ο5ρΡ615, 12 ἴογ ἴῃς. Αοἵβ δῃὰ (δίβοϊις Ερ1:51165, 
1 ἴον ἴῃς Ῥαυϊίπα Ερίβι]αβ. Αποῖδθοσ δχοθι]δηΐϊ ουγβῖνα ἰ5 ποῖ ομἷγ πυπιθετεὰ ἔουγ ἢ 
{{π|65 (69, 21, 27, 14), Ὀυΐ οἰϊεα ὈγΥ ϑογνθηθυ, 85 "τη οσ Αοίβ δηά Ερίβίϊββ, "ἔ᾽ ἔοτ 
[6 Αροσαῖγρβθε. Ἐὲν οὗ [6 ουγϑῖνεβ8 ἢανα ΔὴγΥ ἱπάδβρεπάβηϊ νυ, Ὀυϊ ἅτε ναῦν υ86- 
ἴα] ἴῃ βῃοσίηρ [ῃ6 οτἱρίη δῃα ἢἰβίοτυ οἵ ναγδίίοηβ, δῃὰ ἴῃ διαϊηρ υ5 ἴο ἀδοίάθς νεσα 
186 ταβ! πηοηΥ οὗ ἴπ6 οἱάογ Μ595. 15 αἰνίάἀεα. Τῇ ἡυπθοῦ οἵ ὑποῖαὶ πιδηυβογιρ δ, 
ἰῃο! ἀρ ἰγτασπηθηῖβ, ἀο65 ποῖ Ἔχοβϑα βἰχίγν, θαῖ 1 τ ΥῪ ἅτε γεοϊκοηθα δοοογάϊηρ ἴο 186 
ἰουτίο]α αἰν᾽ϑίοη, δηα ΟΥΕΓ 5ἰχίν Ἰθο οηδγ65 δα δά, [6 5:1πΔ τοῖα] δηγχοιηΐῖβ ἴο 154. 

ΕἸΠγ-ϑῖχ υποῖα]5 σοηϊδίη ἴῃ ΟοβρεΪ5, ἴῃ  ῃ0]6 οὐ ἰῇ ρατί ; ἰουτῖδθδη (ῃ6 Αοὶβ; 51χ 

ἴα Οδίμο]ῖο Ερίβι165; βέίδβεῃ (6 Ῥαυϊίης Ερίβι]εβ ; ἄνα (6 Αροσαῖίγρβαθ. ϑοάτγσοθὶν 
ΟἿ ἰῃϊτα γα οοπιρὶεῖθ, δονανοσ, οχοαρὶ ἴῃ ἴῃ6 οἂβθ6 οὗ {δε (δίδοϊὶς Ερίβιϊεβ δὰ 
ΑΡροσαῖγρ56. 
Τνο θείους ἴο [6 ἔουτγίῃ σοηίατγ, οα δηζίγα, [6 οΟἴΒΘΥ ΠδΑΙΪῪ 50, ἵψο, Ὀοἢ σοτ- 

Ραγδῖναὶν ρεγίδοϊ, χὰ βοπα ἔγαρηγδηΐβ, ἴο [μ6 ΠΠῊ οδηΐυγγ. ϑανδὴ ψ] ἢ πηᾶπν ἔγαρ- 
τηθηΐβ θ6]οῦρ ἴο ἴῃ6 5ἰΧῖ ἢ σεηϊατυγ. 95124}1] ἂἃ5 ἴπ6ϑ6 ΠΌΠΊΌΘΓΒ ἅγα, ᾿ξ Ψ}}} Ὀ6 ουπα 
(πηι 16 τηδίογδὶ 15 ΨΕΤῪ τοδί, ἤθη σοιηραῖθα ψὶτἢ [δὶ οὐ ΨΏΙΟΝ [ῃ6 ἰαχί οὗ {86 
Οτϑοῖκς δηὰ 1,αἴϊη οἷα βϑὶοδὶ δυῖποῦβ γοϑίβ. 

ΤὮΘ {νοὸ οἱάδδῖ τηδημβογιρίθ, ψὨΟἢ ἀγα πιοϑὲ ναί ]Ὲ ἰη ἀείογηληϊηρ (Π6 ἰαχέ, 

Ψ6ΓΟ οί ἀνδιϊα ὉΪῈ ὑῃ}] 4 ἔδνν γϑᾶγβθ ΔΡῸ ; οπβ (ἴπΠ6 ϑ᾽ηδὶς) νψὰ5 αἀἰβοονεγθὰ ἰὴ 1850, 

[6 οἴδοῦ ((ἢ6 Ν᾽ ιίσδη), που σῇ Κῆονῃ Ὀδίοτθ, νὰ δἱηπιοϑδίὶ ἰπδοοθβϑὶ δ, αητ]} σ868. 

ΤΠδ πυροῦ οὗ ἀουδι} ρᾶβϑαροθ ἢδ5 Ὀθθη φτθδίν αἰτπϊη5ῃ 64, ο'ποα ἰξ 45 Ὀδθῇ 
Ροβϑίθ]ε ἴο υ86 {8658 ἴνο δυϊμου 68. ἴοσ οὐἱοαὶ ρυγροβεβ. [{ πηᾶν βδίεϊγ Ὀ6 ϑδἱα 

ἴπδὶ βίῃοβ 859 ΠΊΟΓΘ ρίορταϑ5 Ὠ45 ὈδΘἢ τηδήδ ἴῃ ἀθἴογηηΐηρ [Π6 ψοτάβ οὗ 6. Νὰ 
Τεαβίδηιδηϊ, ΠΟΤῈ ΠῚ οὗ Ορὶ πο ἃπηΟΏρ; 50 Πο]8415 βεουγαα, [ῃΔη ἀυτίηρ 411 [88. σαη- 

ἴατὶο5. βίῃοθ ἴῃε ἀδγβ οὗ ]ϑγοπθ. ὅγε δαὰ ἃ βἰκεῖοῇῃ οὗ (ῆς ἄνα πηοϑί δηοϊθηὶς Μ95. 
ἀεβιρτιδῖεά τεβρεϑοϊνεοὶυ δὶ, Β, Α, (, Ὁ. 

᾿ (ΑἸερῃ). Οάδες δίμαξέεμο,. “ΓΘ πιοϑί δηξγε (πα ρτοῦδὈν τῃ6 πχοβί δηοίθηῦ) 
τηδηυβοτρί. [τ νὰ αἰβϑοονοσθα Ὁ Τιβομοηαοτγί. ἰῃ σὅσ9, δ [6 (οηνθηΐ οὗ ϑί. 

Οδίδβεγίηθ, θᾶ Μουηῖ 514]; ἤδηοα [Π6 πᾶπιθ. [{ 15 πο δὲ 81, Ῥείεγβθθυγρ, ἴῃ 6 
ΟΠ Κ5 Βανίηρ ὈΘΘὴ ροιβϑυδαθα ἴο 56}}] 1 ἴο ἴῆ6 Ἐππϑίδη ΕἸΠΡΘΓΟΥ ἃ5 ῥτοίβοϊοσ οὗ 

ἴῃῆ6 ατεεῖς Οῃυγομ. Νὸ οἵδε Μ9. ν 8 80 5ρθϑαϊ:ν δρρ] δα ἴο οὐ σαὶ ραγροβθβ. Αἱ 
Βγϑῖ Το παοσέ μουρςξ [ἃ ψψὰ5 ψγτδη ἴῃ [ῃ6 ἄτϑί Π81Ὲ οὗ [Π6 ἔουγίῃ σεπίυτγγ ; δξίοσ- 
ψ ΑΙ ἢς ῥ]δορδα 1{ δρουΐ [ῃ6 τῃϊ44]6 οὗ {παῖ σδηΐυσγ. ὙΜΏ116 οὗ 1(5618 1 νου]ὰ ποῖ 
ΘϑίδὈ]]5ἢ 4 γεδαϊηρ, γεῖ [6 γα ΨΟΓῈ ἃ στοδΐ ΠΟΥ οὗ ρᾳ5ϑαρὸβ ΏΘΓΕ ἴΠ6 Δ ΒΟΥ 65 
δδὰ Ῥεθῃ 80 δνεη)} Υ Ὀαϊαποβα, (Πμαϊ [ἢ6 ἀἰβοοναοσυ οὗ ἃ πεῖν Ψὶϊη655 γὰ5 βυοϊθηΐ ἴοὸ 
γοιονα ἴπ6 ἀουθίϑ. 

Β. Οράεχ Ῥαϊίεαπμς. ΤῊ ἰ5 4150 ρῇ (ῃε ΤΟυτί σοηζυγΥ, ροβϑὶ]Ὺ τὶ θη ὈῪ Ομ οἵ 
[86 δογῖθε5 Ἔεπῃρ]ουθα οὐ Ν᾽ [Ιἱ ἰδ ἰη [86 Ν᾽ ίίοδη 1ἱθγαγυ δὲ οπιθ. Νοῖ 50 οοῃηρ]εδίθ 
85 Νι 1 51}}} 566 πὶ8 ἴο Ὀ6 πιοῖβ οούτεοῖ. [5 νά]ὰ6 ἰοῦ οὐ σαὶ ργροβοϑ νγὰ5 6 }}-Πὶρὴ 
ὨΘυ γα] 26 ὈΥ ἴΠ6 16άουβ ρυδγαϊηϑῃὶρ οὗ ἴῃ6Ὲ Ῥαρδὶ σονεγηπιθηῖ. Ὅῇα οἰϊαί οι 8 

ἴη846 ῥτγενίοιιβ ἴο 868, ψῆδη (Π6 ἔφο-ϑἴπα!]6 εαἀϊτοα Μν458 ἰβϑαθεά, ἀγα ηοΐ δἰ ψαγβ {γυϑί- 
ψογγ. Β ἴη [6 Αροοδίυρβε τγεΐογϑ ἴο δηοίῃου Ν᾽ αἰϊσδῃ τηδηπβοσὶρῖ. 

Α. Οράες “χα άγέηδ. 80. οδι δὰ Ὀδοδιβα ἰὰ νψα5 Ὀτουρῃϊ ἴτοαὶ ΑἸεχαηάσίἃ 
ὈΥ ΟΥΠῚ Τσᾶτ, ραίτγίαγοῃ, ἢγϑὶ οὗ ΑἸδχδηάτγία, [ἤδη οἵ (οηβίδητ ορὶθ, δᾶ Ὀγ. ἢϊπὶ 

ὑγεβθηϊεα ἴο (δι δβ 1. οὗ Εηρίδηά (1628). [1 ἰ5 πον ἴῃ ἴῃς Βι 5 Μυβδαπι. [Ι 5 
ἀείεοϊνοα, δηα σαγο  658}γ τυγιτἴθη, 580 [δὶ ΜὮ1]6 1ἴ 15 [ἰγά ἴῃ ἀρ (ργοῦδοὶ]ν οἵ [86 ΒΠἢ 
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Ι. ΘΟΕΝΕΒΚΑΙ, ἹΝΤΚΕΟΘΌςΤΙΟΝ ΤΟ ΤῊΗΕ ΝΕ ΤΕΘΤΑΜΕΝΤ.:. [Ι 

οδη Ὁ Υ), ἴἴ 15 αν ἔγοτῃ Ὀδίηρ οὗ δα] νδίυθ ψ ἢ Ν' Δηὰ Β. ΕἼΤ ἰΐ5 ἰοοαίίοη, Βον- 
νεῖ, νῆδίθνου ναὶὰθ 1 Ὧ45 Ὀδοδῖηθ ἴῃ6 σομ ἢ ροϑϑαϑϑίου οὗ βοῃοϊ δῦϑ. 
σ ὡράεκς ῤλγαερνιξ ϑγγί. Τῆδ ἤδῖηα ἰ5 ἀδγινεὰ ἔγοτ ἴῃς ἕδος [δἰ βοπιθ οὗ 16 

ποῖίζς οὗ Ἐρἤτγαθμι ἴ[Π6 ϑυγίδη ψεγα ψτὶ 6 ονοῦ ἴῃ6 οτρίπαὶ σοηίθηίβ. [Ι{ 15 οὗ [6 
ΒΕ} οεηΐυγγ, δηὰ ποῦν ἴῃ [ἢ 1ἸΌγΑΥΥ δἱ Ῥαγὶβι Μοτζα ἰβδῃ οπβ ἰπἰγὰ 5 ψδηϊηρ. [ἱ 
ἰ5 ποῖ ργεσεγνοὰ υἱἕὰ βυῆοίϊοηϊ σΑΓα. 

Ὁ. Ορὐάεκ βεξ ; 80 οδ]εὰ ὑδοδαβα ἰῃς Ἐδίοσιῃδσγ Β6Ζα ἢτϑὲ ρὑγοουγοαὰ ἰξ ἔγοῃι [δ 
πιοηδϑίειυ οἵ δί. ἰσθηβυβ δὶ Τγοῆβ. Ηδθ ροββεββϑά ἰξ δρουΐ ὑψαηῖν γραᾶτθ, δηὰ 
ἤδη ῥγθϑθηῖθα 1, ἰὴ τοδϑ1, ἴο ἴ86 Ἰὐηϊνοτδι οὗ (αδιηδτ σε ἴῃ Επρ]δηά, ψἤογα 1 
ἰδ ὨΟΥ͂Σ ἴῃ ἃ ΡΟΟΩ 5ἴδίβ οἵ Ρτεβεγναίίοῃ. 1 ἀαἴα5 ἔτοπι [6 βἰχι ἢ σεηζατυ, θαξ σοηΐαϊῃ8 
ΟὨΪ ἴῃς (σο5Ρ61}8 δηὰ Αοΐβ ἴὴ ατϑοῖκ δηά 1,αἰϊη. 

ΤΏεθ6 ἔνα ΤΑΔΗΠΙΒΟΓΙΡΙΒ, δχοορίηρ Ὁ, αῖὸ ἴῃ Οτδοκ δίομησ ; Β0Π16 οὗ ἰῃε ΟΥ̓ ΟΙ8 
οοπίδϊη 1,841 ὙΘΙΘΙΟΠ5 8150, 85 ἔοσ Θχδρὶα Δ οὗ ἴδ6 σθθειδ, Ὦ οὗ τῆς Ῥαδυϊῃα 
Ἐρ 5[165 (ϑ'χίῃ οδηΐυτγ). 

11 ἰΒ ἀἰ ῆσυϊο το ἀτγάῆρσα (ἢ6 οἴαῦ ἀῃς]4] τηδηυβοῦρίβ ἴῃ οΥάοΥ οὗ να]ιδ, ΠΟΥ ἰ5 ἴἴ 
πηρογίδηϊ [0Γ οὐὐγ ῥγϑϑθηΐ ρυγροβθ. [1 πονόνοσ Ν, Β, Α, Ο ἄρτϑε ἰῇ ϑυρροτί οὗ ἃ 

τεδαἴηρ, 1Π6}Γ ἰεβ πο πΥ οταϊ μαυν Ουϊνεὶσἢῃβ ἵπαΐῖ οὐ 411] [86 οἴπθῖβ, ποία ]8 δὰ 
ουτοῖνοβ. [{ [656 δυίῃουιεβ ἀγα βυβίαιηοα ΌΥΣ δηὰ 32 διηοῖρ (ἢ6 συγϑῖνθϑ, ᾿ἃ 15 

ἀϊουϊε το ἀείεπα ᾿δποίμευ γτεδαϊηρ, ανθ Του Ρ ἢ ϑυρροτίθα ὉΥ 411] οἴ ΕΙ δυϊμουῦ 85 
δηδ ὈΥ ἰπῖθγηῃδὶ ργορδὈ ἐγ. 

[τ τὰὶρς 6 βυρροβεά ἴπαὶ ἴΠ656 οορίθβ Ψψοῦα βϑυββοίθηΐ ἴο 6βἰ 80] 158}: ἐμ οογγϑοῖ 
ἰεχῖ. ΤΏΘΥ Τσοτγίδ! ΪΥ ἀο 5ῃον ἴΠ6 ρϑῆσγαὶ δοουγδοῦ τῇ ψῃ ἢ ([Π6 Νὰ Τοβίασηθηὶ 
γγ͵ὰβ οορὶθα. Βαυϊ 45 ἢ ἴΠ6 σδηϊυγα5 ἔγοπι ἴΠ6 ἀδία οὗ [6 οἀδϑῖ ΘΟΡΥῪ 5110 ῃϊ οἤδηρεβ5 
στερῖ ἴῃ, ψῃϊοἢ σᾶ Ὀ6 ἰγταοεα ὉΥ ἃ σοπιρατγίβοη οὗ ἴῃς τηδηυβογὶρίβ, Μὰ ἰηΐογ (ῃδΐ 

5. Π}Ϊ]ΔΓ Δ ΏρΡΘ5 ἴοοκΚ ρΐδος ἀυτίηρ ἴῃ6 ἰηΐεγνα] Ὀεΐνθθη ([ῃ6 ἔουσἢ σθηζαγΥ δηά [Π6 
ἄδίε δὲ ψῇϊοἢ [6 νᾶτίουβ. ὈοοΟΚκ5 ατα τττοη. ϑυςῇ Ομδηρε5 ἅγ6 δ] θα ἴο ὈΥ [Π6 
εαιΐγ (γι ϑιϊδη ττῖετβ. ΤΏ οὐ͵]εοΐ οὗὨ οτἰοίϑηλ 15 ἴο οδίδίῃ ἃ τόσα ρεγίεος τοχί 
ἴἢΔη [δαὶ οὗ ἴπΠ6 οἹάεϑβι πιδηυβουρίβ ; δηα το Ῥτόρτθβϑθ 85 Ὀέεῃ τη846 ἴῃ ἀοϊηρ 
80, ὈΥ̓͂ Τη64}5 ΟὗἨ 41} ΔΙ οΥ Ἶ65 Ἔχίδηϊ. 

1. ΑΝΟΙΕΝῚΤ ΝΈΒΒΙΟΝΞΒ. --- ΤΏδ56 δῖα ν᾽ υδῦ]6 ἴον ἀδίθγη ηηρ (ἢ6 ἀχδοί ἰοχῖ, 'ῃ 
Ριορογίίοη ἴο {πεὶγ ἀσα, [6 ἱπηηδαΐδοῦ οὗ ἴῃ6 ἰγδηβίδίίοη (Ζ. Φ., θη πηδᾶάβ αἸγθοῖὶν 
ἔτοπὶ ἴα Οτϑεκ), ἰμεῖγ ἰτεγαΐηθϑβ, ἀπὰ ([ἢ6 οἷοβα δ ΠΥ οὗ (ῃ6 Ἰδηράαρα ΠΥ ἀ86 ἴο 
τἢ8 ατοοκ. Ηδσποο ἴπ6 πηοϑὲ ἱμπηροτίδηϊ νεγϑίουϑ ἂαε (6 ϑγγίαε δῃὰ (6 2.727. 

ΤῊς [ΟΥΙΏΘΙ 416 ἴῃ οἱἀδϑῖ, (ῃ6 Ἰαϊίεσ νϑῦὺ δηοϊθηΐ, δῃα πηοϑί οἰοβαὶν 4]}16ἀ ἴῃ Ϊἰδη- 

δυλρε ἴο ἴΠ6 οτρίηδὶ. Τὴδ δηοίϊδης ,ϑγγίας ὑε7 510; τὸ ἴουγ ἴῃ ὨυΠΊΌΟΓ, ἵψὸ οὗ 
ἴβοτα ἱγαρτηθηΐασυ. Ὅῃδ οἱἀ6ϑβι ἰ5 ἴη6 εελέζο, ῬγΟΌΔΟΪΥ τηδάα ἴῃ [Π6 βεοοηά σδηΐυτγ. 
τ ομῃϊῖβ ἔνα 5:}24}16Γ Ὀοοκϑ οἵ ἴῃς Ν. Τ΄, ΨΏΙΟἢ δοπλα πᾶνε ϑυρροβεα ψογα ποῖ ἴῃ ρεη- 

δγαὶ οἰγοῦ Δ. ]Οἢ 50 Θαυὶγ. [{ 18 ηοΐῖ 5βἰδνίϑῃ νυ [1ῖογα],, θα Ἔν! ἀ ΕΥ̓ 'νᾶ5 πηδά6 ἴΤΟΠλ δΔῃ 
δοσυΓαΐα ΘΟΡΥ͂ οὗ ἴῃ6 οτρίηα]. Α πιδηυβοτρὶ (οἔ ἴπ6 ΒΕ σοηίυγυ), ἀϊδοονεγεά ὉΥῪ 
Ὦγτ. Ουτείοη ἰπ [Π6 ΒΠΠ5ἢ Μυδδυτῃ, Βα ρροβεθα ὈΥ βοιηδ ἴο σοῃίδίῃ ἃ τόσα δηοὶθηΐ νοῖ- 
δοΏ, ΡΓΟΌΔΌΙΥ ῥγεβθηΐβ ἃ ἔοιτη οὗ ἴῃ6 Ῥαβῃϊίο, οἱάδσ [84 παΐ ρσγαβογνεα δἰβονῃστε, 
ΤΙΣ λλραερέαη τδρ σον 85 τολᾶδ δὲ (ἢ6 Ὀερὶπηΐϊηρ οὗ [86 5ἰχίῃ σδηΐυγυ, απάογ (ἢ 6 
Δυϑρίςεβ οὐ ῬὨ]οχθηιβ, Βίβῃορ οὗ Η]εδγαροὶ 5 ἴῃ ϑυτίδ. [{ 8 νῦν [ἰτετὰ], Ὀυϊ 
15 ναί 18 ἰεϑβδεηθα ὃν [6 ροοῦ οοῃαϊτίοη οὗ ἰΐ5 ἴεχί. [{ οπιῖίβ ἰῃ6 Αροοδῖίγρϑβαδ. 
Το ϑογειαίο»- γγίας νοτϑίοη, ἰουπαὰ ἴῃ ἃ πιδηυβογὶρέ ἱἢ [ἢ6 Ναίίοδῃ, ἰ5. οὗ {86 ΑΠἢ 
οδηϊυτγ. [15 Θοῃβηρά ἴο ἰῃ8 (ο5ρ6|53. 
Τα οἴδεγ Κηοόνῃ Οτθηΐαὶ νεγβίοηβ δα [6 (ορίϊο, Τμεδαῖὶο, ἀπ Βαϑῃτηυτὶς (411 

Ἐργρδη), τ[Ώ6 ἘπΠίορίο, ἰΠ6 Ατπιδηίΐδη 3(411 ἔνε δηοίβηϊ), [6 Ῥεγβίδῃ, Ασγαρίο, διά 
ἀεοτρίδη ([8656 γε ποῖ ἴτοῃι [86 οτἱρίηδ)). 
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2αήπ Ῥγείοης. ΤΏΘτΓγε 15 βοπι6 ἀϊβρυῖε δρουΐ ἴῃ 6 φαγὶ δϑὶ νεγβίοη ἴῃ τῃ 15 ΙΪαησιαρα, 
[τ νουϊὰ ἀρρβϑᾶσγ, ονδνϑσ, ἰῃδί οὔθ νγχὰβ τηδάβ ἰὴ Αἰτίοα ἰῃ [η6 βεοοηά σδηΐυγυ ; ἴδμαῖ 

(5 υηάογνεηῖ σμδηραθ ἰῃ [86 σουγβα οὗ σδητυγίθϑ, 50 48 ἴο ργοάμποα ἴδε ἱπιργθβϑϑίοῃ 
ἰῃ ἴῃ6 ἀδγα οὔ Αυρυδβίίηα δηὰ 76τοπιθ, (πὲ βανογαὶ δδά θδθὰ πιδάθ. Τῆς ἕογαι οὗ 

(15 νοτβϑίοη υϑεᾶ ἴῃ Νογίμοσγη [{}]} γχὰβ οδ᾽]βά 186 7έσία, ΌΥ Αὐυριβίίηαε. α Πᾶνα 
ΤΔΏΥ Ταπηδίη5 οὐ (ῃ15 δησίδηϊ νεγβίοη, δῃα ΠΟῪ ἃγα Ἔχοθ θα! ηρ}ν ναἰθδῦ]6, ΔΓ ποτα 50 

τ1Ώ84η [86 τηλ55 οὗ ἴῃς ἰαῖεγ ατεαῖς πχδημπβοτὶρῖβΊΌ ΤῺ Ὀεβὶ Κποόνῃ 1,αἰη νοΓβΟἢ 15 186 

Ῥωζσαίσ. ΤῊΪΒ νγᾶβ οτὶρί η4}}Ὺ ἰὴ [Π6 πιδίη ἃ γεν βϑίοῃ ὈΥ 7 γοπια οὗ [μ6 οἰάοτ νϑογβὶ ου. 
Βαϊ 1[ἴ ἢ45 ὈΘΘη Γο-ταν 566 ἔτοτῃ ἴἢ6 ἄαγ5 οἵ (μαι επιαρης ἴο ἴπα {ἰπη6 οὗ Ρορε Ο]διηθηϊ 
ΨΙ11. (1592). ΤΕ δυϊῃοτγιζεὰ εαϊίίοη οὗ τῆς Βοπιδη (δίμο!ος Ομυτοῆ, οὗ [6 ]αδϑὶ 

Ὠδπιθα ἀδίο, ἀΠ 6.5 ἔγοπὶ δποῖμεγ δυςῃοσιζεὰ δαἀϊτίοη οὗ 1 ς9ο, ἀπά οί βαϊτοη5 νΆΥΥ 
ἔτοπι ἴῃ 6 οὐἱρίηδὶ  υϊραίθ. Οτεαὶ εβογίβ ἤανα Ὀδθὴ πιδᾶθ ὈΥ βοῇοἶδύβ ἴο ἀἸβοον υ 

ἴῃς Ἔχδοί ἰοχί οὗ [6 ἰαἰζοσ, ϑίησθα [Π]5 15 [Ὡς πηοϑί να] 6 Ὦ6ΙΡ ἴῃ οτοἰδτι νυν] οἢ 
οΔ Ὀ6 οδίαϊποα ἔτοπη νευβίοθβ. Α Ἰαῦρε ΠΏΡΕΙ οὗ τηδηυβογρίβ οὗ {86 ψυϊ]ρδΐθ 
Εχίϑί ; ἴῃς οἱ ἀδϑῖ, οδ]] δα Οδάδα “νας, ἀαἴα5. Ὀδοῖς ἴο Α. Ὁ. 541, Πδάγοεσ ἴῃ 6 {1πλ6 

οὗ Τογοπια ἤδη οὐὐ πιοϑί δηοιθηῖ Οσύϑοὶς πιδηυβοσιρῖβ ἀγα ἴο [Π6 Αροβίο]ϊο ἅρθ. 
ΤῊ οἴμον ϑΥαϑίθγη νϑυϑίουβ ἂγὲ ἴῃς Οοίές (ἰουτί ἢ σσηίατΥυ, ᾿ἰτογὰ] δῃα να] 4016), 

τηδᾶὰδ Ὀγ ὕ0]6145, δηὰ τῆς ϑ᾽ανοηΐο (εἰμ σεηζατΥ, οὗ ἢο βρθοῖδὶ νδ]ι6). 
ΠΙ. ἙΑΥΗΈΕΒΒ. --- ΜΌΓΟΒ ΠΕΙΡ 185 ἀογίνεα ἴτοῃ ἴῃ6 ψόοῦκβ οὗ [ῃ6 Θαυν [Δί 615, 

Θϑρεοῖδ!ν ἴτοτῃ σοηπιηηεηίαγίθα ἰῇ ψῃϊοἢ [ῃ6 Οτεαὶς ἰαχὶ 18 αυοῖϊοδα, Τα πη855 οὗ 
ἀοοίτί 4] δῃηὰ Ὠοπλ]οῖοαὶ ψοσκβ ἄγ οὗ 16 οτγι σα] να] 6. Απιοηρ ἴῃ6 ατοακ 
(ει ψῆοϑθο τ] ηρθ τ να Δ ]6 ἴῃ [8 ἀερατίπιθηῖ, γα τπϑητίοη : [γϑῃ886115, 
Οτρεη, ΟἸ]ειηθη5 Αἰοχαπάτίηυβ, ΕΠ 56 Ό 5, ΑἸμδηδϑίαβ, ΟΠ ουπιεηΐα5, Δηὰ ΤὨδορῃγ]δοΐ 
(δε α5ὲ ἔνο Ὀεϊοηρ ἴο ἴ[ἢ6 δἰθνθηῖῃ σδηΐυγν, Ὀὰϊ ἃγα νο υ.561}}.. Μδηγ [,β4τἰη 
(Δῖμετ ἀγα νυ ]6 ἴῸΥ δϑιδὈ Π5ϊηρ (6 ἰοχὶ οἱ [ἢ6 οἹά ,4ἴΐη ναγϑίοη, Ὀὰΐ ἴου 186 
στεοκ, Τοσοῖλς (ἀ. 419) 15 ψοτίῃ 411] (ῃ6 ταϑέ ; πεχὶ ἴο Ὠϊπὶ γταπὶς Τ αγυ ]Π!Ι!4η (ἃ. 220) 
Αηᾶ Αὐυρυβίϊηα (4. 430). 

[ἢ υδὶηρ' [Π656 δυϊμογ 65 δπα ἀδιοσγπηἷηρ' ἴΠ6 ἰοχῖ, ΟΠ 168 ἃΓῈ ρονογηθδα ὈΥ σογίδ! ἢ 
ϑθΏσΓΑ] τ]65 ἀδαἀυςεα ἴτοπὶ (ῃ6 Π4Ὀ 115 οὐὁὨ ἰγδηβογὶ 6 ΓΒ δηὰ τἴῃ6 ἰαννϑ οἵ υμηδη Ὠδίαγα. 
Οτ θοῦ, ἃ σεγδη εἀϊῖοσ οὗ τῇς Νὰιν Ταβϑίδιηδηϊ, ἢ45 ρίνεῃ ἴἢ6 Ὀεβῖ βἰδϊθπιθηΐῖ οὗ 
[656 τι]65, Ὀὰΐ ἴῃ 6 δρρ!οδίίοη οὗ ἴμδπὶ ἴο βρθοΐαὶ σᾶ565 [ῃ6 Ἰυάδριηεηΐ οὗ βοῃοΐδγβ 
ΠΟΟΘ5ϑΑΤΪν αἰ βατθ. ΜΈΓ οἴζεη γραϑοῦβ σδῃ Ὀ6 ἀγα [ΠΌΤ] ἰἧε οοηίεχε πὰ ἔτοπι [ῃ6 
Ράαβϑβᾶρε ἰἰβοὶζ, [Ὁ ΟΥΓ δραϊηϑί σαγίδϊ γεδάϊησβϑ. ὙΤῇθβθα ἃγε (θυηβα ἰηΐθγηδὶ στουηάϑβ. 
ΤΏδη, ἴοο, ἴῃς οτίρίη οὗ [86 τεδάϊηρβ ἀδειηθα ᾿ἰηδοσυγαία τπηυϑὲ Ὀ6 δοοουηίθα ἴογ, δηὰ 

(8 αθδοῖβ [6 δνίάδησα νευὺ οἴδη. [Ι͂}ἢη αἰβουβϑίηρ (ἢς ἴαχῖ οὗ ἴῃ6 ο]455104] δυῖῃοῦβ 
βοῃοϊατβ οἴἴδη τῆδὶτα σοπ͵θοΐυγαὶ δ] θγας οηβ, 2, Φ.,) σθδῆρε ψογαβ5 ἰηἴο ψῃδΐ [Π6Υ 50}- 
ΡοΟβ6 τῆς δυΐδμοῦ στοΐθ.0 ΤῊϊ5 15 ἢοΐ δ] οννεά ἴῃ Ν. Τὶ. οὐ οἶϑη]. ΝΟΣ ἰ5 ἰξ Ἔνθ ἢ60- 
Θ55ΆΓΥ, βίῃσε Ὲ ἤδνε 50 ΠΊΔΩΥ͂ ΔΌΠΟΥ 65 ἃπα 50 ἸΏΔΩΥ ναγΔΟη5. ΤΟΙ 15 1655 
δυσβδ- νου Πογα ἴδῃ ἴῃ [ῃ6 εαἀϊοηβ οὗ δὴν οἴδπεγ δηῃοίϊθηϊ Ὀοοκ. 

ΤὨΣ βοίΐθησε οὗ ΒιΌ]1.4] οὐ ἰςὶ8πὶ ννὰ8 βοάγοθὶν Κηόνη Ώδη [6 οοπιπιοη ΕΠ Ρ] 158 
νοιβίοη γγ͵ὰβ ἴηδ46. [1{ 15 ψ6]}}, [Πδτδίογα, ἴο ἰαῪ θδΐίογε [86 γεδάβδγ ἃ Ὀσχίεί δοοουηΐ οὗ 
(6 ρτίηϊεα τοχὶ οὗ τῆς ατοεῖὶς Ταβϑίδιμθηί, ψηϊοἢ ννὰβ5 υϑ6α ὈῪ ἴῃ6 ἰτδηβ]αἴογβ οἵ ἰῃαΐ 
νογϑίοη. Τα ἤτγβῖ ργὶηϊοα δαἀϊίοη οὗ [6 ψῇοϊα ατϑοὶς Ταβίδιηθηϊ ψὰ5 [αἱ σοηίδιηδα 

ἴῃ [ῃ6 Οομηρ!υἱεηβίδη Ῥοϊυρίοίῖ, ρτεραγεὰ αἱ (ἢ6 ὄδχρθῆβε οὗ (δγαΐϊηδὶ ΧΊπθηῈ5 
(1514-1510), Ὀᾳῖ ποῖ ρυ ]Π]5ῃη6 ἃ ἀη1}] 1522, ψ ἤθη [ἢ6 Ῥορα ρανα ἢἰβ ρεγιηϊϑϑίοη. ΝῸο 
οἷά Μ55. ψεγα υδεα [ἢ ργερδγηρ (ῃΪ5 δἀϊοῃ. ΕΓασϑπλι 15 ΠΔϑΕ ΠΥ Ργαραγαα δὴ βαϊτοη 
ἴου ἴῃη6 ρὑγθββ, ψῃϊοῦ ψὰ5 ρα] ἰϑῃθα ἴῃ τστό, Ὀείοτε ἰἢ6 (οιμηρ] υἱδηβίδη ἀρρδϑάγαα. 
Τῆς ἰαϑὶ εἀϊίοηβ οὗ Εταβιηιβ (1527, τα 2 5 ἤ  ετα σοπιραζοα ψἱτἢ [86 (ομιρὶ υϊδηβίδῃ, 

δυῖ ηο Μ585. οάετ ἴδῃ τὰς ἰδηῖῃ σεπίυγυ ψεγα δε. ὙὙὭεη [οἸ]οψαα [ἢ6 δα ΙΟἢ8 
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οἱ Κορδεσγί δίθρβθῃβ οἵ Ρατβ. Τῆς ἢγβί (1 546), δηα βεσοηῃά (1549), ἅτὰ οδιεα ἡ ήέέἥεε, 
τοῦ ἴῃς ἢγϑοὶ ποτὰ οὗ 16 ρῥτγείδος ἴῃς τῃϊγὰ (ας 0), οδ δὰ δία, ἴον 5. τῆ ΒΕ 
οὐ οη οὗ ΕΓαϑπιὰβ νΟΓΥῪ οἰόβεϊυ, θὰ Βίθρἤθ 5 566 4 ΠυΠΌΕΓ οὗ ροοα Μ95. 1 ῥγζτε- 
γᾶπηρ 1. Β6Ζα᾿ 5 δα! 005 ἀῇὰ ἀδίβα γεβρθοῦνου, 550, 1δόπ, 1582, 1589, 1598. ΕΤΟΙΩ 
ἰα εὐϊθοη οὗ τςϑ89, δηά {δὲ (ηἰτά εὐϊοη οὗ ϑίερμεηβ τς ςο, [πε ἰγαηβίδίΐοπ οὗ ουγ 
ργεβεηῖ ΕΠ] Ιϑἢ ΒΙΌΪῈ 88 σι εν Ὀὰϊ ποῖ Ἰηναγί ὈΪγ ἰακεη. Β6Ζὰ Ψὰ8 ἃ Ὀδῖϊαγ 
οοπιηδηΐδῖοσ (δδὴ οττἶο, θυ Πα σοοά πηαίθγ1415 ἴου 815 ψόοῦκ. Ὑὴδ ΕἸΖανὶγ δαϊ τ οἢ 5 
416 ἴῆ6 ψοΥκ οὗ δὴ ἀηκηονῃ δαϊίοῦ, Ψὸ [ΟΠ] ον α Θίορμοηβϑ᾽ Βδρὶα νετὺ ΟἸΟΒΕ]γΥ. 
Ηε γσῖνεβ. Ὧο τεδαϊηρβ ποῖ ἱουηὰ ἴῃ ἴῃ6 οαἰτοη5 οὗ ϑίθβρῃθηῃβ δῃὰ Β6θΖα, δηα ῬγοῦδΟὶΥ 
οοηϑα 6 πο ατοοὸκ Μ55. Τῇδβα δαϊοὴϑ ψοτα ῥυηϊθα ΌΥ ΕἸΖανὶῖν οὗ 1, εγάθη ; {Π6 
βιβὶ (1624) οσοπίαϊης (88 Ἐδοδίναα Ταχί, --τ αὶ ρῆγαβα Ὀοσσονθα ἔγοτῃ {Π6 ργεΐδος ἴο 
[ἢ6 Ξεοοπὰ (1633). Οπε δυμηπάτγοα γεαζβ οἰαρϑεαά Ὀεΐοσε ἃ σέξεα δαἀϊθοη οὗ [Π6 Οτεεαὶκ 
Τεβίδτηθης ψὰβ ρυρ 564. ΤὮδ Ρίοπθεσ ψ88 1. Α. Βεηρεὶ, ἴῃ6 ρίουβ, ρἰἴγ, δπὰ 
Ἰεαγη θα οσοτητηδηΐαῖοσ, ὙΝειβίεϊη ἰαγρεὶν ἱπογοαβεα (6 τηδίογιδι, ΤὭθη ἐοϊονοα 
Οποϑθαοῖ, ψὯο ΤΥ 6 ἀδεπιδα τῆς ἔουημάογ οὗ ἴῃ6 βοίθῃοθ. Αἰηοηρ ἴΠ6 ἰδῖδϑί 
οὐϊῖοῖβ γῈ Ὡδπηθ 1 Δο;τηδηη, Τιβομαησοτγί, Τταρο] 165, ΑἸέοσα, Ννεβίοοιϊξ δὰ Ἠοχῖ, 
1,ΔΟὨ πη Π τ] ΔΓΚ5 ἃ ΠΕ ΘΡΟΟἢ ἴῃ ΒΙΌ]1οΑ] οτιτἰςϑη. Ηἰ6 ἤγοί οαγγὶ θα οὐδ (ῃ6 σοτ- 

γεοῖ ῥυηςρ] 6 αἰτεδαγ βυρροϑίθα ΌγῪ Βϑηῖον δηὰ Βεηρεῖ, Μη ϊοἢ δ᾽ η15 ἴο βυ ϑεαΐα ἔοτ 
ἰῆ6 σομῃραγαίνεϊν ἰαῖα δηα οοτγυρὶ ἐεχέμς γεώῤίμς ἴὴῃ6 οἷάδβῖ αἴίαϊ δῦ] ἴαχὲ ΠΌΤ 
Νίσοεηθς απ δηῖθ- Νίςθπα βϑουτοθβ. Ηἰ5 χζϑϑουζοθβ ψαγα ἀδίεοϊνα, Ὀυΐ δίησα (μ6 ἀ15- 
ΠΟΨΕΓΥ͂ οὗ ἴῃ6 ϑιπαῖτο ΒΙ0]6, αθὰ {π6 ογτσαὶ δα! οη5 οὗ 6 Νίίοδη δηᾶὰ οἴθεγ ἴτὰ- 
Ρογίδηϊ Μ59., νὰ ἀγα δηδοϊθα ἴο δϑοογίδιη ἢ ἃ το] γα ]6 ἄσρτεα οὗ οογίδι ιν δηά 
δτουπησ ὉΠΔηΙ ΠΥ, (6 ἰεχί ψὨΟΝ σοπιοβ Ὠδαίαϑί ἴο (ἢ δροβίοϊ]ὶς οτἱρίηδὶ. Τὴ 
ΠΟΠΙΌΘΙ οὗ νατίδίίουβ 15 νΈΓΥῪ φτεδαῖ, θυΐ (ῃς6 ναϑὲ τηδ]ου υ ἀγα ᾿βοϊδῖεα δΥ̓ΓΟσβ, 
Δηδὶοσοὺβ ἴο ἴβοβε ΟΝ ἰότπιεα ἰγρορταρῆϊοαὶ. Μϑηγ πιοῖα δὲ [πε ἤγβδῖ ρίαποθ ἃΓαῈ 
ΙΕΟΟσὨΪΖΕα 845 ΕἸΤΟΙ͂Β δηά δοοουηίϊδα ἴοσ. [Ι͂ἢὴ δρουΐ ἵνο πουβαηὰ ρίδοαβϑ ἴῃθτα 18 
τΟΟΙῃ ἴοσ ἃ αἰβδγεησα οὗ ορ᾽ηἹοη. 
Οἱ 1656 ργοῦδοϊυ ἢοΐ πόσα τῇδη ἴγαα ἐουγι 5 δος Ἄνθη [ἢὴ6 βῃἢδαϊηρϑβ οὗ [8 

56Π56 ; ΨΠ11|6 [Πο586 ρᾶϑϑαρθβ νἤοτε ἃ ἀἰβρυΐθα τοδάϊηρ τη 65 τς ἀοοίγιη4] Ὀδαγορ 
ἀο ποῖ ἐχοθβα οὔἣδ δυηάαγεοα ἴῃ 6 Υ. ΕὈτίηθγ, 1 οδη σομ βάδην 6 δϑβογίθα τῃ δ 

ΜΈΓ Δ}} [Π656 δἰἴεσεα, ἴον ψουἹὰ ἠοῖ αῇδοϊ ἴῃς δου ρίυτγα 655 οὗ δὴν Ἔνδηρο]οδὶ {γυ (ἢ, 
ἴῃ (δοῖ, {86 στεαῖ πα  Γ οὗ δα Πογί 168, ἢ 411 {εἰσ νατι τίου, 15 [η6 θεϑί θυ 
ἰοσ ἃ οοτγεοῖ ἰαχί. ὍΤῆα ἴαχίαμὶ οτιτῖς 15 ΠἰΚεὶγ ἴο θ6 πιοϑὶ οοηβάθδθηϊ [μδὶ 6 ἢᾶνα 
186 Ἔἐχαοῖ ψογὰβ νυ γτίθη ὈΥ [86 δυΐδοῦβ οὗ (6 Ν. Τ᾿ ψτ ηρ5. 

5 Λοςογάϊηρ ἴο ἴῃς οαγεῖι] Το] οηβ οὗ Ῥτγοίεββοῦ ΑὉῦοι οἵ Ἡδγναγὰ ἴηϊνοσβίιν, ἴῃ δυϊποτὶζεὰ 
ΕὟΡ ἄστεα ἢ ΒεζΖα (1580) αραϊηϑὲ ϑίορηδηβ (1650) ἰῃ ἀρουὺξ 97 ρᾶββαρεβ; ὙἹ Θίερ δἢΒ δραϊηϑῖ 

Βεζᾷ ἴῃ δϑουϊ 47 ; δπᾶ ἴπ δρουΐϊ 67 11 αἰ θεςβ νεΥῪ ᾿πτηδιθτ}Υ οσὰ Ὀοϊῃ. 8:6 ἴῃς ἀείΔ1}]5 ἰῃ ΘΟ ΔΗ͂ Β 
ἄευδέρα οὐ 4146 Εηρίέελ Ῥγείοπ οὗ “δε ίοίν 5ι7ἐβίμγει, ΝΟ Ὑ οτὶς, χα εἀ., 1877, ΡΡ. 28--20. 
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11. ΘΡΕΓΙΑΙ, ΙΝΤΚΕΟΘΌΟΟΤΙΟΝ ΤΟ ΤΗΕ ΘΟΘΡΕΙ,,5. 

8η. 72:4 σοεῤέί. 

:. ΝΑΜΕ. Τἢδ νοτζὰ “ροϑροὶ πιεδὴβ ροοά πενϑ, ρ'δὰ ἰἰἀϊηρβ. [1 15 υϑεα ἰο 

(τδηβϑ]δίας ἃ στθοῖκ ψογὰ ψῃ]ο ἢ δἱ γϑί βἰρηϊῆθα ἃ ργεβθηΐ ἰῇ γαϊυτη οσ ροοα {161 5, 

ΟΥ ἃ 3δΔοτιῆςε οἤεγεα ἰῃ ἰδ κβρίνιηρ ἴοτ ροοὰ πενϑ, (ἤδη ἴἢ6 ροοὰ πον ἰἴβε]! .. [Ιη 

(ἢς Νὲν Τεβίδιηθης ἰδ δἰ ννᾶγβ πηθδὴβ “ἦς σίαα ἐξάξεις Οὗ ταῤναΐίοι ὃν ες ΟἌΚΊΣα. 

ΤΣ νογὰ 15 ὕοῦ υ86α ἴῃ (8 56η86 ; Ὀιΐ 85 ΔρΡρ᾽1]64 ἴο [86 ἔουγ ὈοΟΙ5 οὗ [6 Ναὸν 
Τοβίδπγθηΐῖ, ψῃϊο οοηΐαίη [Π6 τεοοταβ οὗ ουῦ 1 οτα 5. 1 ου δαγίῃ, ἴ νι ἀθητν πη 8 5 

τμ6 ψττηρβ ψοἢ οοηίδίη ἴῃ ρ]δα (ἰαἰηρθ. Τῆδ ροβροὶ 15 οὔθ, [πε σα ἂῖα ἔουγ (οϑ- 
Ρεἶβ ἰῃ πὰ Ἰδοῦ βθῆβε. ΤΏδβα 816 ῬΙΓΟΡΟΙΥ ἰεγπιεὰ ἴῃς Οοβρεῖ, σωργαέρ “0 
Μαίΐῃεν, Ματγκ, εἴς., ποῖ ἴῃ6 σοβρεὶ οὐ Μαίϊμεν, εἴο.. ὙΠεγα ἀγα ἴουγ Ὠυμηδη νντιῖ- 

ἰηρ5, Τογπηϊηρ 1ῃ6 οπα Ὠἰνίηα γεοοτά οὗ (86 ροβρεὶ. ΤῆδΥ ἀο ποῖ δβϑϑυηα ἴο Ὀ6 {1]] 

Ὀἰορσταρ ε5 οὗ 7655, θυ αἱἷπὶ ἴο σῖνα ἃ βεϊβοϊίΐοη οὗ ἴπ6 ομαγδοίθγ δίς ἐδαΐπγαϑ οἱ Ὦ 15 
[6 δηὰ ψοσΐκβ, ίοσ [ὴ6 ρσγδοίϊοδὶ ρύυγροβα οὗ Ἰοδάϊηρ 1Πεἰῦ τοδάθγβ ἴο ἰνϊηρ ἐδ ἢ ἴῃ 
ΗἸπὶ ἃ5 ἴῃ ῥγοπιιϑεα Μεϑϑίδῃ δηᾶ ϑανίοισ οὗ ἰῆ8 νοῦ]. ὍΤῃβ βίγ]6 15 βἰπρ]α, πἢ- 
δάογηβά, δηὰ βἰγαϊσῃίογναγά. ΝΈνου Ψαῦα ἢϊδίοτίθβ γι 850 ΡΌΓΕΙΥ ΠΙϑιοτῖσ δὶ 
ΤῊς δυΐδουϑβ, ἴἢ ὩΟΌΪ6 τηοάοβῖγ δηὰ 56] ἀδηΐδὶ, ΘΏΓΙΓΕΙΥ ΒΌΡΡΓΘΒ5 {ΠΕ} Γ ρευβοηδὶ νίενν8 

δΔηὰ δεϊϊηρϑ, ταῦσα ἰὴ ψογβῃϊρία! 51:]|6 σα Ὀδΐοτα {Ποῖ γ ρτεδῖ βυδ)]εοῖ, δηᾶ 5ἴγινα ἴο δεΐ 
ἰϊ ἑοσί ἢ ἰὴ 15 ον ΡΟΜΘΙ ἴο δυδάυς, ψιουΐ Ὠαπιᾶῃ δἱά, Ἄνοῦν (συ -Ἰονίην δηα 
Ρεηϊϊοηΐ ἢδασί. 

2. ὈΙΝΙΒΙΟΝ. ΤὨε δτϑὶ δηᾶ ουτίῃ οβραὶβ ψοτα οοπιροβοα ὈΥ (ἢ6 Αροβίῖεβ Μαῖ- 
ἴον δηά Το, ἴῃ βεοοηᾶ δηάὰ τπῖγα, ὑπ οσ (ἢ6 ἰηβπδησε οὗ Ρεΐεσ δηὰ Ῥδχυὶ, δπὰ ὈῪ 
{πεῖγ ᾿πηπηοα δία ἀἶδοῖρ᾽ 65, Ματῖ δηὰ [κ6 ; Βεηςσα (ΠΕ6Υ͂ ἀγα κα ν δε οὗ ἀροϑίοϊ!ς ογὔσὶη 
δηἋἀ σδηοηϊοδὶ δυϊῃογίγ. Ῥοβίροηϊηρ ἴο Δῃοίῃου ρΪδοθ ἃ ἀϊβουβϑίοη οὗ [6 ρεσυ ϊδτὶ- 

(ἰ65 οὗ δῦ, ψὲ ἤδγα ο41]1] αἰίθπίίοη ἴο 86 πιοϑί ορνίουβ ἀϊϑι!ῃοϊοη. ΤὨΘ ἢγϑί ἰἤγοΘ 

Οσοβροῖὶβ, ψ Ὦ116 Ὀορὶπηϊηρ [ἢ6 Ὠἰδίοτυ δ αἰβογεηΐ ροϊηΐβ, οοπῆηθ {Πϑηλβοῖναϑ ἴῃ {ΠΕὶγ 
δοοουηΐβ οὗ οὐζ 1οτα᾿ 5 τ] ηἸδίσγυ, ἴο ανθηΐϊβ ΨΏΪΟΝ Τοσσυτγγοα ἴῃ (411166, α0Ὁ}} τη6 Βη4ὶ 
Ἰουγηου ἴο ἀδδίῃ δἱ Γογυβαίδῃ ; Τοῇ ϑρεοΠοΟΔ] ν τηθηςτίοηβ (6 νἱβὶϊ5. ἴο ΓΘ γι 54] 6 1, 
Δηα [6115 οὗ ΗἾϑ τιϊηἰβῖγυ ἴῃ [ὰἀδὰ ΜΙ 5οπὶα ἀεῖα]. Τῆς ἢγϑί ἴτας Ενδηρε 58 ἃγὰ 
ἸΏΘΓΕ Ὠἰβίογ Δῃ8 ; (6 Ὺ ἀ64] τηδίη]ν ἴῃ ἴδοῖβ, δῃα ρῖνα [ἢ6 ρᾶγαῦ]εβ δπὰ ἴῃ6 ρορυϊαγ 
ἀϊβοουγβαβ οὗ (γιὲ σοημοθγηΐϊηρ [86 Κίηράοπι οὗ ἤξβάνβη. ὍΤῆε Τουγἢ ποῖ ΟὨΪγΚ οἷ αἰ πιβ 
ἴο Ὀ6 δὴ δγϑ- νἴηθϑβ, θυϊ ᾿ηϊογργεῖβ, βρθακίπρ ἩἱὮ δυϊπουυ ; [ἢ6 αἰδοουγϑαβ οὗ 
Ομ γβί ἰὴ ἴῃς ἐουτί οϑρεὶ ταϊαΐβ πλοϑιὶν ἴο μἷς Ῥδγβοῃ δηά ἢ15 τε δίίοη ἴο (ἢ6 Ἐδίῃου ; 
[Π6Υ ἃγα ΠΟΤῈ τη ϑίαρῃγϑῖοδὶ δηα ἰμεοϊορίοδὶ, ἃ5 ἴΠῈῪ ψατα δά ἀγεββεα τποϑον ἰο [Π68 
Ιεδάθγβ οὔ τῃε 76 5ἢ Πίθγαγοῦν, (ἢ6 Ῥαγίβθεβ. ΤῈ οἴμοὺ ἴἢγαα ργοσθαά, πηογθον σ, 
ΟἹ ἃ σοπιπιοη Οὐ] η6. Ηδθησδ [ΠΥ ἀγα ἰογπηθα τῃ6 ,ϑγηοῤῥίς (ο5ρ615, [Πεἰγ δα ΠΟΥ5 
[6 ,δγμοῤ τοῖς. 

ΤΏς [ουτίῃ οβραὶ ψὰ8 οδ δὰ νϑεῦὺ δατὶγ, (ἢ τφίγμαί Οοβρεὶ (κατὰ πνεῦμα). 
ΓΆΌΤΠΘΥ 5405 ἰἴ 15 “[Π6 οἠδ ἴππθ, ἰεμδσ, πγαΐη σόοβροὶ" ; Εγπμδϑιὶ Ὠ8ΠΊ685 ἰζ, “ἴἢ6 Πεατί 

οἵ (γίϑιί.᾽ [115 ἀου θ.1655 ἴῃ 80]]πι6βὲ οὐ 411 ᾿ς ταγν οοτϊηροβιτοη5. Νεϑαδα ὃγ (ἢς 
ΟΒυτοῖ ἤθη ἰἃ ψψὰ8 ψγταη δηα αν σ βίησθ, ἰο βυρρίεπηεηΐ {με ϑυπορῆς (οβρεὶ5, 
[Π6τα 18 0 δνίάδησα ἴΠαῖ ([ῃ6 ΑΡροβίϊε ψτοῖβ τ ψ ἢ δας ἃ οοηβοίουβ ρυτροβθ. (οτ- 

ἰδίην ἱξ ἀαίγαοῖβ ποιμίηρ ἴτοπὶ {ΠΕ ῖΓ (συ δονοτγι 6558 Οὐ ναὶυὰθ. [ξ ἀοβθβ ηοΐ ἰγδηβδοθηά 



11. ΘΡΕΓΙΑΙ, ἹΝΤΕΟΌΛΟΤΙΟΝ ΤΟ ΤῊΕ ΘΟΟΘΡΕῚ.5. [8 

(δαὶ ἴῃ Ποῖ οϑπιαϊα οἵ ἴῃΏ6 Ὠϊνίης οδαγδοῖογ οὗ (γιϑδί ; ὯΟΥ 15 ἰΐ 1655 ὨἸϑίοτοδ], 

δουσῇ πόσα ργοίουμά, ΑἸ} ποσὰ ποαάβδά, 8}1} δα δἰῖκα τὰ, Αἰκὸ ἰηϑρίγσεα. “᾿πὰ 

[5 ἴ86 ἐουτί ἢ}! σοβροὶ οου]ά ποῖ Ῥτορουν σοπιραοηϑδίε αἰτοῦ οὗ [Π6 οἴου ἴἤγαα ψ ἢ 
υ8, Ἰδουσῃ, 45 ἴῃς Οοβρεὶ οὗ με }} ἰἀδα]ζαϊίοη οὗἩἨ [ἢ τϑαὶ 116 οὗ 76ϑὺ8 ἱπ (6 Ρεῖ- 

[δοῖ, ρεβοῦδὶ [τἴ6 οὗ ἴονα, ᾿ξ πιυδῖ εντάδηιν ϑἴδηα 45 ἴπ6 σοποϊυβίοῃ, [ἢ σοτηρίδίίοη, 

δη ἴῃς ογονῃ οὗ ἴῆ6 σοβροαὶ Ὀοοῖβ᾽ (1.866). 
Ἧ ε Ιδάγῃ ἔγτοπι θοῇ [ἢς Αοἴβ δῃὰ ἴῃς Ερϊ51165 τ[ἢδῖ τοπι (Π6 νΟΥῪ ἤγϑί ἴῃ ϑίοτυ οἵ 

Γεβδυ5 Ομ τίβέ νψαβ ἴο]ἀ ὃγ ἴῃς ΟΠ τ βεϊδῃ ργεδοῦθυβ, Μὰ5 ἴῃ ἕδος (ἢ6 βυθβίδποθ οἵ τῃ6]ῦ 
πεϑϑᾶσα. [15 ΡῬγοῦ80]6 {παῖ [158 ϑβίογυ, Ὀδίηρ σοηβίδης Υ ταροδίδα ἴῃ ρυ Ὁ]. ουϑἢρ 
Δῃὰ ἴῃ ὑγίνδαία οἶτο 65, ἰοοῖς βίεγθοίυρθα ογῃ, ἰῃ6 ποῖα σαν, οὐ δοοουηΐ οὗ [ῃ6 
τενεσθηςα οὗ ἴῃς ἢτϑὶ ἀἰβοῖρ᾽θ5 ἴῸΓ δνοῦὺ ψογὰ οὗ 1Π6ῖγ ἀϊνίηπα Μαβίοσ. ΤὨϊβ οὐαὶ 
πδαϊο 85 ποῖ βυ ]εοί ἴο στοαξ οἤδηραϑ, βῖησα ἴῃ ἴῃ6 ΔΌΒθῃςα οὗ ὈοΟ Κ5 ἴἢ6 ΠἸΘΠΊΟΓΥ 
ἯΔ5 ΠΟΤΕ δοσιυγαῖθ, δα ἴἢ6 ον  ΈΓα οὗ 411] ρεορὶβ πηοϑβί 1 γα! γ Ἔχδοῖ ἴῃ {Ποῦ ρταβ- 

ετνδοη οὗ ψογάβ δοοουηϊθα βδογοα. ὙΒογα 18 Πο οΟὈ]εδοίίοη ἴο ϑιρροβίηρ αι {Π]8 
οἵδ ἰτδαϊου 5 ἴ86 σοιῃτηοη ὑ4515 οὗ ἴἢ6 ϑ'γῃορίϊος ὕόοβραὶβ. Νὸο ἀουδὲ ᾿γιτθη 
ἀοουπηεπῖβ ἴῃ οαγίδίη ραγίβ οἵ οὖῦ 1,ογ ἢ 5. ἰβίοσυ ψεγα 4150 υϑεα (866 [κα ἰ. 1--4). 
ϑοδοίδτα δανα ΡυΖΖίοα {656 Ιν6 5 ΡΥΘΔΌΥ ἴο ἀἰβοονοῦ ἴῃς νᾶγίουβ σοιῃροηθηΐ Ρδγίβ 
οἵ ἴΣ ϑγπορίϊο (οδϑρεὶβ (866 ὃ 9. 1), θυΐ Θ,ΘΏΘΓΑΙΙΥ ἄρτοα ἴὉ δϑϑυῃηρ' [ἢ Εχὶβίθησα 
οἵ 115 οταὶ ᾿γδαϊοῃ. Τῆδ πιϊϑῖακα, ἴοο οἴζδῃ τδάθ, 185. ἴῃ βυρροβίηρ τῃαὶ ϑιυςἢ οτὰ]ὶ 
υδαϊοῃ οοτηρτβοα 411 ἰῃαΐ νγᾶβ Ὠιἰβίουι δ! ν δοουγδίθ, ἐμαὶ ψῆδϊ ἐδοῦ δααεβα 15 οὗ 
ἰε55 ΔΙ ΒΟΥ Υ, οΥ ἴῃ οἴδμον ψότγαβ, (ας [ἢ15 ΟΥΔ4] ἰγδαϊτίοη, οου]α Μὰ ἀἴβοονθσ Ἔχϑοίν 

ΜΠιὲ ᾿ἴ 'ττᾶϑβ, ἰ5 ποσα οοϊσζοοῖ δηᾶά δυϊδογίίδῖῖνα ἴῃ8ῃ οὐγ σδηοηΐϊοδὶ αοβροὶθ. ΤὨΪβ 

πε σδηποῖ Δα πΠλϊ. ὙΤῃ6 Δδηδ)ορΎ οὗ ἃ τι Ἐνδίου ἴῃ {Π6 ΟΙἹα Ταβίδπιθης 15 
ἀραϊηϑῖ ἰξ ; [ῆ6. Ὠδίυγεα οὗ [86 ο456 ἀοδϑβ ηοῖΐῖ ἔδνοσ ἴξ ; ἴὴ6 (σοβρε]5 {ποιηβοῖνοβ δῇοσγα 

ΠΟ ρτουηαᾶβ ἔογ 1ἴ, δηά ἴο δαορῖ βοῇ 4 νὶεν 15 ἴο ρσῖνα Ὁρ νι τδη στθοογαϑ8, ᾿ἱποοπραΓα- 

δἷ6 ἴῃ 1ΠΕῚΣ βαρ] οἱ Ὑ δηα αἱγ οὗ γα] 655, Δηα ἴἰο 566 Κ δὴ ἐργεῖς γαίμμς. ΝΠ δίενου 
(βοοῖγ 6 δαορίεα 845 ἰο [πε ογρίη οἵ (ῃ6 ϑγηορίίς σοβρεὶβ, γα Βοϊὰ ἴο {8πεὶγ ἱγατἢ- 
δι} π655 ἴῃ [Βεῖγ ἰηϊορτιγ. 

8 8. ΤΠαγριοη» απᾶ Ολγοποΐργ. 

:. ΗΒ μονυ. Τδδ ἴουγ οβρεὶβ Ὀεϊηρ ἴῃ6 ἔουγ Γοργεβθηδῦναβ οὗ [Π6 ομδ ροϑβρεῖ, 
ἴδογα ἰβ ἃ γϑιηγκδῦ]α ἀρτεαοιηθηΐ ἴῃ βϑυνδδίδηοθ, 116 [ἢ6 ρσγοδίθϑθε Ἰηἀορεηάθδηςα ἰ5 ἴο 
δὲ ποϊϊςεἅ. Α5 δονενοσ οὖσ 1, οτὰ β 6 οἡ δαγίἢ νψνὰ5 Οὔ, αἰζεπιρίβ ἢανε Ὀξθὴ τηδάβ 
ἴτοπὶ (6 64τγ]16ϑὲ {ἰπι65 ἴο σοῃηβίγυοϊ ἃ ἀσγγηογ, ἃ5 ἰξ ἰ5 ο41166,, 2. Φ., ἴο ργδθβϑηΐ 4}} [86 
ἐνδηΐϊ5 τεσογάδα ὈΥ͂ Αἱ] ἴῆς Ἐνδηρε  ϑίβ ἴῃ ϑίγιοῖ σῃγοηοϊορίοδὶ ογάδγ, δηαὰ 450 ἴο 
δα οὴ6 ἔΠ16Γ δοοουπί ὈΥ υϑὶηρ 411 [6 αἀεἴ4:}5 πηβηοηδα ΟΥ̓ ἴΠ6 βϑνεγδὶ Ενδηρθ- 
1515 ψῇδη 16 ]]Ἰρ' οὗ ἴ1ῃ6 584π|6 Ἄβνεηῖ, ΝῸ 800} ΒδυιηΟΩΥ οδῃ οἷδίπι ἴο δὲ ἰηίδ Ὁ] 
οοτοοῖ. Ῥεγῆδρβθ ἴῃ6 εῇογίβ οἵ μαγπιοηϊδίθ ἢανα οἴζδβη Ὀδθδθη ἱπ) μα ϊοϊουϑ ; οαγίδίη]γ 
βοηα οὗ [6 ἰῃεοτίθϑ δαορίεα ὈΥ ἰπδπὶ ἤν θθθη υβεὰ ψ  ϑυσοθϑ8 ΌΥ τἴῃ6 δάνοτϑα- 
Πεβ οἵ ουζ τεϊϊρίοῃ. 

1 5ϑῃου]α Ὀ6 ορϑεγνβά [δὲ πο οἠβ οὗ ἴῃ Ενδῃρε 85 ργείβῃ 5 ἴο ρίνε ἃ {ι]] ἢἰβίοτυ, 
ἔδησε βδοῦ τυ ἤᾶνε οτηϊεἀ ἀείαι}5 οὗ ψ ΒΟ ἢ6 γὰ5 ψῈ}} ἀσαστα. ΕὭσίοΥ, ἢῸ οπα 
οἵ ἴδπι ψτοΐα 41} (δαὲ να ἵτιια, ίοσ (ἤδη ἴουγ γα ἢ} Πιϑίοτιθϑ. ουϊά ἠοί οχίϑί. [{ 
νου Ὀ6 ῬΓΕροϑίεγοιβ ἴο δϑϑεῖῖ [η8.. ΤΏθβα ἴνο δοῖβ ἀἴ5ροβα οὗ ἃ ρτϑαῖ πηδ55 οἵ 
ΟὈεοιοη5 ταϊβεα αραϊηβί ([η6 ἀεῖδι}8 οὗ (ἢ6 (σοβρε 8, 45 Ἰηνοϊνίηρ αἀἰδοσαρδηςοίεβ. Οπχ 
ἰἢς οἴμεῦ δηα στοαὶ οδυϊοη τηυδῖ Ὀὲ δχοσοῖβεα ἴῃ δϑϑυιτηϊηρ [δὶ 5: Π}1ΔΥ τ ΐγδο 65, 
βαγησϑ, δΔηἃὶ δυνθηϊβ ἀγα (ἢ6 βδῖωθ. ὙὍΤὨ6 ἴψο ταΐγδοΐθβ οὗ ἔδβααϊηρ πε! ἰςπα 65, οηα οὗ 
ἄνα τῃουβαπά, Δῃοίδοῦ οὗ ἴουτ, ψουἹὰ οογίδ Υ ἤανε δε τορασζάθα 45 ἰἀδηςοδὶ, 
δά ποῖ δοοουμῖβ οὗ Ὀοΐῃ Ὀδαῃ ουηά ἴῃ [Π6 βᾶπὶ6 ὕοβρεὶβ'υ Τα ραγουϊαῦν τ ἱτἢ 
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ψἘΪΟἢ (ΠΕΥ ἀγα ἀἰβρυ βῃθα 5 ψ6}} δάαρίεα ἴο επηΐοτοα (86 οδυοη υϑὲ τηεεϊοηεά. 

ΤὭδη οὐὖγ οτὰ οἴη τερεαίθα (Π6 τῆογα ἱπηροτίδηϊ βαγὶηρβ ραξ οἡ τϑοοτγά. 

Ἐδαὶ ἀἰβογαρβηοίθϑ οδπηοί ἢ ἐδίτηθββ Ὀ6 βαϊὰ ἴο εχὶϑί. Αρραζδϑηΐ οὔθϑ ἴμεσε 

πηαἀουδίεαϊγ ἀγα, Ὀυϊ οὗ ᾿ιι5ῖ ἢ. ἃ σμδγδοῖθυ 45 ἴο βϑίδὈ]} 5}: ἴ86 ἱπάδρεπάδποας δηά 

ἰτυ Π 1]1η655 οὗ 186 ψἰϊλοθ8θ95. Ενϑθῃ ΠΟΤῈ 6 οδηηοῖ ΠδΥπΊΟΏΖΟ ἀδίδ1}5, 6 αν ὩῸ 

τὶρῃϊ ἰο 540 [δὶ Δ}γ σοῃιγδαϊοοη εχἰβίβ, βίμοςα 41} (ῃ6 ἔδοῖβ ἅγα οὶ Κῆονῃ ἴο ῃ5. [ἢ 

ΘΥΘΓΙΥ ο886 [76 ΤΩΔΥ 4350π|6, ἴτοῖ [86 σΘΏΘΓΆΙ {γατῃ αι] 658 οὗ 4]] ἔουγ Ενδηρε] 55, [δ 

[δεῖν δοοουηΐβ χοῦ] Παγηγοηΐζα δητίγοῖυ, μαα γα 41} τη6 δοῖβ ἴῃ Οὗ ροβϑεϑϑίοη. ΝΏΕΏ 

ὍΘ 58Υ ἴη6 δοοουηίβ οαπηοῖ 6 ΠατιηοηϊΖαα, Μὰ 5 ΠᾺΡΙΥ πηθᾶῃ ἔμαΐ να ἀο ποῖ Κῆον 

δῃουρἢ ἴο σοηϑίταςι (6 ὨατηοηΥ. ἿΝΏδι οἵμεῦ ἀδία!}8 ψουἹὰ δη80]6 υι5 ἴο ἀο 50, ννῈ 

οδῃ σοη͵δοΐατα, θαξ Οὐγ σοη͵δοίαγαβ ἃΓα οὗ ἢ0 δυϊποιιγ. [ἢ ῥγαβεητηρ (Πθοτῖεβ ἴῃ 

τερατὰ ἴο [6 Βαγπιοηυ, ΜῈ βδυρηλ {πὲπὶ 85 (Πθοῦΐεβ, συ οἢ πᾶν Ὀ6 δοσερίεα ΟΥ Γα- 

Ἰδοῖοά, 85 ἱπ6 τϑαβοῦβ υτρεὰ ἀο οἵ 4ο ποὶ οοπιπιεηα {παπιβοῖνεβ ἴο ἰμ6 Ἰυάδρτηεηῖς οὗ 

[6 τοδάδθσυ. Τῇ Ὄχδοῖ ϑβἰαϊθηιθηῖβ οἱ 41} (η6ς Ενδηρο  ϑί5 ἅτ ἴπ|6, Οοὐγ αἰϊθιηρῖβ ἴο 

ο]απὰ τπδπὶ πᾶν Ὀ6 4156. Τὴδ (οὐ ῈῚ τα ἴῃς (65 πιο 65 οὗ γ8} νὶΐη6 5565, [ἢ 6 

ἰατίογ (6 βυτηπηηρ ὉΡ οὗ δἀνοοδία8. 
2. ΟὈΗΒΟΝΟΙΟΟΥ. Βεβίἀθ5 ἴἢ6 αυσϑίϊοηβ γαβρεοϊϊορ [ῃ6 ἀοί4}}5 οὗ ρδγαὶ]8ὶ ρδ5- 

Βᾶρ65, ΠΑυπΟἶδῖβ υ50.4}}} αἰβουβ5 αὐδβίϊοηβ οὗ ἀδίεβϑ δηᾶ οὗ ἴῃς ογάδϑχ οὗ Ὄβνθηΐβ, οὐ 
ϑεηογαὶ σὨΤΟΠΟΪΟΡΎ δηα σὨτοποϊορίοδὶ ογάθγ. 

(1.) σεμογαΐ Ολγοποίοσγ. ΤὨδ ροϊηῖϊβ ἴο Ὀὲ ἄχεα δῖ (Ὡς ἀδίθβ οὗ οὖἦ [σα 5 
οἰτγίἢ, Ὀδριίϑπι, δῃα ἀδαίῃ. Τῆς ἴἔνο ἰδίου ἀδίθβ ἃ ἱηνοϊνθα ἴῃ [ἢ6 συσβίίοη, Η ΟὟ 
ἱοηρ ἀϊὰά τῆς πιϊηϊβίγυ οὗ οὔὖῦ 1ογὰ οοητίηυα ὃ ΤῊ ἀδΐδ ἔογ ἃ σοϊῃρδγίβϑοῃ ψ|ἢ Ργο- 
ἴδλῃιε Ὠἰβίοσυ ἂγὲ ηοὶ βυβιοίεηϊ ἴο χ (6 ἀδίθϑ ἢ οοτγίδιηΐν, δηα ἴἢ6 οβρθὶ5 [6 πὲ- 
βεἶνεβ Ὧο ποί 866πὶ ἴο αἷπὶ ἂδἱ σῃγοῃοϊορίοδὶ δσουγαου. ΤὮδ βἰαϊεπηθηΐβ γαϑρθοϊΐηρσ 
(86 οουτβα οὗ Αδη]δῆῃ (1υΚα ᾿. 5-83}), (6 5ἴαγ οὗ ἴῃε Μαρὶ (Μαζί. 11. 2--7), [88 βητοἹ- 
τηδηΐ ὑπᾶάϑσ Οὐἰτίηΐυ5 (Κα 11. 2), ἀηᾶ τῆς ἄἀδαῖῃ οὗ Ἡεσοάὰ (Μαῖίί. 11. 9), ἄγ οὗ 
νά] 6 ἴῃ ἀἰβουβϑίηρ ἴῃς ἀαἴθ οὗ [πε ὈϊΓ(. οὗἩ Τεϑ58. ΤὨδ τεΐθγθησαϑ ἴο ΒΘ Ό ἈΓ ΤΌ ]Ὲ ΓΒ 
ἴῃ ΤκΚ6 11}. 1, σῖνα ἃ οἷαβ ἴο 1ῃ6 ἔπιε οὗ Η]5 Ὀθαρίϑιι, ΨὮ16 [ἢ6 ἀεί4115 τεβρεοηρ 
(ἢ6 ἰαϑὲ Ῥαββονϑζ, ἴῃ 411 [ῆὴ6 οβρεὶβ, ἂύ ϑεα ἴο Ηχ (δε ἀαδίε οὗ Ηἰβ ἀθδαίῃ. Τῆς 
Ἰδηρτ οὗ ΗΙ5 τη] η]βί τυ δθοῖθ [ἢ6 ογάθυ 45 Μὁὸ]} ἃ5 {π6 σῃγοποίορυ, δπὰ {πὰ οοηΐτσο- 
ΨΘΙΒῪ [ΌΓΠ5 ΟἹ [ἢ6 νἱδν ἴδ θη οὗ ομῃ ν. σ. [1Ὲ [{Π6 ἔδαβί οἵ [Π6 7ον5 [Π6γα τείοσσγοα 
ἴο, γὰ5 (6 Ῥάββονεσ, [ἤδη ποτα ψούῈ ἔοι Ῥαββόονθῖβ ἀυτγίηρ οὐγ 1ΟΤα᾽ 5 ΤΠ ΠΙΒΊΓΥ ; 
18 1 νὰ8 ἴῃς ἔδαϑδὲ οὗ Ῥυτ, ΟΥἮ Βοης οἴμοι ἔδαϑί, [δὴ ἴἤοσα ψογα Ὀυϊ ἴἴτοα Ῥδ55- 

ΟΥΕΥ5, ἡ. 4., (η6. Ἰδηρτῃ οὗ [ῃ6 πλ ΠἰβίΓΥ νγᾶ5 ΟἿἹΪΥ ἃ ἔγδοίίοῃ πιοσα ἤδη ἴνο γθδῦβ, δῃὰ 
[ῃ6 δνθηΐβ εχίθη θα ονϑσ ἔὸῸ γϑατβ ὈΥ͂ [Π6 ΟΠΘΙ [ΠΘΟΙῪ γα ἴο Ὀ6 σοΙΏρΓα556α 1ηἴῖο 
οὔθ, Τα Ροριπηϊηρ οὗ [Π6 1451 γὙϑαῦσ 15 ηοΐ ἴῃ αἰβριιῖα. 

ΤῈ νὰ δοσερέ ἃ ἴζσεα γϑαγϑ᾽ τη ἰϑίσυ, να σου] ρ]δοα {86 ἀδίο οὗ [6 ὈϊτΓ οὗ [6588 
αἴ Β. Ο. δ, γδαῦ οὗ Ἐοπηθ 749, ΡΓΟΌΔΟΙΥ ἴῃ Πδοθηθοῦ ; τμαἴ οὗ Η5 Ὀδρίϑῃ ἴῃ Α. Ὁ. 
27, ὕδδΥ οὗ Εοπια γ8ο, ἰῃ δηύδτῖν ; [δὲ οἵ Η15 ἀθαῖῃ οἡ ΑΡυἹ] 7, Α. ἢ. 30, γδδσ οἵ 
ΚομηΟ, γ83. 

1 [6 τ] 5 ψασγα Ὀγίθξασ, [Π6 ΡγΟΌΔ40]6 ἀδίθϑ νου] Β6 : Βιγίῃ, Β, 6. 4; Βαρίϑῃι, 

ΘΑΓΙΥ ἴῃ Α. Ὁ. 28 ; Οὐυοῆχίοη, Α. ἢ. 3.ο.. ὅ6α 1,δῆρὲ οὔ ]οῆη. ΟἿδοσ ορίηϊουβ 16 

ὨῸΠΊΘΤΟΙ5. ὉὙΠ6 ἀδίβ οὗ [6 ὈϊΓΙ 15 νᾶτουϑὶν ἤχϑα ἔγομῃ (γϑᾶγ οὗ Ἐοση6) 747 ἴο 754 
(116 σοπηπηοη 6Γ8), θυΐ τεσθηΐ σοτητηθηίδίοτβ ο ηοΐ δανοοσαῖδ ἃ Ἰδΐδσ ροϊηΐ [ῃδῃ 7.0." 

8 Τ| 15 ςοτίδίη ἔσο Με. 1]. 1- -16, [δι Ἡ γοὰ ννᾶβ 51}}} 1ἰνίπηρ ψ βθη Οχβὲ 8 Ὀοστι. Α11 ομτοποῖο- 
᾿ ρ᾽518 ἄστει ἴῃ Αχίηρ ἴμ6 ἀαῖε οὗ ἢ8 ἀδδίῃ δὲ (γεᾶσ οἵ Ἐοπιο) 750, ᾽υδὲ Ὀείοτε ἴῃς Ῥδββονοσ, ἐμὲ ἰ5, 

ἴουγ γεατβ Ὀείοσε οὖσ ( γβδη οσα. Ὑμδὲ ογὰ 85 ΟἿΪῪ ὑσδαϊτου δὶ δας ΠΟΥ Υ ἀηὰ ναϊὰθ8. [Ι{ ἀαῖθβ 
ἔγοπι ἃ ἰδαστιεὰ τχοηκ, Ὠ)]οηγβίυβ Εχίριυυθ, ἴῃ [.6 5ἰχ σδηΐυγυ, Ο ογγοπεουϑὶν ἄχοὰ τῃ6 γϑᾶγ οὗ ἴῃς 
ἰπολτπδίοη 45 οοϊηοϊάεηϊ νυ ἴῃς γεν οὗ Εοπια 754. [{ ἰ5 Ἔνϊάδηϊ ἔσγοτι ἰῃς6 οβί Ὁ βῃςὰ ἀλίε οὗ Ηοτ- 
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ΤῊςε ἀδίε οὗ τε οτυοιῆχίοη 15 4150 ΝΑΙ ΟΌΒΙΥ δϑϑίρτιθα ἔγοτῃ γ8: ἴο γ86, θα (ἢ ρτοαῖ 
ΠΪΟΤΙΥ͂ Οὗ πιοάδθτη Δυ ΠΟΥ ἄρτοα ρου 782, Α. Ὁ. 30. 

(2.) Οἀγοποίορτεαζ ογεγ. Ἰὐπάβρυϊεά οΤΆΕΥ. --- ΤΏΘΓΕ 15 ἃ σϑησγαὶ ἀρτθοιηθηΐ 495 ἴο 
18ὲ οΥάθγ ὕρ ἴο ἴμε ἢτϑε Ῥαδβϑονεζ, δηά (86 τεΐυσγη ἴο (δ δα [του σῇ ϑαπλδγᾶ ; 4150 
(οπὶ ἴῃς ἐδεάϊηρ οὗ (ῆ6 ἄνα τ[ῃουϑαηά ἡατγαῖθα ὈΥ 411 ἴῃ Ενδηρο ! ἰοῖβ (Μδί. χῖν. 12- 
21; Ματῖκ νὶ. 209-44; [Κ6 ἰχ. 1ο-Ἱῦ; ]οῇῃ νἱ. 1-14)ὲ.. ΤΏ αἰδρυϊοα ογάθσ 19 

ἰδεγείογε γεβρεοῖίηρ (86 ὄνθηΐβ τεοογάδά ἴῃ Μαίϊ. ἱν. 13 ἴο χίν. 12; Μαγκ ἱ. :4 ἴο 
ν. 29; [ΚῸ ἷν. 14 ἴο ἰχ. 9; Ϊοδῃ ἷν. σα ἴο ν. 47. ϑοπῖα οὗ [86 ᾿ποϊάδηίβ της οηδα 

ὃν μΚα (χὶ.--χὶ.) ἀγα αἷδο ἴἢ ἀϊβρυΐα. 
ΤΣ μόοῦυ με ϊοἢ δοσερίβ ἃ ἔνο Ὑϑαγβ᾽ τα βίγυ, σοΙΏ ρα 5568 41} ἴῃ6 ενεηΐβ ἰῃ [6 

ρᾶϑϑαᾶρεβ ἄῦονε πηδηϊοηδα ἰηΐο οὔθ Υ̓ΘΆΣ, 504} ταρασζάϊηρ (ὴ6 ἔδαϑδὲ πιθρῃποηδα 
ἰπ Ἰοῆη ν. τ᾿ 45 (παῖ οὗ Ῥυππι, δηα ποῖ 845 ἴῃ6 βϑοοῃηᾶα Ῥάδββονοσ, ἀρτεοὶηρ ἤΟΎΨΕΥΘῚ 
ἴῃ ΡΟΏΘΓΑΙ ψὐτἢ τἰῃ6 οτάθσ δαἀνοοδίθβαἃ ΌΥ ΒΟΌΪηβοη δηᾶ οἰῃεῖβ. [Ἃ}δηρο, ἘΠΙοοΙΐ, 
ἃπά ἸΔΩΥ ΟἴΟΥ5 ὩΡΗΟΪα [ἢ νίαν. 
ΤῊΣ Βεϑὲ Κηονπι ΤΏΘΟΥΥ 15 (δὶ οὗ ἘοΡίηβοῃ, ψῆο δοοδρῖβ ἃ [Ὦγεθ γεαγβϑ᾽ τη Ὡ 5.ὙΥ, 

ρἰδοίηρ ἴῃ ἴῃ6 ἢτβι γϑᾶσ, ἴῃ δάαϊ οι ἴἰο {Πο56 τηοη ἰοηθα Ὁγ 7οἤη, ἴδ6 (ο] ον ην 
ἐνεηῖβ : Τα ορεηΐηρ οὗ ἴδ6 (411||64η πληϊϑίτΥ (διε. ἱν. 17; Μαῖκ ἱ. 14,15; [κα 
ἷγ. 14, 15); τῆ6 τεὐεοϊΐίοῃ δ Νζαγθίῃ δηᾶὰ ἴῃς γεπιοναὶ ἴο σδρογηδαπὶ (Μαζί. ἷν. 
13-16. Ταὰῖκκο ἷν. 16-21); ἴ[ῃ6 9411] οὗ [᾽ὴ6 ἔουγ ββϑῃδγπιθη (Μαῖϊ. ἵν. 1:8--22 ; Ματκ 

ἱ,. τθό-2ο; 1μΚῸ ν. 1--11}) ; [ἢ6 Παδ]ϊηρ οὗ ἃ ἀδπιοηΐδο δ (δρογηδυπὶ (Ματὶκ ἱ. 21--8 - 

1μκὲ ἵν. 31-.}) ; ἴπ6 Βροαϊϊηρ οὐ Ῥεῖειβ ψ 65 τηοῖμοῦ (Μαῖῖ. νι]. 14-17)Ὲ; Μαῖκ  ὶ. 

29-34; [ἀκα ἰν. 238-41); {86 ῃγοί οἰγουὶϊ τγτουρῃουϊ (4}1166 (Μά δι. ἰν. 223-25 ; Ματζὶς 
.. 3ς-,9; [ΚῸ ἵν. 42--.ώ4) ; (ἢ6 Ὠραϊΐηρ οὗ ἃ ἰθροσγ (Μαῖ. ν"}}. 2-46 ; Ματῖὶκ 1. 40-4ς ; 

Ιλικα ν. 12-,16) ; [ἢ6 Ὠοαϊϊηρ οὗ (6 ραγαϊγίο (Μαϊξ. 'χ. 2-8 ; Ματγὶκ [1]. 1-12 ἢ Γυκα 
γ. 17-26) ; ἴῃ6 041] οὗ Μαεαίίδεν (Μαῖϊ. ἰχ ἡ; Μαῖὶκ 11. 12, 14; [κα ν. 27, 28). 
Τῆς βοοοηα γϑᾶγ Ορθὴβ ΜΠ [ΟΒὴ ν. σ ; Μαίϊ. χίϊ. σ; Ματῖ ἰϊ. 22; [Κα νἱ. 1. 

ΤὭεγα 15 5111} ἃ ἰϊγὰ νίενν, ὉΡΠ614 ΌΥ 1 οΠοΘηβίαϊη δηᾶ οἴβοσβ, δῃὰ ἔυ]}γ ἀεἰαι]οα 
ὈῪ Απάγενβ. Αοοορίηρ ἃ [ἢγ66 γϑαῦβ᾽ πιϊη ϑίγγ, ἰ ρ΄Δο65 [6 ψῃο]α οὗ ἴῃς (δα 6 δῃ 
τηϊηἰστΥ δῖεσ [ἢ6 βαοοοῃὰ Ῥδββονεγ (]οἢη ν. 1). Αδουῖΐ {86 ῥγενίοιιβ γεαῦ (8 ϑ'γῃ- 
ΟΡβϑι5 δῖα 5]ϑηΐϊ, Τῆς δνθηῖβ οὗ ἴῃ6 βθοοηᾶ υὙϑδγ δἵε 4}}] ἴῃοβὲ τεοογάδα ἴῃ {86 
ρᾶϑβᾶρδϑ ἴῃ ἀϊδρυΐϊθ. Τὴ οΥδΥ 18 τ ἢ 5 ρ] πε α Ὀγ [85 ἱπθοσγ. [Ι{ δνοϊάβ5 {86 
ετεαὶ αἰ σΌ ΠΥ πο Π45 θδθη ἐδ ἰῃ οχίεπάϊηρ (μ6 ϑυπορίίο δοοουῃῖβ ονοσ [ἤγαα 
γέδυβ, ἃῃἃ 4150 ἴπε αἰ σα]Υ οοπηπιοη ἴο Ῥοίῃ [86 οἴου [ΠΘΟσί65, ΠΔΠΊΘΙΥ, δου 
50 ἱπιροτίδηϊς ἃ νἱϑδῖϊ ἴο 7}6γυϑδί θη), 48 ἴπδὶ τεοογάθα ἴῃ Ϊοη ν., δῖ ἃ ροϊηξ ἴῃ (86 
ϑγηορῖίς ἡδτγαϊνες Ώοτα ἴΠ6ΓῈ 15 Ποίῃϊηρ ἴο ἱπαϊοδία βυοἢ ἃ νἱϑιῖ. 
γε δἀὰ δὴ ου{᾿π6, ψῃΐο ἢ ῥγαβθηΐβ ἴῃς 54] θηΐ ροϊηίβ οὗ {ῃ6 βίου, δοοογάϊησ ἴο 

Κοδίηβου δηα Απάγενϑ. 

οὐδ ἀεδῖῃ, μας οὔυγ 1 οσὰ8 Ὀἰγίἢ! οουἹ]ὰ ποῖ μᾶανς ἰδίκοῃ ρίαςα ἰαῖοσ ἴμαη ἴΠ6 Ὀδρὶπηίηρ οὗ ἴῃς νϊπέοσ 
οι υ. 750. ΟΒτοῃοϊορίϑι5 ἀἰθεσ 45 ἰο ἴῃς γεᾶσ : Βεηρεὶ, ΥΙεβεῖοῦ, Γλησε, Οτόβιναὶ!, ἘΠῚ οῖ, Αἢ.- 
ἀτειβ, ἂχ ἰϊ δ 790 (Α. ὑ.) ; Ρεϊανία, [555 εῖ, Βγονγης, 749 ; Κορίεγ, 743 .; Ιἀεἶοσ, ΝΥ υγπὶ, [τνὶ5, Α]- 
ἰοτὰ, δῃὰ ἴῃς ἘΥΘΏΓΘἢ Βεπεαϊοςπεβ, 747; Ζυπιρί, 747 οὐ 748, ἑ. Ζ., 7 οΥ 8 γεᾶῖβ Ὀείοσγε ἴπ6 σομπηηλοῦ 
ἔγὰ. ον ραγιουϊδιβ, ες ΝΥ Ἂβεὶες (Οὐ γομοίορν 97 ἐὰς σοερεϊς), Ζαταρὶ (72: γα» οὗ Ολνγέρέν δέγελ), 
Απόγεν (27. 97 σμ» Ζογα), Ἐο ίηβοη (αν πεοον οΓ ἐάς σοερεϊΣ), απὰ Ἑαιταν (2) οὗ Ολγές). ὙἘΘ 
τες λυΐδποῖβ ἰδλϑὲ πδιηδά, τεϑρες νεῖν ῥγεβεηΐ, ἢ Ρορυΐλτ ΠΕ; 106 ἴῆγοο ἐπδοσίοβ οὗ οὖσ 1, οχὰ 
᾿Πϊςῖτγ, ἩΒΙΟὮ ἅτο δἰ δα ἴο τιοδὲ οομδίἀδγαϊίοῃ. 

ΤΌ. 1. Δ 
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7 δηυδιγ Ἐτοϊῃ ἴδε ἀρροάσγδηςς οὗ ἴ6 Βαρβ . . . . 111. Σου ῖο | ̓. 1-13. 11}. χ-23. ἱ. 6, ἴο 

Το ἴδε ννεδάϊης αἱ ὕλη οὔ δε. . ... ἦν. τσ. - - | ἡδ. 12 

78ο 27 ΙΝ. ΕἸΝΒΤ Υ̓ΕΑΞ ΟΡ Οὔὐκκ ἴον 5 ΜΙΝΙΊ5ΤΕΥ. 

(Α εεογ αὔτη ἰο “41 παάΐγεευς, παγναίεαΐ ὅν οἴη ον.) 

| Ἑτοῖὰ ἴπς Εἰγβὶ Ῥάβϑονεσ. . . .ὄ .ὄ .ὐ Ξ - - ἅν χϑν ἴο 

| ἴο ἰδὲ βοοομὰ Ῥᾶβϑουσσ . .ὄ . τ... - - - | νι 
! 

γδι 48 Νν. ϑβοονῦ Υξλε ΟΕ οὐκ [πο ΜΙΝΙΘΤΑΥ. - - - ΙΪ τι, 

(υλοξίν ἐκ σαδίζεε.) 

Ετου ἴπ6 Ῥερίπηΐϊης οὗ [πὸ ΓΑ Υ. . . . ἦν. 12, '. 14, ἦν. 14, ἴο 
ἴο ἴο ῖο 

| Το ἴδε [εεάϊηρ οἵ τῆς ἄνε ᾿ποιβαπὰ ὁ . . χὶν. 36. | νἱ. κό. ἾΧ. 17 νἱἷ. τ4. 

| ὙΤδο ἀἴϑοουχδε αἱ Οδροσμαυπ. . . . . . - - - νἱ. γι 

| 

78ο 27 ΙΥ. ἘΕἸΕΒΤ ΥΕΑΒΞ ΟΡ οὐκ [πο ΜΙΝΙΒΤΕΥ. 

(4 εεοκα περ ἰο οδέμεον.) 

Ετοπὶ ἴθς ἄγει Ῥδββονεσ, ἱποϊυδηρν ἰἢς 20]1]ονν- - - - ᾿ϊ. 13, 

ἰὴς ονεπῖβ, διτταί Ὁγ ἴῃς ϑυποριβῖδ: 

ΤὨς Ὀεξίππίης οὗ {πς Οὐδ] }] δ ᾶπ ταὶ δῖγυ. . . ἵν. 17. '. 14, ἵν. 14. 

Τα τεὐεοϊίοη δὲ Νζασοι} δὰ τορονδὶ ἴο (ἃ- 

Ῥεσηδιπι. . .. τ ρ ν ων νὸν | ἵνε 13-|6. ἵν. τ6-321. 

ΤΊ] (8}} οὗ 1π6 ἔουν ἤϑποπηση . . . .« . [ἴν. 18-22. ν. 1-τ-Σ- Ὁ 

ΤΙα Πελ]ίηρς οἵ ἃ ἀδπιοηῖᾶς αἱ Οδρεγηδαπι . . - ἰὸ ἷν. 31-37. 

ΤῈ πεαίϊηρ οὗ Ῥεῖευ 5 νυ ̓8 ποῖ . . . [{ν]|ἢ.ὄ 14-17. ἵν. 38-4τ. 

ΤΉς ὄγειϊ οσἴγου! πγουρῇ Ο111.66. . . ..- ἵν. 23-25.. ἷν. 42-.4. 

Τα Πελιης οὗ ἃ ἴθροσ. . νὸν ν νος Υἷ]. 2-4. ν. 12-|6. 

ΤΠα Πεδίης οὗ ἴῃς ματα γῖίς . . . . . - ἦχ. 2-8. Υ. 17γ-26. 

ΤΏε (8]} οἱ Μαῖῖμεν . . . .. ..0 0: Ἶχ. 9. |. 1. 14. | ν. 27-28. 

ἙοΙ ονεα Ὁγ ἴῃς βεοοηὰ Ῥάββονοσ. - - - ν. Σ- 

γϑι 28 ΜΝ. ϑεςὸνῃ ΥὕΚὐβαξκ οὗ οὐκ [πο 8 ΜΙΝΙΊΒΞΤΕΥ. 

Ἑτοῖλ ἰῃς βοοοη Ῥάββονοσ δηᾷὰ ἴῃ6 ϑδρῦδιῃ 

ΠΟὨΙΤΟΥΕΙΞΥ ἰὼ 1166 . . «ως χὶἑ. σ, ἐϊ. 23, νἱ. 1, γι Σ. 
ἴο ἴο , ἴο 

Το δ (δεύϊηρ οὗ 16 ἄνα τἰπουπαηὰ δηὰ χὶν. 36. | νἱ. 56. 1Χ. 17. νἱ. 14. 

Τῆα ἀΐδοουγδε δὲ σδρογηδιπι, ἱποϊυἀϊης . . . - - - νἱ. γι. 

ὙΠ ἀνεηῖβ παυγδιοὰ Ὁγ Γυκα τ. . . .. - - χὶ. 14, - 
ῖο 

Απὰά τποβε πατιταϊοὰ Ὁ Μαιδμπεν, ποῖ οἰϊεὰ ἈΠπΠὴ9 

υπᾶον Ι΄. 

82 20 ΝΙ. Τηῖπῦ Υ̓ΕᾺῈ Οὗ οὐκ [ΟΝ Ὸ 5 ΜΙΝΙΒΤΕΥ . . χν. αν ν]]. τὦ ἶχ. 18, νἹἱ. τὸ 
ἴο ἴο , ἴο ἴο 

Ὁπὴϊ τῆ6 ἀτῦνϑὶ δ Βεῖμδην . . - . ΧΧ. 34. Χ. 52. χίχ. 28. ΧΙ. 57. 

783 Αρηϊ 7, | ΥἹ]. ΕΈΟΜ ΤῊΝ ΑἘΕΙ͂ΨΝΑΙ͂, ΑΥ ΒΕΤΗΑΝΥ . - - χχῖ. τὶ ΧΙ. 1)  χΧΙχ. 20, χὶϊ. α, 
ῖο ἴο οἷο , ἴο 

30 ἼὯὸ τὴ ΒΌΚΙΑΙ, ον κοῦ. .- «ὦν .0ῦϑὃ.Οῦὃἷ3Ἁ,χχνὶϊ. 66. | χν. 4). | Χχίϊ!. ς6. ,. χίχ. 42. 

'Ι. ἘΞΒΟΝΠΕΟΤΙΟΝ ΑΝῸ ΑΒΟΕΝΒΙΟΝ . . . .: ΧΧΥΙΙ. χνΊ. χχῖν. χχ., χχὶ. 
| 



1. ΘΡΕΓΙΑΙ, ἹΝΤΕΟΒΙΓΓΠΤΙΟΝ ΤΟ ΤΗΣ ΟΘΟΟΘΡΕῚ.5. 10 

89. ΖΆ4ε δγμοῤῥηε Οσολῤεῖ:. 

ΟΕΒΙΟΙΝ. ΤΠδ σοιῃπηοη ῬΑϑὶβ οὗ (86 ϑυπορίϊος αοβρεὶβ ννὰ8 [Π6 οταὰὶ ἰϑδοῃίηρ οὗ 
(ἃς ΑΡοβίο5 δηᾶ ὄγϑ-ν Π65565 οὗ (ἢ6 ἐνεηΐβ οὗ οὖ [μοτγα β [{{6 (566 ὃ 7. 2.). Μαῖ- 
(δεν ννδ5 Ὠϊ πη 56 Ὁ 0ογ [ἢ 6 τηοβῖ ρϑγῖ, 8ῃ ἐγθ- 655; [Κ6 566 Π|5 ἴο ἤᾶνα δα δοοθ588 
ἰὸ Ὑτδη ἀοσυπιοηῖβ οὐ σοτίαϊπ ῥραγῖβ οὗ τῃε [6 οὗ 7655; Μαῖκ, (ῃες σοηβάδηϊ οὗ 
Ῥείεσγ, ὑσοθδοὶν ρῖνοϑ ἃ [11 ΟΟΡΥ οὗ ἴδε Οοβρεὶ ρὑγεδοῦθα Ὁγ μᾶΐ Αροϑβίϊβ, δπά 
ΙΠΔΥ 4150 δνα υβ66 5οπ16 τοοογάὰβ τηδὰθ Ὀγ ἢἰπὶ ἁαηάδῦ ἴΠ6 ἔγθβἢ ἱπηιργαϑϑίοῃ οὗ (8 
ἐνεηΐβ {μεταβεῖγεϑ., νὲ αἴ ποῖ ργεραγεα ἴο δάπιηῖῖὶ δηγιῃίηρ τότε ἴῃ γαρᾶτγα ἴο (ἢ68 

ρτοῦδ]α οΥἱρὶπ οὗἩ 186 ϑυπορῖίς Θόβρεῖὶβι ϑοθο]ασβ δανε ἀἰϊβρυϊεὰ ἴογ ἀρὲ8 ψῃϊοἢ 
νὰ5 τὶ Ητοῖ, ἀπά ψἣδὲ ἰηἤυσδποα [ἢ6 Θδγ] δῦ οὴς δὰ ροη ἴδ οἴμοτθ. Α τοῦϊἹ- 

ἴἀς οὗ ἰΠδου65 ἤανε Ὀδθη Ὀτοδοῃθα 88 ἴο ἴδε σοπῃηροηδηΐ ρατίβ οὗ θδδ.}!. 1 ΟΥ̓ 
δυο ΙΔ οτίουβ ἰηνοβι σαί οη5 8 ΖγΜ47 ὨΙΒίΟΥΥ ταῖρῃς Ὀ6 οδίδϊποα, ἴΠ6γτα ψουἹὰ θ6 
50Π|6 ὈΓΔΟΙΟΔΙ Ρυγροβα ἴὴ (ἢ6586 (Πδογῖεβ. Βυὶϊὶ ψ δϑϑύυτηθ [δὶ [26 οδῃηοηΐοὶ (ο05- 
ρεὶβ ἅτῈ ἴγιιθ, δηὰ αἰαὶ τΏ ΕΥ̓ οοηΐδίη βυρεγδα θα τηαίϊου, ἴῃς οοπ]δοΐαταὶ δηᾶ σοηίγᾶ- 
ἀἰοίοτγ ομαγβοῖεσ οὗ ἴπ6 {Πθουῖθ5 ψ Ισἢ Δ550π|6 [15 ρσονα ἴπΠ6 ἱπηροϑϑ: 1} γ οὗὨ αἰϊηι- 
ἰδίην ἃ, Υε 5841] ποῖ Ὀ6 βυγοσ οὗ [6 τυ ἢ ὈΥ Ἰεανίηρ 51Π1|016 ϑἰταὶσῃογναζα γθο- 
ογὰβ δῃὰ βεδγοβίηρ ίοτ ἴῃς ἰοβί οὐἹρίῃδὶ (σοβροεὶ, {{ Ἔνδὺ βοῇ δὴ οηβ δχὶβίθα. 
γε ἄστεα σι ΑἸέοτὰ δηὰ οἴμευβ, ἰδαΐῖ [ποτὰ 185 πὸ ροοα γεάβοῃ ἔγοτῃ ἴδε ἱπίογηδὶ 

δἰπιοῖυγε οὗ ἴ6 ϑγηορίς ΟΟ5Ρ615 ἴο Ὀοίανα, θὰϊ νοῦν γθάϑοη ἴο αἰβθαϊϊανε, (δα 
ΔΗΥ͂ Οὴ6 οὗ ἰῆς ἴἤγες Ενδηρο 1515 Πδὰ δοοθθθ ἴο εἰΐμογ οὗ [6 οἴμογ ἴγγο (᾽οβϑρε]8 ἰῇ 
1ἰἰϊ5 ργεδθηΐ ἔογμ ; [δὲ 41} ἀσον ἔγοτῃ ἰ86 ϑδ4ῖὴης ἰγδαϊθοη, Ὀὰξ δδοὴ ψτοία ἱπάδρθη- 
ἀοηῦγ. ΤῊΪ5 15 (6 τηοβί ἡδίιγαὶ Βγροίμοϑίβ, δηὰ γα 5841} Ὀ6 Δ0]6 ἰο οἤξεσ δνϊάδπος 
ἴῃ δυρροτζί οὗ ἰΐ ἰῃ σοϊηιηθηςηρ' ΟἹ ΠΟΑΥΙΥ ΘΥΘΙῪ 56 ΟΟΏ ΜΠΙΟΝ Ἡδγαΐῖθβ ουθηΐβ σα- 
οογάεα ὈΥ͂ τογα ἴδῃ οὔθ Ενδηρθ δι. ΤῺ ᾿ἰηἀδδροηάθηοας οὗ ἴῃς τ ΓΘΙΒ ἈρΡῥΘδΥ5 
ἴτοῦῖ [Πε ἑδςῖ, δῖ ἢο ομδ ἡδυγαῖΐνε ρῖνθϑ Ἔευϊάθηος οὗ μανίηρ Ὀδθὴ τίη ἴο δυρ- 
Ρἰειηθηξ δηοῖῃοσ, ἴο οοττοοῖ δῃμοίδοσ, ἴο δαδρῖ δηοίμεγ ἴο ἃ αἰ δγθης οἶδ55 οὗ γθδάθσϑβ, 
ΟΥ̓ οὗ Ββανὶῃρ Ὀοιτονεά ἴῃ6 σοτησηοη πιδίίεσ ἔγοτῃ (ἢ6 οἴμεσβ. Τῆδί τῆς βθοπην 
ἱπάερθηάθηςος ἃ.ῖ568 ἔγοπι δἰἰθγαίοη5 τηδᾶβ ἴο ρῖνβ Δἢ ἀρρθαύδῃοβ οὗ οὐ η δ! ν 18 
Δοδυγά : [Ὡ6 Ἑομαγδοίοσ οὗ ἴῃ6 τοῦθ ἔου 145 1ἴ, ἃπαὰ [6 σμδγαοίευ οὗ ἔμ6 συ ηρ8 
ΠΟ ἰ655. ὍἼΠ656 νον ἤᾶνα Ὀ6ΘῺ ΟΑΥΟΕΙΪΠΥ ἰοϑῖθα ἴῃ [6 ῥτεραγαίϊζοη οὗ [ἢϊ]5 Οοιη- 
τηοηΐδτυ, δηᾶὰ ᾶύὸ δἀνδηςσθα ἤεσα 48 μανίηρ ἔν ϑἰοοα (ἢ ἰ651. 

Αςοοτγαϊηρ ἴο (ἢ6 ἰΘ5 ΠΟΥ οὗ [Π6 6ατ]δϑὲ (τ βιϊδη ξαίῃοτβ, Μαιίθμοεν ντοῖς ἢγϑί, 
ἴδεπ [ΚῸ, Δπαὰ Ματκ (μϊγτὰ, ΤΉΪ5 ἰΘϑΕ ΠΟΩΥ 18 οὗ οουγβα σζο]θοϊεα ὈΥ ἴοβ6 ψἢο 
Βο] ἃ ΤΠΘΟΥΙῚ65 Τοϑροοῦηρ ἴῃ6 οτρίη οὗ [6 ϑυπορίοβ οδ] ΠἸὩρ ἔΟΥ ΔποίΠ6Υ ογάθσ. Βαυῖ 
ὄγθῃ ᾿ξ ψὸ ἰθρανθ ἴδ 6 ἘΠ60 0 ΕΒ ουξ οὗ (Π6 ἀϊδουβδίου, γν6 σδηηοῖ τοοοῖνο (ἢ 15 ἰ65ἴ}- 

ἸΩΟἿΥ 85 σΟΠΟΪυ51ν6. 
Ιξ Δῃγ Οοβρεὶ βῃοννβ ἱπίδγηδὶ ευϊάδησα οὗ ρυοτίϊυ, ἐξ ἰβ ἰδὲ οὗ Μαῖκ. [18 ἰΐ γοτα 

ἃ Ἰηδίζοσ οὗ ἱπηροτίδηοα ἰο Κη ψῆδί γγχὰ5 ἴη6 οὐ{Π|πῸ οὗ (ἢς 50-0 4116 ἰτδαϊοηδὶ 
Οοβρεῖ, ψε ἰηΐοσ [μαῖ 1ἴ οοϊποϊἀδα ἴῃ σὨγοηοϊορίοαὶ ογάθσ δπὰ 5] θηΐ ἔδαΐυγοβ τὶ ἢ 
[6 Ὀπείεϑῖ, ταοϑὲ νἱνδοίουβ βυῃορίίς Οοβροὶ, νι ο ἢ 18 πλοβὲ δοουγδία ἰῃ 18 ογάουσ, 
Δ ἰῃ [18 ϑἴγ]ε 5Π015 τηοϑί τ ῖκβ οὗ ΟΥ̓͂ΡΑ] 1γ. [Ιξ, ονόνοσ, Μαίμον στοῖς ἰῃ 
Ἡεῦτον, ἴθ6 ῬΓΟΥΙΥ͂ τηυϑὲ θ6 σοποραβα ἴο ἢ18 οβραὶ. Τα ῥγίουν οὗ [Κα 15 ἰη- 
[εττοὰ ΟΥ̓ ΤΏΔΩΥ ἔγομη 118 το διΐοῃ ἰο {π6 ὈΟΟΚ οὗ Αοΐβ, ψῃ]οἢ τγοέθυϑ ἴο ᾿ξ 85 ἃ ξουπιοῦ 
τολῖϑε. Τα ἰδίου 566 π|ὶ5 ἴο ἢᾶνα ὈδΘῺ ρυ] ]5η6ἀ ἀρουΐ (ἢ6 {ἰδ ψΏδη ἰἴ8 ΠΔΓΓᾺ- 
ἅνε οἷοβεβ (63). [1115 δϑϑοτίεα (δὲ ῃο ἢ Μαίβεν ποὺ Ματῖκ οουἹὰ ἢανα υτίδὴ 
Ὀείοτε [ἢ 5 ἔἰπη6, ἤδηος [Κ6 ττοῖς ἢγϑῖ, 

ΙΕ ἀρρθᾶτβ ἴπθὴ ἴμδὶ ραιτ 5 δας ΒΟΥ ἔανουβ ἴπ6 ῥτ ΟΥ̓ οὗ Μαίεν, ἰηΐοσηδὶ 
εὐἱάδηοςς (δα οὗ Ματκ, δηὰ {πε ᾿ἱπέδγθημος 7υ5ῖ βυρρεβίεα (ῃδὲ οὗ 1κ|κ6. [Ιῃ οἵδμοσ 
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ψΟΣαβ ΜῈ 16 ἸΕ ἴῃ ῃοθγίδ! οὐ [πὶ5 ροϊηΐ, ψὨΪΟἢ ]ο565 15 ἐἱπιροτίδηοα, ἰξ ;γα 80- 
οορί [86 [ΠΘοΙΥ [δὲ [Π6 ϑυπορί5ι5 στοῖΐθ παρ ἀθηΕΥ οὗ δα οἢ ΟἾΒΟΥ. 

8 το. 7.4 Οσοοῤεῖ αωργαάΐπρ ο αζλειν. 

ι. αὶ [15 σόοβρϑὶ ψὰϑ νυ Ὀγ ἴπ6 Αροβίὶα Μαάττηεν, ἴτας 18 ὯῸ σϑάβοῃ ἴο 

ἄουδι. ϑενθηΐθδοη ἱπάοροηάδθηϊ ψ]ζΏ65565 οὗ 186 ἢγδί ἔθου σδηζυσίθ5 δἰίεϑὲ 115 σεηυ- 
6 η655. ὕδπῈ}} [η6 αἰδοονοσγ οὗ [86 ϑιηδιῖο τηδηιπϑοσιρί, ἤθσα γὰ5 ΒΟ 6 ὉΠΟΟΙ- 
ἰαἰηῖν ἴῃ ταραγὰ ἴο οὴβ οὗ [6586 νη 65568, --α [Π6 ΔυῖῃοΥ Οὗ [Πς 50-041|16α ἘΡι5116 οἔ 
ΒΑσθᾶρθαβ. Τμαΐ ΜΘ. οοπίδιηβ ἴῃ6 Οταοὶς ἑἱεχὶ οὐ 115 Ἐρ βία, νι οἢ ψὰ5 ττὶτἴδη 
Δ5 ΘΑΓΙΥ 845 Α. Ὁ. 10 (ροβϑίθὶν Ὀδέοσθ), δηᾶ {ποῖα 15 ον ηο ἀουδί, [μα δἱ [δὶ ἀδίε 
18Ὲὲ οβρεὶ ψὰ5 Κπονῃ 848 ἰπαΐὶ δοοοσαϊηρ ἰο Μαίίζμεν, βδίῃοα 1 15 οἰϊδα 45 βυοὶ, 
Τῆδ οΟἴΠΟΥ [ΘΒ ΠπλοΪ65 οὗ ἴῃ6 βεοοηα θη ΙΓΥ ἅγα ἴθοβα οὗ Ῥαρὶδ5, [υ58}ἢ Μασίντ, 
Ιτϑηβουβ, Ταϊϊδη, (εἰβὰβ ((λ6 Βοδίῃθη), δηὰ Ταγῖη, ΤᾺΘ ἀν ἀθησα 15 ΤΏΟΤῈ Ροϑ8- 
᾿νε δηὰ Ἂχρ Ἰοἱὲ [ἤδη ἰπαΐ ψὨ1Οἢ Βυρροσίβ ΔΩγ ποη-ΒΙΌ] 1 4] ψοσὶς οὗ [6 βδῃγα ἄρα. 

2. ΜΑΤΤΗΕΥ͂ (ΟΥ [Ενὶ; 566 Μαῖκ ἱϊ. 14; [κὲ ν. 27, 29) 8 ἃ Ρυῦ]σδη, ΟΣ 
[ΑΧρῖ οσοσ, οα]6α ΌΥ οὐγ Τοτὰ ἔτοιῃ [ἢς το] οοΐ, Πθασ [86 ὅθα οὗ 6 41}1166, τα 
ἢθ6 ψὰ5 ρουξογπίηρ ἢ15 ΒΟ ΑΓ ἀπίγ. Τῇδ ἤδηηθ, δοοοζάϊησ ἴο Ὁγ. 1 δῆρο, ταϊρῆϊ 
Ὀ6 ἱπίεγργαίθα 45 τῃϑδηΐϊηρ " σοα᾽5 ἔγθα σζηδη. ΟἾΒοΥβ ψ] ἢ ποτα σϑαϑοῦ, σορασζα ἰΐ 
ἃ5 ἀεγνεα ἔτοπι ἴῃς βᾶπηῈ ψογὰ 885 Μαϊ 88 (Αοβ 1. 23, 26), πιεδηϊηρ " φίἔς οἕ σοά.᾽ 
1 15 ὑσόρδῦ]Ὲ [δὲ [ἢ1]58 πδηθ 5 δαορίθα 45 5 πθὸν (γι ϑίίδη, δροβίο]ς πδηλδ 
(οοπιρ. ϑίπιοη, Ῥείοσ; ὅδ], Ῥαὰ). ὙΝΏΪ6 Πΐ5 ἔοιπηοσ δνοσφίίοῃ γὰ8 τερασγά θα ὉΥ 
ἴῃς 7ενϑ ψὶ( οοπίειαρί, 1 ἀου (1685 ρᾶνα ᾿ἰπὶ 8ῃ Ἔχίθηβίνε Καον]εαρα οἵ μυπηδη 
πδίυτε δπὰ δοουγαίθ θυϑ᾽η 655 ΠΔΌΪΐ5, ΨΏΙΟΣ. ἑδηάθα ἴο δὲ ἰπὶ ἔοτ ἢ]5 στεαΐ ψοσΚ 5 
ΔῊ Ἐνδηρο] δῖ. [Ιμα666, 1 45 ὈδΘῃ ϑυρροβεα [παῖ [6 ἰορίὶοδὶ διγδηροιηθηΐ οὗ ἢϊ5 
Οο8ρ6] 15 ἰαγρεὶγ ἀπε ἴο [86 ᾿Ἰπἤἥμπδηςσε οὗ ἢ15 ργενίουβ οσουραίίΐἼοῃ. ΤὨς Νὸὲν Ταεϑίαδ- 
Ἰηδηΐ 15 51:16 ηἴ ἰῃ ταραζα ἴο 15 ϑρβϑοΐδὶ Ἰδαῦοσβ. Ὑσδαϊξίϊοη 54ὺ5 ἢ6 5 τηυγάογοα ἰὰ 
ἘπΠίορία, νὮ1]6 δὲ ὑΎδυοσ, Ὀυΐϊ δοοοζάϊηρ ἴο ἴΠ6 δαυ! θοῦ βίδϊοιηθηΐ οὗ (]επηθηΐ οὗ ΑἹ- 
οχδηστγία, ἢ6 ἀϊθα ἃ πδίυσαὶ ἀθδίῃ. 

32. Τῆς Οοβροαὶ γγὰ8 ὑγοθδῦυ τεςο ἴῃ ῬαΙ βησ, ἕοτ ον ]ϑἢ ΟΠ ΓΙ βδηβ. (Οἡ [86 
οὔ σίηδὶ Ἰδησύαρε, 566 θεῖον.) Ιζ ῥσγϑβϑεηΐβ ΓΟ γί 5 ἴῃς ἰαϑὲ δῃηὰ ρτεαίεδὶ Ῥσγορμαί 
δΔηὰ αν ρίνοσ, ἃ5 ἴῃ6 ΕἸ]Η͂Ι]ΟΥ οὗ {ῃ6 ΟἹὰ Ταβίδιμθηϊ, 45 ἴῃς Μαββϑιδῃ δπὰ Κίηρ οὗ 
[88 ἵταθ Ρβορ]α οἕ 15τ86]. [158 διταηρεπιθηξ ἰ8 ποῖ β γον ΟὨγοποϊορίοαὶ, Βαΐ, ἰορὶ- 
οΔ], 58 1ἴ ῥΥΟῚΡ5 ἱορσείῃοσ 51Π}}14Γ τ οσΚ5 δηα βαγίηρϑ οὗ (ηγίϑί, ὙΒοΟυρΡῈ ἃ ϑἰπιρὶε 
ΠαΙΤαῖνα ἴῃ 115 ἔοιτῃ, δῃηα ποῖ ὑτοροβίῃρ δὴν ἀεβηϊΐϊα ἀδϑῖρῃ οὐ ἴῃα ρατί οὗ [6 

Δυϊμοτ, 1 15 ἴῃ ἔδοΐ ἃ ῃἰϑογοδὶ ρσγοοῦ ἰμδὶ [6515 οὗ Ναζαγοίῃ 15 [6 Μεϑϑίδῆ. Τὴ. 
ἔσθαυθηΐ τεξεγθησθϑ ἴο (μ6 ξ]Β]ηοηΐ οὗ ΟἹά Τοβίδιηθηξ ὈΧΟΡΏΘΟΥ βυρροβὶ [5 Ρυτ- 
Ροβ6. ὙΝΉΙ]6 ἴξ 15 ποῖ οοσίαίη ἐμαὶ ἰξ ψὰϑ [6 Αγβὲ ἰῃ εἰπηα, ἰξ ἀθβεγνεβ ἴῃ6 ἢγβί ρίδοβ 
ἱπ ἴὴῆ6 Νὸν Τοβίδμπιθηξ ; ἔοσ ἰἴ ἔογτῃβ [86 Ὀδ6δὲ [τκ Ὀοΐνδοη ἴῃ6 ΟἹ δηάὰ Νὸν Τ69- 

[ἀτηθηΐβ, 6 ἂν δηὰ ἴἢ6 οϑραὶ. [1 οσσυρίθα ἴπΠ6 βϑϑτὴθ ροβιοὴ ἰη ἴπ6 (δῆοηῃ οὗ 
[ὃς Νεὲν Τοβίδιηθηϊ, 45 ἴῃ6. Ῥοηϊζαίδυσῃ ἴῃ ἴμ6 ΟἹὰ Τοβίαπηθηΐ, ρΊνηρ υ5 ἴῃ [86 
ΘΟΙΏΟῺ Οὐ 6 Μοιιηῖΐ 4 οουηίογρατέ οὗ ἴδ ἸερΊϑαίίοη ἔσοπη Μουηΐ 5124], [86 ἔπη- 
ἀατηθηΐαὶ αν οὗ ἴῃς (μη ϑῦδη (μυχοῦ, [115 Ἰοδάϊηρσ οὐ]δθοΐῖ ταν Ὀ6 ἔουπα ἴῃ {Π6 
ἀεδοϊατγαίΐοη : “1 δὰ ποῖ σοῖμβ ἴο ἀδβίγου, Ὀαΐ ἴο 018] (ν. 7). ὙΠ 1Π158 τυϑὲ θ6 
Οἰοβαὶν Ἰοϊμθα ἰῃ6 βοϊδιηη Ψψοσαβ οὗ νϑσ. 20: " Εχοδρὶ γουγ στρ ςθουβη 685 58}.4]} ἐχ- 
οοοα {π6 στρ ίθουβηθϑθ οὗ ἴῃ6 ὅοῦθ65 δῃὰ ῬὨδγίβθθβ, γα 5841} [ἢ πὸ οα56 δηΐου ἰηΐο' 
[6 κἰηράοτη οὗ μεανθη. [Ι͂ΙῈἢ ἰΐ “πα ᾿ξ οὗ 76ϑ8 5 ρσεβθηϊβα 45 ξοτγτηΐηρ' ρατὶ οὗ 
(ἢ6 Ὠἰδίοτγυ δηᾶ [16 οἵ ἴπ6 7 ϑῃ πδίοῃ ; δηὰ ἤδηῆος 45 (ῃ6 ἔἸΒΙσαθηΐ οὗ [6 Βοτϑα- 
ΑΙ Ὀ]οϑϑίηρ οὗ ΑὈγάβαπι.᾽ Τῆς ροηθδίορυ, ἴῃ6 τανοϊαοη ἴο Τ᾽ βορἢ, ἴδ 6 νἱβὶῖ οὗ 
ἰδ Μαρὶ, ρεουϊίας ἰο [μ]5 οβραὶ, 411 οοιηδίηθ ἴο τηϑῖκα 1} 18 ἱπιργθϑϑίοῃ 45 ὁῃδ 
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δερη5 ἴο γαδα, ψὩ]ΟΒ 15 ἀθαρθηθα Ὀγ ἴμ6 ϑετπηοη οἡ ἴπ6 Μοιυηΐ, [6 ράγαῦῖςβ οὗ 16 
ζηράομῃ οὗ ἤδανθη, [6 αἰδοουτθα δραϊηβί ἴῃς Ῥῃαγίβθοϑ (οἤδρ. χχὶ), ἀπὰ ἴπ6 το- 
ρελίοα οἰξδοηβ ἔτοπη ἴἢ6 ΟἹὰ ᾿Ταοβίαπιθηΐ ΒισΡβοίεβ, ΜΏΙΟΝ ἅττα αἀδοϊασοα ἴο 6 
(816 ἀ ἴῃ ΟΕ γίϑί. 

4. ἴῃ ψῇϑδὶ απρυαρε αἰὰ Μαίζπεν ἢγϑδί ττιΐα ἢἷ8 σοβροὶ ὃ ΤῺ το νἱϑνβ Δ͵6 
(4) τδιδὲ ᾿ξ τσαβ οὐἱρίπα!!Υ οοπιροβεὰ ἰῃ Ηδτγον, ἰ. 6., ϑυτο- δ] δὶς, οσ ἹΝ εβίθσῃ Ασᾶ- 
πδῖς, [86 ἀϊεἰεςῖ Βροόκθη ἴῃ Ῥα]θϑηθδ ὈΥ ἴῃς ΠΈΣΕ: Ομ στ β δη8 ; (δ) ἴῃδἱ 1 τγᾶβ υτῖϊ- 
ἴδη ἴῃ Οτσοκ, 45 ΧῸ ὩΟῪ ρΟ55658 [ἴ, 

(α) ΤΈε ἐεϑπηοην οὗ ἴῃ6 δαυὶν ΟΠ ΤΟΙ υπδηϊ που. ἕδνοσβ [Π6 ἢτϑί νον. ΤΉΟβ6 
(λἴδεοῖβ ῆο δεϑοσὲ τὲ Μδίηον συτοΐα ἰῃ Ηδῦτον, αἷθϑὸ δϑϑοσὲ [πὶ ἢ18 ψΟΥΪς τγὰ53 

ἰγλῃϑ]αϊδα ἱπῖο Οασθοκ, δῃὰ ὑπ} 65 Δ ΕΠ ΡῚ οἰρρίου (Π6 ῥγεβοηὶ Οσεοὶς σοβροὶ ἃ5 ἃ 
τ δῖ] ταργοβϑθηίδενε οὗ ἴλ6 Αροϑβίο!ὶς ργοἀυσοη. [1 ψε δοοορί 4 Ηδρτον οτὶρὶ- 
28], [6 ψὰ τηυϑδί αἷ5σοὸ Ἴοοποϊυάς [ῃαὶ Ώδη τ[η6 ὩδΟΘΘΒΙΓΥ ἔοσ 4 Οσϑοῖκ νουβίοῃ δ6- 
οᾶτ6 οὈνίουβ, Μαίζον Βἰπη5618 τηδάβ, οὐ οδυβθα ἴο Ὀς τπρδάβ, ἴμ6 ργδβϑεηΐς σζϑεῖς 

Οοβροὶ. Οὗ [158 ἴδοσὰ 15 ἢο ροβινεα δηὰ ἀϊγθοῖ ρσγοοῦ, Ὀυΐϊ 1 δοσοτὰβ ἢ τς [651}- 
τοὴΥ οὗ ἴδε λίθου, δοοουηῖβ ἔοσ [6 ἀου]6 δϑϑιρημηθηϊ οὗ ἀδίοβ ψὩοἢ τὸ δπα, δηὰ 
Αἶφὺ ἔογ {6 υπϊνοσϑαὶ δοζορίδηοο οὗ οὐγ αοβροὶ. [ἴ οδηποῖ Ὀ6 ϑυρροθεοα [ἢδὲ 186 
Ο05Ρ6], ψΏΙΟΒ 15 Κπόονῃ ἴο μάνα δχίβϑιθα ἔτοτῃ [ῃ6 δηά οἵ ἴῃ6 ϑεοοῃηὰ σδηΐυσυ ἴο 186 
θεριηηϊηρ οὗ [ἢ6 ΤΓουγίῃ, υπάογ ἴῆ6 παῖς “16 (σοβρ6ὶ δοοογάϊηρ ἴο ἴῃ6 Ηδῦτγον 8," 
νὰ5 ἴ86 ΟΥ̓͂ΡΑ] ψοΥΚ οὗ ἴῃς Αροϑέϊθ, ἔοσ ἴπεγα ἰ5 ροοὰ δνϊάδῃος (δὲ 15 γγὰ8 ὍΩΪΥ 
ἃ οογτυρίοα ἔοττα οὗ ἴῃ6 σοβρεὶ οὗ Μαίζδμεν, δῃὰ 85 βυοῦ τγο͵εοίεαά δηὰ ἰοβῖ, Ὦ116 οὐγ 
ῥτεϑεηΐ (οϑραὶ νὰ5 ργοβεσνοά 45 [6 σϑηυΐπα αοϑραὶ. ὍΤμα ἰάδθα [Πα ἴδοτα τὰ ἃ 
Ὀπεοῖοσ οὐἱρίπδὶ Μαίίβμον, ἴο ψϊοἢ Δα] ΠΟη5 ΜΟΤῈ πιᾶᾶθ, ἰ8 δὴ ἱῃρϑηΐοιβ δοίίοη 
Ὑπδουΐϊ Πϊϑίογοαὶ Ὀδ515 δῃα δραϊηϑὲ ἱπίογηῃδὶ εν ἄθηςθ. 

(δ) [πῃ ἕανοσ οὗ ἃ ασϑεῖκ οτὶρίηδὶ, οσ οὗ της οτὶρίη δὶ ομβγδοῖοσ οὗ οὐσ (οϑροὶϊ, 1ἴξ 48 
θδθ υγρεά, ποῖ ΟὨΪΥ ἴπδῖ [Π6 ΓΕ5ὈλοπΥ οὗ [6 {ΔΊΠ6Γ8 18 ἰηϑα πο οηΐ, ὑπ 5415 Δοίο συ, 
δηὰ δί ἔπη65 σοηξι5οα, δυΐ ἴα 86 δνϊάδησα ἔγοση ἴπ6 σοϑβρεὶ [5618 ἰβ δυπαδην 
οὐπο]υκῖνα οἡ (15 ροϊηῖ, Τὴδ ΤΏΘΟΙΥ οὗ ἃ νογϑίοῃ ΕΥ̓ Μαϊζπον Ὠϊτη5618 ψ1}} δοοουηΐ 
(ογ ἴ26 ΘΑΥ͂Υ οἰϊδίοη οὗ [6 ῥγθβϑθηῖ Οστεαῖκ ἰοχὶ, θὰϊ ποῖ 50 γϑδαιὶν ἔοσ οοτίαϊῃ ἔδοῖβ 
ἰῃ (Ὡς σοπρεῖὶ 1561, Ι{ ἄρτϑαβ τλοϑὲ Ἔχδοῖν τ τὰ τ[ῃ6 οἴμοτ ὑγὸ (Μαῖκ δπὰ [.16) 
ἰπ ἴλ6 αἀἰδοουγβαβ, Θβρθοί!ν ἴἢο5ε οὗ οὐὖγ οτὰ, δηὰ ἀϊἘΕἔ}8ετϑ ἔσοπιὶ [δι τηοϑέ ἴῃ [ἢ6 
πδιτδῦνε Ῥουουβ.Ό. Απά ἔυγΠοΙ, ιογα οἱϊδ 8 ἔγοση ἴῃς ΟἹα Ταβίδιηθηϊ οοσυ 
ἴῃ ἴΠ6 ἀἰβοοιγβοβ, (ΠΟΥ ἈΓΘῈ 508} ἔγομι [ῃ6 Θαρειαρίπί, ὙὮ116 ἔο586 ἴῃ [6 παγγαίνα 
ΔΡρθαγ ἴο 6 ἱπάερεπάδηϊ ἰγδηβ᾽ Δ] 0ὴ5 ἔγοταη [86 Ηδῦτεν. [Ιἰ 15 ἀσριυβα : “Α πλθΓΘ 
᾿πδηϑδίοσ οουἹὰ ἢοῖ μάνα ἄοῃς (15. Βυΐ δὴ ἱηάδροηάδῃηϊ ττιΐεσ, υϑίηρ [ῃ6 Οτροκ 
ἴοηριε, ἀηὰ ν]βῃϊηρ ἴο οοπέοττῃ ἢΪ8 πατγγαῖνε ἴο [π6 οσδὶ ἰοδοῃίϊηρς οὗ ἴῃς ΑΡοϑβί168, 
τσὴ ἤᾶνα υϑεα ἔογ ἴῃ6 αυοίδοῃ8 ἴδε ψ 6} -Κπότ ατϑοὶς ΟἹὰ Ταβίαπιθηξ, υϑεα ὉΥ͂ 
μἷϑ οοΠ]δαριιθϑ  (ϑια τα, 8 ὲὉ. ἐκ, ατὸ “Μαιΐμον ". ΤῊΐβ οὗ οουγββ ἰηνοῖναβ ἃ σοπη- 
ΡΑΓΔΌΏνοΙΥ ἰδία ἀδία ἔοσ [ἢ 6 Θοβρεὶ, 1 15 οδ]εθοῖεά, ἐμδὲ (ἢ15 δ] οὗ (ἢ6 Θγῃμορι 515, 
οὗ αϑίηρ ἴδε ΙΧΧ. ἴῃ τεροσίηρ [Π6 ἀϊδοουγδοβ οὗ οὐγ ],ογά, ργονθβ ἴοο τυ οἢ, ΠΔΠΊΕΙΪΥ, 
ἴῃδὲ οὖσ Γοτὰ Εἰτηβθ}Ὲ βροόκα ἴῃ σαὶ, υϑίηρ ἴῃ6 νοῦν σψοτάβ οὗ ἴῃῆς ,ΧΧ. ψῃ]οἢ 
{ΠΟΥ ἄστοα ἰῃ τορογηρ. Τῆῖθ ἀΠΠσΌΪ 185 ποῖ δῇ ἱμϑυρογαῦ]α ομθ. [ζ 15 δἰπηοβὲ 
ςογίδίη [πὶ οὐγ 1ογτὰ βροκα ἴῃ Οτβεὶς τὴ ἔοσείρτιοῦβ, ΒΌΟΒ 485 Ῥοηυβ ΡΙαῖα, [86 
Οτεεκβ (ποηξοηδα ἰπ Το μη χίϊ.), [6 ϑυσγο- Ρμεηϊοίδη πουλδη, Ὀὰξ τ τ ἢ15. αἾ50 1168 
λη ἴῃς 7 5} ΡΘΟρΙΟ, ἴῃ [6 Αταπιαΐο. ΤἬδ56 ἔογείρτθσβ ΡγΟΡΔΟΪΥ μδα ποῖ ἰδαγηδὰ 
Ἠεῦτον, δῃμὰ πο ἰῃίοσρσοίοσ 15 τηθπίομθα, ὙὙΠΘΓα 18 ΠῸ ἱπιργορδὈ ΠΣ ἴῃ 186 ν] ον 
ἰμδΐ ουζ Ι,οτὰ οοοδϑίοη δ! ]ν 5ροῖκα ἰῃ ατϑοῖ,, βίπος ἔπαί ἰδηρυαρε 85 Ἔχίθηϑίνεὶυ υϑοὰ 
τὸ (4166 οὗ 16 Οεμ]ε8. (8εε συν 5 2:2. 2 κί, Ατὰ. 6ά,, ατί. “1δηρύαρα οὗ 
Ν. Ὑ. ΌὉΥ Ῥτιοΐοββϑοσ Ηδά]εγ.) Τὴ ψ80]16 συδϑἤοῃ 18 Δῃ Ορϑῆ οὔθ, πὰ ἰΐ 18 ἴο 



22 11. ΘΡΕΓΙΑΙ, ἹΝΤΚΕΟΌςΤΙΟΝ ΤΟ ΤΗῈΕ ΟΘΟΟΘΡΕΙ.. 

Ὀ6 Βορρᾶ [μαῖ δοιὴθ ἔιζυγα Δγομββοορῖσαὶ ἀἰβοονεσιθβ Ψ01}1 56 ῖι16 1, ΤῊΣ ἀσίξε οὗ 
ΒΟ ΠΟΪΑΥΙ͂Υ ορίηίοη 15 ἰονψαγὰ [ῃ6 δοσερίδποας οὗ ἃ Οσθαῖκς οτἱρῖηα]. [ἢ ΔΩΥ οᾶ86 ἴδ γα 
15 0 Γαᾶ50ὴ ἔοσ ἀουθιηρ (ῃ6 ρσαηυ 6 η6558 οὗ [Π6 σΑποηΐοδὶ σοϑρθεὶ. 

5. Α5 τεραγάϑβ [δ “έρισ ψΏΘη 1 νγὰ58 τι τθη, {Π6ΓΕ 15 στααᾷῖ υπηοογίδίηγ. Ἐν! ηΕν 
76γυβαίθη δὰ ποῖ Ὀθθῃ ἀδϑίτογοα, δηὰ ᾿υϑὲ δ5 δνυ ΠΕ ϑοπὶα {ἰπ|6 δα οἸαρϑβθὰ 
βίησθ [ῆ6 ονϑηΐβ 1 τϑοοσγὰβ δά οσουγτεά (οἢδρ5. χχν]ὶ. 7, 8 ; ΧχνἹ]. 15). ϑοπηδ οὗ 
[(Π6 δησίθηΐβ ρῖνα ἴῃ6 εἰρῃτἢ γϑασ δέίζοσ (Ὡς Αβοθηβίοη 88 ἴπ6 ἀδίθ, οἴβειβ [ῃ6 δὲ- 
το ητἢ ; θυΐ Ιτϑηϑοιι5 ἀϑϑογίβ (Πα 1 τνᾶ5 Ὑτιτδη ἤδη Ρεῖεσ ἀπ Ῥδὰ] εσα ρσεδοῃίηρ 
αἴ Ἐοιῃθ᾽ (δἔίεγ 61). [1ξ ποτα γγὰβ δῇ οτὶρίπαὶ Ἡ ταν σοβρεοὶ, ἴῃ6 φαγοσ ἀδία 
Ὀεϊοηρβ ἰο ἱξ, θαΐ νὰ νου ρίδοα οὔὐσ ργεβδεηῖ σόοϑραὶ Ῥεῦνψαθη ὅο δῃὰ 66, ἃ ρετίοὐ 
ἀυχηρ ψΒΙΟΒ Ὀοϊδ Ματὶκς δπὰ Γακα Ργοθ ΌΥ υτοῖς ἔμεὶσ σοβροΐβ.. 

ξ1;. 724 Οοερεῖ αρογήϊηρ ἴσο “4αγξ. 

1. ΤΏ βεοοηά σοβροὶ νᾶ5 τὶ ταπ ΌΥ ΜΑΕΚ, οὐ ἴΟῊῊν ΜΑῈΚ, 85 δε 15 4150 ο-δ]]Ἱδὰ 
(Αοἰβ χὶϊ. 12, 2ς ; χν. 37). [{5 ρεῃυϊηθηα55, αἰϊεϑίε ὦ ὈΥ Ἔαρος [6 5ἘΠΠΠΟΏΥ, 845 Ὀ6 6 
11 π||6 ἀϊδρυϊοά ; ψΏ16 115 ὈτΟνῚ Ὁ Δ4Π4 ἔγεβϑηθ85 ἢανα δα ἰο (Π6 ορϊ᾽ηΐοη τῃδϊ 1ἴ ννᾶ5 
[86 ῥτίπιῖτῖνα οβροὶ (566 ὃ 7, 9). Τδο (Πδοτγ [μὲ 1 οὔοα εχίϑίθα ἴῃ Ὀγιθἕοσ ἔοστη 
Δα ψᾶὰ5 δηἰαγρεά ἴο 115 ῥγεδθηΐ 581ΖῈ ὈΥ͂ δ ἀἸἸοἢ 5 ἔγοπι ναγου ΒΟΌΓΟΘΒ, 15 ἀηϑυρ- 
ΡῬοτίεα ὈΥ ενϊἄάθηοθβ. (Οἱ ἰδ οοποϊ βίου, 566 οὔδρ. χυΐ. 9.) 

2. ΜΑΚΚ, οΥὗὁ ΪΟῊΝ ΜΆΑΒΚ, Ψ85 ἃ 7 ἐνν, ΡΥ ΌΪΥ ἃ ἡδῖνεα οὗ Τογυβαίθηι, ψἤθγα ἢΪ5 
ΙὩοἴἢοσ Μδτγ τοϑὶ θα (Αοῖβ χὶϊ. 12). 586 γγὰϑ ἃ Ῥϑῦβϑοῃ οὗ 50πΊ6 σεριυΐα ἀτηοηρ ἴΠ6 
ΘΑΥγ ΟΠ τ βδηβ, ἃ5 Ρεΐοσ, ἤθη στο] αϑθα ἔγομη ΡΥ 5ΟΏ, πδίυγα! Υ νοηΐ ἴο ΠΟΣῚ δοιι56. 

ΜΜατῖκ ψᾶβ8 ὑσοῦδΟΪΥ σοηνοτῖοα ΌΥ ἴμδὲ Αροϑβἕϊβ (1: Ῥεῖ, ν. 13), δηά [Π6 πιϊηυία δοσουῃῖ 
οὗ {πε γουηρ τῇδη ῆο [ο]] ον α 7658 οἡ {Π6 πἰρῃϊ οὗ [6 Ῥείγαγαὶ (Μαῖκ χὶν. σ1,. 
52) τοροῖμοσ πὶῖὰ (6 οπιϊϑϑίοη οὗ ἴῃ 6 πδηιθ, ροϊηϊβ ἴο (6 Ενδηρο ϑί 85 [86 ρθύβοῃ 
σοποογηθα, Οοἷηρ ἢ Ῥαὺϊ δηὰ Βασαῦθας (μ 5 " οουῖη,᾽ (ΟἹ. ἵν. 10), 45 1ποῖγ πιῖη- 
ἰδῖογ (Αοῖβ χίϊ. 25), ου (πεὶσ γϑέ τ 55: ΟΠΑΓῪ ἸΟΌΓΩΘΥ, 6 εξ ἴΠεπὶ δ Ῥεγρὰ (χὶ], 1.3) 
δηά ἴῃ οοηβοαυδησα Ὀεοδπια ἴἢ6 οσοδβίοη οὗ “βϑῆδγρ σοηϊθηζίοη ᾿ δεῦψεθη (ἤθη (χν. 
326-40). Αἰεγναγάβ ἰη Ἐοπὶα 6 ἌΡΡΘΑΓΒ 845 ἃ σοπιραπίοῃ οὗ Ραδιὶ] ((Οοἱ. ἱν. το ; 
ῬΗΣΘ. 24). Ησδ ψβ8 Μ| ἢ Ῥοῖοσ ἤθη ταὶ Αροβίϊα σσοῖς ἢἰβ ἢτδὶ Ἐριβῖῖα (1 Ῥεῖ. 

γ. 13), Ὀυϊ ψ͵αϑ δἱ Ερἤδϑιυβ ψΠ ΤΙΙΟΙΩΥ δὲ ἃ ἀδίθ ργοῦδῦὶγ ἰαῖοσ (2 Τίπι. ἱν. 11)... 

ΤΥυΒΌνουΥ ἀεἴα}}5 τοϑρθοῖίηρ ἢ15 δέζοσγ ᾿ξ ἀγὸ νδητηρ, θυΐϊ ἀηοϊθηΐ τὶ ῖογβ ἄρστοο 
ἱπ βρεακίηρ οὗ πἰπὶ 25 ἴῃ “Ἰηϊογρσγοίοσ ᾿ οὗ Ῥοίοσ. ὙΠῚὋΙ5 πᾶ πηθδῃ ἰῃπαΐ ἢδ ἰγδηϑ- 
Ἰαϊεὰ ἔογ [6 Αροϑβίΐθ, θὰϊ πιοῦα ῬΡσο Δ ΌΪΥ τπδΐ μα στοῖα ἢΪ5 αοβρεὶ ἱπ οἴοϑα σοηξοση 
ἰϊγ ἴο Ρείδγ᾽5 ὑγδδοῃϊηρ. 

3. ΤῊΙ5 οἷοβε τεϊδίίοη ἴἰο Ῥεΐεσ 18 σοῃβιτηθα ὈΥ ἴπε Οοβρεὶ ἰΐϑε![. Μδϑὴγ εἐνϑβηΐβ 
ᾶτ6 τοοογάθά 45 ἰξ ἔγοτῃ ἴῃς 1105 οὗ δὴ δγϑ- νη 655. ϑοηῖα βυρρεϑί, [μδ΄ ἴη6 Οοϑρεὶ 
ὶς Ὀαϑοά προ ἃ αἴδτγ οὗ Ῥεΐοσ, βκεϊοῃϊηρ εἷβ ἔγαϑἢ ἱπιρτοδβίοῃ οὗ Ὄδνθηΐβ ἃ5 ἴδ 

οσουγγεα, ὉΠα 5ίγ]6 ϑῆονβ ἴῃς ἰηῆμθηοα οὗ ἰδαῖ Αροβίίΐθ' Ῥοίογβ δάάσθβϑβθ ἰο 
Οοτηο] 5 (Αοἰβ χ.) Β85 θεδ οδἹ δα (Ὠ6 οβρεὶ οὗ Ματκ ἰῃ ἃ πυῖ5ῃ 611. Α σοπηρατῖ- 
505 οὗ (ἢ6 δοοουηίβ ἰῃ Μαῖίί. χνὶ. 13-232 δῃὰ Ματκ νἱϊ}. 27--33, ἱηα]!οαΐο5β (δὶ Ῥεῖδγ 

Ὠἰπη56 15 (οὐ δὴ ΘΏΘΩΥ οὗ ἢἰ5, ΨΒΙΟΝ 15 ἐπηροβϑὶ 16) οοσοδϑιοηδα [ἢ6 οπιὶβϑίοη οὗ (6 
Ὀταῖβδε ( Τῆου «γί Ῥείοσγ,᾽ εἴς); δῃά γεῖ {πε ἱηβεγίοη οἵ ῃ6 τορυκε (ἡ Οεῖ {δε6 θ6- 

Ὠἰηα πι6, ϑαΐδη,᾽ εἰς.). Ματῖς δοπα τπηθηῖοηβ ἴἢ6 ἔνο σοςκ- σον ηρβ (ΟΠ ΔρΡ. χὶν. 72), 
(ἢ. ᾿ἰποτοαϑίηρ [6 ρῃ] οὗ Ῥεϊοτ᾽β ἄθηϊαὶ. Ἐνδη ἰξ ποῖ βυδπιἰεα ἴο 1ῃ6 Αροβέ6 
ΟΣ ἈΡΡρτονδὶ (45 Εὐβεῦὶι5 4556 γ8 Οοἡ ἴῃ6 διςπουΥ Υ οὗ ΟἸ]δπιθηΐ οὗ ΑἸοχδηάγία), [ἢ 6 
[αἰ μέ] 655 οὗ [6 Ὠϑίοσυ πᾶν ΨΜ6}1] Ὀ6 δοςθρίβα, 

4. Τῆε σοϑροὶ θεορίη5 Ψ] τῃ6 Ὀαρίϊϑηι οὗ Το, ρίνοβ ἔονν ἀϊἰβοοῦγϑοβ, θα] ηρ 

ΤΩΔΙΉΪ ΜΠ ἔδοῖθ ἀυγδηρθα ἴῃ σΠγοποϊορίοδὶ ογάογ (866 Ρῥ. 18), πατταίΐῃρ ἴπΠ6 56 ἴῃ 
γί, ταρὶ ἃ 5ἰκοίομεβ ψ ἢ ρταρηϊς ρόνεσ. Νὸ βυδ]εςῦνε βοηςπιθης5 οὐ το δοῖΟἢ5 ἀ’α 



11. ΘΡΕΓΙΑΙ, ἹΝΤΕΟΌΌΚΓΤΙΟΝ ΤΟ ΤΗΕΞ ΟΟΘΡΕ]Ὶ.5. 23 

ἸϊΈΓΌΥΘ ἢ (566, ΠΟΜΕΨΟΥ, ΟΠδρ. νἱϊ. 19). Ῥεου]δαγ ἴο [818 Ενδηρο!ϑί ἀγα (6 τὸ- 
ρΡέδίεα υ5ε οὗ ᾿5ταὶ ραν, δηα οὗ ἴπ6 ὑγδϑεηΐ ἴθῃϑ86 ἴῃ παγγαῖνοβ, [Π6 Ῥγοχηΐηθησα 
εἴνοη ἴο ΟΒτΙσ 5 ῬΡΟΨΘΙ ΟΥ̓ΘῚ ΘΝ] 5ρι γι ῖ8, ΘΌΟἢ του 65 δηᾶ ἱποιάθηῖβ 85 [Π6 ἕο] ον- 
ἴῃ : (ῃαϊ [6505 ψγὰ8 “ἷῃ ἴῃς ἀπο ρατὶ οὗ ἴΠ6 5810, σείοῤ ορ ἐξ δοαΐ ἐλτονι ᾽ (ἰν. 

38); ἰδὲ “Πα Ἰοοκοά τουμά δρουϊ ου ἰῃεπὶ τοίζά ἀηρεῦ" (1. 5) ;. ΒΕ Ποϊάϊηρ (ἢ τς ἢ 
γουηρ πᾶ “Βα Ἰονεα δἰπη᾽ (Χ. 21) ; [86 νἱν!α ἀοἴ415 οὗ [ΠΕ δβοᾶρε οὗ {πε " γουηρ 
τδῃ,᾽ ῬΓΟΌΔΟΌΪΥ ὨΪπΊ56 1} (χὶν. 51, 52). Α ἔδνν σῃϊγδοὶθβ ἀηὰ ομδ ρᾶγδῦϊα α5ο ἃζα 
ἰουῃά οἷν Βεσθ. Τ656 ὑῬϑου Αγ} 65 βοῦνα ἴο βϑῆον Ὀοίῃ ἱπάδρεηάεπος οὗ ([μ6 οἴδοσ 
ἘνδηρῈ 1515 δηά ἴῃς οἷοβα σε δοῃ ἴο βοῖηβ ουθ- ὙΠ 655. 

5. ΑἸ Βουρ τύὺτιτίθη ἴῃ Οσεοκ, [πΠ6 Οοβρεὶ νψὰ8 ἀδϑίρηθα ἔοσ Ἐοϊθδηῃ σϑβαουβ, 
Δηἀ 5 ΞΡ οἶδ Πν δάαρίοά ἴο {Ππεὶγ τη, 50 δδϑιϊν ᾿πηργαϑϑεα ὈΥ ΧὨ  ΠἸΟἢ5 οΟὗὨἩ ΘΏΘΙΡΥ 
δὰ ρόΟνοσ. [Ι{ Ἔχ 115 ΟὮχδί 45 ἴη6 δρι δὶ σΟΠΘΊΌΘΙΓΟΥ δηα ψοηάογιϊνοικοτ, (ἢ 6 
Ι͂τοη οὗ (ὃς {Π}06 οὗ Τυάδῃ, ΑἸ Πρ 6 ΡΘορΙῈ νὴ διπαζοπιθδῖ δα ἔθασ. Μαῖκ ἰῃ- 
οάποο5 ϑανοσαὶ Γιατ ἱετῖη5 ; Ὦ6 ὄδνδῃ βυρϑε ιῖ65 ἘΟΠΊΔη ΤΌΠΟΥ ἔοτ Οτεεκ (χὶιὶ. 
42), πιο Ταὰκα ἀοεαβ8 ποῖ, δηὰ ποῖοθϑ (δὶ διηοη οὗ Ογγθὴς 85 ἴὴ6 ἔδίθοσ οἵ 

ΑἸεχαμάοσ δηὰ Επυδι5 (χν. 21), γῇο ψοῦα ὑγοΔΌΪΥ ΟὨ τ βίδη8 ἢ Ἐοιῃς (Εοι. χνὶ. 
13). [15 1δεγεΐογε τηοβῖ ἰΚοὶγ ταὶ [6 (σοβρ6ὶ νγὰ8 τ τίθη ἴῃ [Παΐ οἰἵγ, Ὀεΐοτε τΠ6 
ἀεοιπιςτοη οὗ [ἐγυβαϊ πὶ, ψῃοῖθοσ Ῥεΐοσα ΟΣ δέϊοσ (ῃ6 (οϑβροὶ οὗ Γκο, 18 υποοσίδ ἢ 

(δες ᾷ 9). 
6. Ματκ τᾶν θὲ 8414 ἰο ἔογηιχ ἴῃς σοῃηροίηρ ᾿ἰπἰς θεῦνθοη Μαιίδον δηά {ὰκο, 

Ῥείεῦ δῃᾷ Ῥδι)]ὶ, (δε [ἐν 58} ἀπ τἢ6 Οσηῖ!]ς ΓΟ τ ϑδηγ. Βαυΐ 189 (οδρεὶ 15 ἱπάθ- 
Ρεπάεηϊ οὗ ἴῃς οἴδοσ ἔγο. 15 5: πη} τ ἴο Μαιῖθον μα5 ποῖ ΟὨΪγ δα (6 τη855 οὗ 
τολάθιβ ἴο πάεγναίυδ 1, θυϊ Ἔχροβαά ἰΐ ἴο πυϊηθτοιβ 5]|1Ρῃ δἰἰοεγαοἢ8 οἡ ἴῃς ραγὶ 
οἵ ἴπ6 ΘδυῪ οοργίϑίβΒ. Ῥσϑοΐβειυ ἤθε Μαγκβ ῥϑου γι (65 σα τηοϑὲ ἀρραγθηΐ, 
ἴμεϑα αἰϊδυυρίβ ἴο ρσγοάμος ᾿ἰΐογαὶ οοστεβϑροηάδῃοα ἢ Μαίίζδεον μαναὰ Ὀδοη τηοβὶ ἔγα- 
αιεη, Μοάεστζῃ τοχίμ8] οὐ οἰϑὰ 845 δοῃϊενεα ἤδγα ἃ ρτορογίοηδιοϊν ρτθαΐοσ ᾿νοσκ 
οὗ τεϑδίογαϊοῃ. Ἐοσ δρυπάδηϊ ὑγτοοῦ ἰμδΐ [5 όβρεὶ 15 ποῖ δὴ δογάἀρταθηϊ οὗ ἰῃδί 
οἱ Μαϊζδεν, 5εε (6 σοτητηθηΐατγυ [Ὠχοῦ ρου. 

8. 12. 7Ζ1ε Οοερεῖ αεουγΐπρ 0 Ζμξε. 

:. Οομησθου οοηβοηΐϊ δηά ἰηΐογηδὶ ἀν άθησθ βυβίδίη ἴἢ6 νἱονν [μαι [Π6 δυῖΐδοσ οἵ 
ἴδε ἰτὰ Οοβροὶ νὰ8 {0ΚΕ, πιεηποηδα ἰη (οἱ. ἱν. 14; 2 Τίπι, ἱν. τα ; ῬὨΙ]Θπ,. 24. 
Τα ΟἿ αιοϑίίοη 885 θδθθη ΨΒΕΙΠΕΙ ΜῈ ΡΟββ655 ἴπ6 ὈΟΟΚ ἴῃ 115 οὐ βίῃαὶ ἔοστη. 
Ματοίου, ἃ σποϑίῖς μεσεῦς, ψγῆο βουτϑῃοα ἴῃ [Π6 δεοοηα οεπίυτγγ, 564 4 Οοϑρεϊ, 
ΜΠΙΟΝ, ἩΠ116 ἀρτοοΐηρ ἴῃ ρΈπογαὶ 1 115, οταϊ Ἔα ΟΠ 405. 1., 11.,) δΔηα οοπηθοίαα 111. 1, 
ἱπηπιθ δι οὶγ νι ἷν. 31. ΑΕΕΥ τεηονεὰ δηὰ ὄχῃδυβίνε αἰδουββίοη ἴῃ τηοάδγῃ 
ἔπηοβ, ἰξ σᾶ 6 οοηϑίἀοτϑά βεί[εἀ, τπ4ἰ Ματγοίοῃ, 85 ἴῃς βαγὶν Εδίθεγβ δβδϑετί, τη - 
Ἰαϊεὰ τῆς σοβρεὶ οὗ ἵ[μι|κὲ ἴο βυῖῖ ἢἷβ5 ἀυα] 5116 νίοννβ οὐ ἴῃ δηϊαροηΐβηι θεαί (ἢ 

ΟἹὰ δὰ Νεν Τεβίαπηθηΐϊβ. ΟΡ] οϊοηβ βανα θθθῃ πιδάβ ἴο οἕδρ5. 1. δῃηὰ 11. οἡ ἀοο- 
{ππ8] στοιηάβ ; δυὲ ἴδε βᾶπιθ οδ͵εοϊζίοηβ σουἹὰ θὲ τηδᾶβ δραϊπϑδὶ ρᾶβϑᾶρεβ ἴῃ (ἢς 
οἴμες σοβρεΐβ, ὨΪο το ὑπἀουβίοα!ν σοηαΐηα. 

2. ΤΟ πᾶπιὸ {0κΚὲ, Οτεοῖκ Πὕσαβ, 15 ΡΓΟΡΔΟΪΥ δὴ δουτονίδίίοη οὗ ΓοΑπΠ018, ΡΟ5. 

ΒὉ]Υ οὗ οἰ ]Πυ5, θὰξ ποῖ οὗ “Ιλιοῖπ5᾽ (Αοἰβ χὶϊ, σ ; Ἀοπι. χνὶ. 21). Ὑπὸ Ενδηρε δὲ 

νῶ5 ποῖ 8ἃ [εν, 45 15 ενυϊἀδηξ ἔγοτῃ (οἱ. ἱν. 14, ψῃογα “ἴἢε Ῥεϊονεα ρἈγϑίοίδη 15 ἀ15- 

ὕπρυϊϑηοα ἔτοπι “ἴποβε οὗ [ῃς οἰτουπιοϊδίοη.᾿ ΤΠ ορϊπίοη ἴμαῖ ἢ6 85 ἃ πδῖνε οἵ 

Αμῆοοῖ (Εμαθ ἷ..5) αν πᾶνε ατίβθη ἔγοτῃ οοηξουπάϊηρ Ὠἷπὶ 1} “Ιου 5᾽ (Αςϑ χΙϊὶ, 

1). ΤΒαῖ δὲ ψᾶ8 οὔδ οὗ ἴμε ϑενθηΐ οἵ οὗ {π6 ὕνο ψἘῃ0 ψεσε γα Κίηρ ἴο Ἐπηπηδυ5, 15 

ὉΒἰ κοῖγ, 285 Βα 858 ποῖ πἰπιβεὶξ δὴ " εὐ [655 ᾿ (ΟΒάρ. ἱ. 2) οὗ 6 Οοβρεὶ ἔδοϊϑ. 

Α Ῥϑγβιοίδη δοοοσαϊηρ ἰο [86 Νενν Τεβίδιηθηΐ, ἃ ῥαϊῃίθσ δῖ5ο, δοοοσαϊηρ ἴο ἰγδα τ οῃ, 



24 11. ΘΡΕΓΙΑΙ, ἹΝΤΚΟΘΌςΤΙΟΝ ΤΟ ΤῊΗΕ ΘΟΟΘΡΕΙ,. 

6 σοπΊ68 ἰηΐο ὨἸϑίοσ 8] ρσγοιηϊηθηοα 85 ἴἢ6 οοτηρδηίοη οὗ Ῥδὺ] ἰῇ ἢ]5 Ἰαῖεσ ᾿ΟΌΓΠΘΥΒ, 
τ[πουρἢ 5 Ῥσθϑθ σα 18 τη 6501 ἰηἀ᾽οαϊοα ἰῃ ἢΪ5 ονῃ πδιταῦνε ΟἿΪΥ ΟΥ̓ ἴῃ6 σμδηρα 
ἴο ἴπΠ6 ἢτϑί ρϑύβοῃ ρυσαὶ. Τοϊηΐηρ [6 Αροβίὶα δἱ Ττοαβ (Αοῖβ χνὶ. το), ΒῈ δοοοπῖ- 
Ρδηϊδα Πἰπὶίο ῬΕΠΙΡΡΙ οἡ 18 βεοοῃά ἸουΓγηΘΥ ; το)οϊπίπρ' ἰπὶ δοπῖα γεαῦβ ἰδίογ δὲ [Π6 
8816 ΡὈΪδοδ (ΧΧ. 5), μ6 τοπιδϊηθὰ ἢ Ῥδὰ] ὑῈῈ} 186 οἷοβα οἔὗ 186 Νὸν Ταβϑίδιηθηί 
ὨΙ8.1ΟΥΎ. 

ΟΣ μἷ5 βυδβεαιδπηῖ ᾿1ξ6 11||6 ἰα Κπονῃ. “1 18, 85 ρεῖδαρβ ἴῃ6 Ενδηρεὶ δῖ 1565 
ἰϊ ἴο θ6 ; Ἧᾷα ΟὨΪΥ ΚΗΟΥ͂ Ὠἷπὶ ψΏ115Ὲ ἢ6 δίδπαάβ ὈῪ ἴῃς 5146 οἵ ἢϊβ θεϊονθα Ῥδὺ ; ψῃθῃ 
(η6 πηλϑίοσ ἀδραγίβ, ἴῃς ἢϊβίοσυ οἵ {Π6 ἕο! ΠΟΤῈ  ὈδοοπΊθ8 σοηξυβοὴ δηὰ δυο (Ασοἢ- 
Ὀίϑῃορ Τποχῃβοη). 

3. Τὴ Οοϑρεὶ οὗ 1κὸ ν85 τὶ τθη, ὈΎΙπ σιγ, ἕο [ἢ6 86 οὗ οπα "ΤΒΘΟΡἢΙΪ 5 ̓ 
(οδδρ. ἱἰ. 3). ϑοπῖα δᾶνὰ βϑιιρροβϑά {παῖ ἴῃς ἤδπιθ, ψ ΒΟΝ τηθδηϑ “ἽἼονοσ οὗ σοα;,᾽ 18 
ΔΡΡ]ΙΟΔ0]6 ἰο δὴγ (μη βδη στοδάθσ. Βυῖΐ 1 15 δ του ἴο σοῖο ἰξ ἰοὸ 4 ρεΐβοῆη. Τῇ 
ταϊπαῖα ἀδβοτρίοη οὗ ρ᾽δοθβ ἰῃ Ῥδ] ϑησ, πα ϊοαίεβ ἴπδὶ ἢ6 85 ποῖ δὴ ἱπηδθὶϊδηί 
οὗ ἴῃαϊ οουπίτγ, ΜὮ16 ἴη6 τηθηςοη Οὗ 5π14}1 ρίδοθϑ ἰῇ [Ἃ(Ἀ]Ὺ 845 ἔβη: ταῦ Κηονη 
(Αοῖβ χχν]ϊ, 8--16) τηᾶκ65 1ἴ ργοῦδΌ]6 [Πδΐ ἢ18 Βοΐηθ 8 αἱ Ἐοπιθ, ἃ νίαν σοηἤτπλθα 
ὈΥ ἴῃ6 δργυρί σοποϊυβίοη οὗ Αοἴβ. [1ἢ Δὴγ οᾶ86 6 νὰ ἃ ἀδηΐθ. ὍΤηα ἀοβρεὶ νγὰ5 

ἀεϑίσηδα τηδην ἔογ σθητ!α (γί ϑιίδηβ, δηά 15 Ῥαιυ]ηα 1 ἰἴ5 ἴγρα, τορσθϑοηηρ [6 
Ο(οβρεὶ ἰῇ 115 υπίνοσϑαὶ ᾿ροσί ἔοσ 411 ἡδίϊομβ δηά οἱἶδϑβϑθβ οὗ ᾿δῇ, ἰῇ ορροβι οῃ ἴο 
7εν ἢ δχοϊυβίνθηθθθϑ. ΤῊϊβ δρτθοηθηΐ στ Ῥαὺ! 15 θαϊ παίιγαὶ ἔσγοιῃ ἢϊ5 οἷοβα 
ΡεΙβομδὶ ἰηϊπιδου, Ὀαϊ ἴΏδτο 15 πο δνϊάθηος [δὲ Ῥδι] ἀϊοίαϊοαά 1ἴ, δηα (Πδὲ 1 νγὰ8 σο- 

ἔοιτθά ἴο ΌγῪ ἴὩ6 Αροβίίε δ5 λἀΐς σόϑβϑροὶ (2 Τίπ. 11. 8 ; “ΤΥ ροΌ5ρε] ᾽). Τα ρῥγοΐδοα 
ἰπάϊοαῖοθϑ ποϊμίηρ οὗ 115, ὩῸΣ ἀοδϑ [86 βῖγϊ68. Τῆδ νϑῦθδ] σϑϑοη 4 ΠΟ 65, Ἔβρθοΐ αν 
ἴῃ ἴΠε΄ δοοουηῖ οὗ (ἢ6 ψογάβ οὗ ἱπϑεϊξιξου οὗ 1[ῃ6 Τ,οτα 5. ΘΌΡΡΟΓ (οομρ. [κα χχίὶϊ, 
19, 20 ΜΗ στ (ΟΓ. χὶ. 23--28), 46 ΘΌΟ 8ἃ5 Μοῦ] ταϑαϊς ἔτοσ ΟΟΙΏΡΔΗΙΟΠ5ἢΙΡ ΜΙΝ 
Ρααϊ, Ὀυὰξ [Π6 γα 18 Ὡοίηρ Πατα (οΥ ἰῃ (ἢ6 νυ ηρθ οὗ Ῥαὰΐ ΠΊγη561}) ἴο ϑβυβίδϊ τῃς6 
νίενν (ἰΠαΐ ἰξ 85 στ θη ἴῃ [ἢ6 ἰπίεσεϑί οὗ 4 ἀἸϑ  ησν ον Ῥαυ]ΐηθ ΡΑΣ ἰῃ [86 ΘΑΙΥ 
Ομυτοῦ. Ταῆδὲ ψΒοὶς (Τρθ᾽ηρϑη) (ΠΘΟΥΎ 15 πον Ἔχρ]οάδά. 

4. ΤΏ Ρδου Αγ] 65 οὗ {Π6 [Ὠἰγὰ οβρεὶ αὶ πιαγκεά, ὙὍΤῇς 5[}]6 οἰ οβεῖν γαβϑ Ὁ 65 
ἴδδϊ οὗ τε Αοἰβ, θυΐ ΠΔ45 4ἃ ἸΑΥΡῸΣ ὨυθοΓ οὗ Η ΌΓΑΙ 5.5, οβρθοὶα νυ ἰῃ τῃ6 ἢγθὶ ἵτο 

ομαρίοθγϑ, ΟΣ ἰπἀϊοδῖε ἴΠ6 υ86 οὗ Ηδῦτον ἀοουτηδηΐβ ΌγῪ [Π6 Ενδηρε 5. ΠΟσα 6 
ἀ6ϑουθ68 506 65 6 ἢδα ψ]Π6556(, [Π6 51}]6 15 ΔΓ πΟΓΘ ρῦγο. Α ἰάσῦρα 6 Γ οὗ γοσα8 
ΔΙῸ ῬΘΟΌΪΑΥ ἴο ΓΚ6, πα τὸ πἰπὶ 6 ἅτε ἱηαἀθρίθα ἔογ ΠΘΑΥΪΥ 411 [Π6 σὨτοηο]ορίοδὶ 
ὩὨΟΓο65 Ψ ΠΟΙ Πηκ ἴἢ6 Οοβροὶ ἔδοῖβ ἢ δηοϊθηΐ ὨΙϑΟΥΎ ἴῃ ραηοταὶ. Τῆδ πδγσγαῖνθ 
8 το οοπιρίοἴς ἤδη [η6 οἴδοῖβ, δῃά γεῖ [ῃ6 οΥγοϑυ 15 ποῖ 5.0ΠἸΟΓΥ σῃτοποϊορίοαὶ. Ηδ 
ΡΓΟϑθηΐβ ὨΙΤΏ 561 ΙΟΤΟ ἃ5 Δῃ διιΐμογ [ἤδη [06 οἴμεσ ἴσο, γοῖ ΠΟΥΘΥ Πδηλ65 ἢΪπλ56 1}. 
ΤὮδί Β6 85 δὴ βἀυοαίοα Ρῃγϑιοίδη ἀρρθᾶγβ Ὀοίῇ ἔγοπι ἢὮ15 510]6 ἰῇ βϑηδσγαὶ δηᾶ ἢΪ58 
τούς οὗ ἀδϑογι θην ἀ1564565. Ηδ, τοῦς [ἤδη {π6 οἴοὺ Ενδηρο] δῖβ, ργοβθηΐβ (τιβῖ 
83 ἴῃ " ῬΗγΒδιοίϊδη,᾽ τοοοτγαϊηρ ἀοἴ4115 ΜΠ] Οἢ “ρῖνα στθαῖθγ ῥγοιηϊηθηοα ἴο ἴπΠ6 ροηυϊηα 
ὨΌΓΩΔΏΣΥ οὗ 8 ρεύβοῃ δηά ἴπε μεθα] ηρ ἡδίασγα οὗ ἢΪ8 σϑάθθῃηρ ψοσκ.᾿ Ὅηα 58Π16 
ῖ58 ἴπι6 οὗ [ἴΠ6 ἱποϊάθπῖβ ρθοι  αγ ἴο [18 ΟΟΒΡΕΪ : (6 δοοουηῖ οὗ ἴπ6ὸ Ναξνιίν, [ἢς 
ῥγοϑθηϊδίοη ἴῃ [86 ἰδιηρῖα ; (Π6 τηϊγαουϊουβ ἀγδιρῆΐ οὐ ἤβηθβ ; (ἢ6 δομπάϊηρ οὐ οὗ 
ἴῃς ϑονθπῖυ ; ἴῃ6 Ρᾶγϑῦ 165 οὗ ἴῆς οοὐ ϑαπιαγιΐδη, [Π6 Ὀάτγθη ἢρ' ἰσεα, [ῃ6 Ἰοβέ ϑδῆδεορ, 

[η6 »τοάϊραὶ 8οῃ, ἴῃς τπη͵υϑὲ βἴθναγά, Ὠῖνοβ δηὰ 1, 4Ζατιβ, [Π6 ἱπιροτίυηδία σψἱάον, 
()6 ῬὨασίβοα δῃά (6 Ῥυδ]ίοδῃ, [Π8 ἴδῃ ρου πα5, δηα ἰῃς νἱϑὶξ ἴο Ζαοοἤδθυβ, ψ τ Δ Ων 

ἀεί4115 τοβρθοῦπηρ [Π6 οἰοβίηρ βΒ0θῆ68. “Ἥ[η βίυαγίηρ ᾿ἴ, γα ἀγα ποτα δἰίγαοϊεα ὃγ [Π6 
ον! 655 18η ὄνδὴ ὈΥ ἴπ6 αἱρηὶϊν οὗ [86 Τιοτὰ ; δηά [Π6 Ἡοἷγ Οπς, Ὀογῃ οὗ Μδζγυ, 
ἌΡΡΘΑΙΒ Ὀδίοσα Οὗ δογ68 45 ἴΠ6 λζίγερξ οὗ ἴῃ6 ομ!]άτγεη οὗ πγθη.᾿ 

5. Τηΐθ ΟΟ5ρ6ὶ αἷ8ὸ νὰ8 τι τἴθη Ὀεΐοτα (6 ἀεδβίγυοϊοη οὗ [6γυβα]επὶ, ἰὸ ΒΟ ἢ 



11. ΘΡΕΓΙΑΙ, ἹΝΤΕΟΌΟΛσΤΙΟΝ ΤΟ ΤῊΗΕ ΔΘΟΘΡΕ1.. 25 

ἔδετα 15 πὸ 8]]υ5ίοη ἜἼχοερῖ ἴῃ οὐγ 1 οσα 5 Ρσόρμθου. δά 500} ἃ ΡτορἤθοΥ Ὀθθη ξΔὉ- 
ποδία, [ῃ6 ἀεῖδ:}5 νου ἢανα Ὀδθη 1116 σ. Α5 τῆς Οοϑρεὶ νὰ5 τι Ὀοέοσο Αςιβ8 
(Αςβ 1. 1), 1 15 ὨΙΡΉΪΥ ῥγόρδῦ]6ς τηδὶ ἴἢ6 ἔοστηθυ 5 στ ςτθη αἱ ζξϑασγθα, ἴῃ Ῥᾳ]69- 
ὕπο, ἀυλπηρ ῬΑι}᾽5 ΣΡ ϑοηπιθηῖ [Πα (Α. Ὁ. 58-6 0), (ἢ Ἰαἴζεγ δ πιο, θείογα (6 
εἴοβε οἔὗ Ῥδι}᾽5 ἢγϑβί ἱπιργιϑοηηγεηΐ ἴμογα (Α. ἢ. 61--62). ϑοιηα ἀδΐε [6 σοβρεὶ ὄνθῃ 
Φλιῖοσ, ἴπ6 ΡΪδος οὗ σοτῃροβίθοη Ὀοηρ ἀείειτηϊηδα ἴῃ δοοογάδηοα ΜΠ ἰῃ6 ἀδία 45- 
οἰριθᾶ, Τί τδΥ ἢανε Ὀδθῃ τυ θη οαγ]δθτ ἴ[Π8η ἴη6 ΟΥτροὶς σοβρεὶ οὗ Μαίίμον, δυΐ 
ΟὨ ἴδε ν»ὶ]}}-ϑυδίαϊηοα νὸν οὗ ἴπ6 ἱπάδροηάθηος οὗ ἴπ6 ϑυπορίίοαὶ (σοβροὶβ, [6 
4υεβίοῃ [ο565 15 ᾿πῃροτίδποθ ΤΠ ὩΘΆΓΟΥ (ῃ6 ἀαίθ8 οὗ στ τηρ, ἴΠ6 1655 [η6 μὑτοδᾶ- 
ὈΠῚῸν τῆαῖ [Π15 85 οοπιρὶ δα ἔγοσα [ἢ6 οἴπογ ἱνο. Τμαΐ ἴῆ6 Οοβρεὶβ οὗ Μαίίμον 
δὰ ΜδΙκ ὅτὰ τείεσγεα ἴο ἰῇ οἤδρ. ἱ. 1, 15 ΝΘΥΥ ἱπιργορ 8 ]6 (566 σομηπ θη ΓΥ). 

ᾷ 14. 724 σοεῤεῖ σωργαρρ 0 οάσ.} 

1. Τα δυΐποτ οὗ ἴῃς ἔουτίῃ ο5ρ6] γὰ5 ἴῃ6 Αροϑβϑίία ΙΟῊην. Ὅμα ἰδϑὶ ντϊτίεη, ἱξ 
Μὰ35 ττιτδῃ ὈΥ͂ ἴδε Δ5ὶ οὗ τῆς Ὑ Ψψεῖνο, [Π6 ἀἰβοὶρ]ς ῇοτῃ [6805 ἰονεα, νῆο Ιεδηθαὰ οἡ 
δ]15 Ὀγεδλϑὶ δ [με αϑέ ΒΌΡΡΟσ, γῆο βίοοά δ (Π6 οσοβϑ δηά δἱ ἴπ6 ὀρεὴ ἰοῦ, ἀπᾷ ψῈο 
ὙΪΓΠ65566 ἴῃς ρστεαῖοϑβί ἔδοίβ ΨΏ]Οἢ ΟΕ ΟΟΟΙΓΙΓΘΑ ΟΥ̓́ΘΝΟΣ Μ1}1] ΟΟΟΌΓ ἴῃ [Π6 ὨΙΒΙΟΤΥ οἱ 
τηληκιηά. ΑΕἴοσ ῥτοίγδοίοα ΘΟ ΓΟνΟΓΙΞΥ [Π6 σοην] ΟἿἿΟἢ 15 ΠΊΟΤΕ ΗΥΤΕΪΥ στουπάεδά, {παῖ 
ὯΟ οπα Ὀυῖ ἴῃς ΑΡοβί]ε [ομη σου] ἢανα νυ τίθη ἴ. (ὙΠῸ σοηυϊηδηδ85 οὗ οἢδρ. νἹ}}. 
1ῸῚΙ Ψ}}1 θὲ ἀἰδουπβαά ἴῃ ἴῃαΐ ρἷδοθ.) Τῇ δχίογηδὶ δηά ἰηΐεσγηδὶ ον άθησθ ἀγὰ Ὀοίἢ 
ΨΕΙ͂Υ βίτοησ: ΤὮδ [65 ΠἸ͵ΔΟῺΥ οὗ δΔΏΓ ΟΣ, ΠΟΙΤΘΌΟΔΙ ἃ5 ὍὯἋὸ}} 245 οὐ ΠΟάΟΧχ, 5 ἀπ δ ηΙ πη Οι 5 
ΔΠ4 ροἊϑβ θδὸκ ἰο [6 Ρυρ1}5 οὗ οῆηῃ. Τῇδ οβρεὶ οἰαὶπιθ Τ᾿ Οἢη 8ἃ5 115 δυΐδοσ, δηὰ 

ἴπε τηοάσϑβι τείθγεηοαθϑ ἴο Ὠἰτ5615 σομδῖηθα 1 τἴὴ6 ΤΠΑΥδοίου ϑΕ] 65 ῬΘΟΌΪ ΑΓ ἴο Δἢ 
ἐγε- 655 ἴο ΒΌΡροτί {πε οἰαίπι. Ὅἢδ ἔδυ ΠΥ Δ 16 15} πδΐυσα ἀπά ψ] ἢ ἰο- 
ο411π|65 ἴῃ Ῥα]εβίηα υΓη 5ἢ ἱποϊάθηΐαὶ οογγορδοταϊίίοη, ΨὮ1]6 [ῃ6 5ο] πη δηά ὌἼχρ]ϊοὶζ 
[ΕΞ ΠΣΩΟΩΥ οὗ σἤΔρΡ. χὶχ. 35, δῃα [ῃ6 βυδ] πα ομδγδοίου οὗ σμδρ5. χίν.--χυὶϊ., ἔασ ουΐ- 
ὙεΙΡΉ (δε οὈ]εοοπμβ ἄσγανῃ ἔγοπὶ βθοσηϊηρ᾽ ἀἸβοσαρῇ 165 Οὗ ἃ ΤᾺΪΠΟΙ Ὡδίατο. ΤΏΘΓΘ 
5 πο ἀοοίΠηΔ] ἀϊογθηοα θούνδοη (Π15 δηά [η6 ϑυῃορίϊς (σοβροὶβ. Τῆς Ἰοηροῦ ἀ15- 

ΘΟΌΓΒΘΘ ἔοστῃ η0 Οδ]εοἴοῃ, β'ποα ἰἃ 5 ἰο Ὀ6 Ἔχρεοϊθα [παῖ οῇη ψουἹὰ παγαῖς 
ἰε5ε ; ϑόοῖῆθ, θδοδυ8ε ΤΟΥ ΟΙΟ ΒΡΟΚΘῚ ἰῇ ὈΥΙΝΔΟΥ, δηα Τομη πεαγὰ [ἢ 6πὶ ; οἴ ΘΓΒ, 
Ὀεοδυβα [που σοηΐδίηθα βθνοσα ἰδηριαρα δραϊηϑί (ἢ6 [ενβ, ΒΟ Β νου θ6 ἀρρτο- 
ῬΥΔΙΟΙΥ ταροτίεάα ἴῃ ἴἢ6 Ἰαἰζοῦ ρατὶ οὗ ομηὴβ [1ξ6, 1ὲῈ ἢθ ἀϊά ποῖ νυ 10, Σἴ 15. ἃ 
ἔοτΡΈΤΥ --- ἀηα [ἢ]15 δἰοαγηδῦνα 15 Ὀοίῃ ἃ 1ἸΤΟΥΑΤΎ ἐπ ροϑ51: 11 }] δηαὰ ἃ πλογὰ] τηοη- 
5: Τοϑῖγ. 1Ὲ ἃ ἔοσρογ οδὴ ψσὶΐα βοἢ 4 ὈοοΚ, [ἤδη ΒΘ Ζαρα 85 ἴου ἴἢδβε εἰρῃίζθοη 
οεηζυγίο5 οδϑὶ ουξ ἀδν}]ῖ5. ΤὮΏδ ορροῃθηΐβ συ ρϑυϊαϊα δὴ ὑπηδίυγαὶ Δηα Δῃ Ἰπητηογαὶ 
ΤΪΓΆΟ]6 οΓ ἃ Γδ[ ]Ο04] δῃα τοσαὶ ΟΠ 6. 

2. Τα ἐουτίῃ Οοϑρεὶ βίδηαβ ΌῪζ 1156}. 115 τϑϊδίίοη ἴο [26 οἴθεσ ἴἤτθεε μ85 Ῥθβη 
τυ ἢ αἰδουθδεαά. Τὴ6 πὰ [1165 πιϊάνναν θοΐνψθθη ὕνο ορροβίῃηρ ἴπθουθ5 ; ἰἴ ννᾶ5 

ΠΕΟΙΠΟΣ ἀεϑιρηδα 845 ἃ ΒῈΡρ᾽ επηεηΐ ἴο ἴῃς ϑυπορ[ϑίβ, ΠοΥ τὶ δὴ ψ που ΔῊΥ γείθγθησα 
ἴο ἴΠεπ|. Α ϑυρρίεπιθηΐ νου ποῖ σοηίδίῃ 50 ΤΏΔΩΥ͂ {ΠῚηρ5 ἴῃ σοιμημηοη ΨῚΤΏ {Π6 
οἴπεσ σοβροεὶϑ ; μῃδά Ἰομ Ὀδθη ὑπάνᾶτα οὗ ἴη6 οχιϑίθησα οὗ ἴῃ6 οἴδεσ δοσουηΐβ 6 
ψΟῦΪἃ σοάσοοὶν ἤᾶνα οηγίἰἰεα 5 οἢ ἱπιροτίδηϊ ονθηΐϊβ 485 [Π6 ἰγδηβῆριυγαϊίοη: [ἢ ΔῺΥ 
ς456 815 Ἰηδερθηάδησς δηά ἰηϑρίγαοη ἃσα ἴο 6 ᾿ηϑἰϑῖθα ὕροῦ. Τὴ οἤδσδοῖοσ οἱ 
186 (σοθρεὶ 15 4 βυβιοίδεηϊ ργοοῦ οὗ Ῥοίῃ. ΤῊΪ5 15 [6 Οοβρεὶ οἕ 1]1ξς, ᾿ἰρδῖ, ἀηα ἰονο, 
ἴ)6 (σοβρ6ὶ οὗ ΠΟΙΥ ρθᾶοαὲ δηά υπίοῃ. [Ιξ σενθδὶβ ἴῃ6 ἱηπιοβὲ βθογεῖβ οὗ (86 αἰνὶ πο 
πυπΊδῇ ῬΟΙΒΟΙ οὗ Ογ 1,οτὰ δηᾷ οὗ ἢ15 τοάδοπληρ ἶΙονθο. ΝῸ δυμήδῃ σοτηροβίτοη οΔη 
φοΙραγα τ] ἢ 1 458 δνοσ Ὄχογίδα δηά Μ1]1 ὄδνδσ δχϑῦγί Δη ἱγγεϑβί10]6 δἰσαοου 
Ὅροη {86 βίτοπρεϑβί πιϊη5 ἀπά ρυγεϑὶ ἤθαγίβ, δηᾶ " ἄγαν 411 τηθη ἡ ἴο Οἢτϑί. 11 ἀ6- 

1 Ῥὸσ ἃ βρεοίαδὶ ἱπιγοάποϊίου ἴο Τοῆπ, 566 σομηπΘὨΙΔΤΥ οἡ ἐπὶ (οβρεὶϊ. 



26 τ ἢ. ΒΡΕΟΙΑΙ, ΙΝΤΕΟΌΌΟΤΙΟΝ ΤῸ ΤΗΕ σαόοϑρΡε 1.5. 

Ρἱοῖβ τηδίην 1η6 ἸΑθοΥβ οὗ [6515 ἰῃὰ [δα διημοηρ ἴῃς ῬΑγίβθοβ δηά βοῦῖθεβ, 116 
[6 ϑγπορίἰ5ῖ8 ργεβθηΐ οἰ ἝΗν ἢ15 Δ ΌΟΥΒ ἴῃ Οὐδ 1166 δποπρ [6 οοΙππΊοη ΡΘΟΡΪδ. 
Οπα την τηοϑβὲ οὗ [6 τα ΐγαο]θϑ, ἢ6 τϑοοσάβ [86 ρτεδίεβί, ἔνὸ οὗ ἔβεπὶ (αῖ 6 τνϑά- 
αἰπρ 'ἰῃ (δηὰ δηᾶ [ἢ ταϊϑίηρ οἵ 1,4Ζϑγι5) ποῖ τηδηοποα ὃν ἴῃς οἴμειβ. Ηδ ρῥτε- 
ΒΟΙΝΕ5Β ἴῸὉΓ τ1΄45 ἴῃ6 πηοϑί ριοΐουμα αἰβοοι 565 οὗ οὖσ 1 οτά, οὐ ἢἷβ τεϊαϊίΐοη ἴο (86 
Ἑαίδοσ, ἴο ἢ15 ἀ15010165, δῃὰ ἴο ἴῆ6 νουτϊὰ. Ηδῤδ ἰ5 5ιδηΐ δρουῖΐ [ῃ6 ουϊναταὰ ΟΒΌΣΟΝ 

δηά [6 ν]5 1 016 βϑδοσγαπηθηΐβ, θυΐ υπίο] 5 [6 Ἰάδ4 οὗ δα νἱΐα] πο οὗ Ὀοθ ἑονοσθ 

Ομηβί ἂπά οἵ 1ῃ6 σοπηπιιπίοη οὗ βαϊηίβ. [Ιηϑίεδα οὗ ἴμ6 ἱπβταϊίοη οὗ θαρίϑηη Π6 
δῖνε5 ἰῃς ἀϊδοουγδα ἢ ΝΙσοάδπηιβ ΟἹ τερεηδσγδίίοη οὗ ννδῖοσ δῃὰ οὗ ἴμ6 ϑρίτσίξ ; 
Δηῃά ἰηδίεδα οὗ Δῃ δοοουηῖΐ οὗ [6 Ἰηϑ α!0ἢ οὗ [μ6 ΠΟΥ 5 ΘΌΡΡΕΥ, γα μαναὰ [ἢ 6 τηγϑ8- 
ἰοσιουβ ἀἸἰβοοῦγθα οὐ ἴπ6 δδἕπρ οὗ ἴῃ6 ἤξβῃ δηά (ῃ6 ἀγιπκὶηρ οὗ (6 Ὀ]οοά οὗ [86 
ϑ50η οὗ Μδῃ ὃγ ἔα. δ 5615 ἔοσίῃ (ἢ6 ἱηοαγηδία ἀἰνιηϊίγ, [6 ϑγυηορίϑι5 {π6 αἱ- 
νἱὴ6 Πυϊηδη" οὗ {πε σοά-λη. Ηδ Ὀερίηβ 1 186 οἴογῃδὶ ϑοη οἔ σοὰ ; Μαίϊζῃεν 
δηα 1υκ6 ψ ἢ (86 ΙΓ ἔσοτα ἴπῃ6 ΨΊγρίη Μᾶτγυ ; Ματῖκ ψ 1 [Π6 ρυδ]ῖὶς ρῥγεδοβίηρ οἵ 

μηδ. Βυῖ [ἢ6 (μγὶϑὲ οἕ Το 15 85 {ΓΌῸΪΥ Ὠυπηαῃ ἰῇ 41 [Ὠΐηρβ, ἃ5 ([8ὲ ϑυπορῖίο 
ΓΙ γβῖ, δπα 1ῃ6 ᾿δτοῦ 45 {ΓῸΪΥ αἰνίπα 45 [6 ξοΟσΠΊΟΊ. 

3. ΤὴΘ Οο5Ρ6] γγ͵ὰϑ ὑτόρδοὶν ψςτθη δ Ἐρῆδϑυβ ἰοναγάβ [ῃ6 οἷοβα οὗ ἴϊς ἄγϑί 
σΟΠΓΓΥ, δ ἰεᾶϑί ΘαΥΪΎ (δι ποὴΥ ἰεΔά5 ἴο (15 νίαν. [Ι,ΔἴΟΓ ΔΠΟΏΥΙΤΊΟΙ5 το γβ βίαΐα 
[αὶ 1 ννὰ5 τὶ ἰὴ Ῥαίπιοϑβ [Ιηΐογηδὶ ονϊάθησα ροϊηΐβ, [πουρἢ ποῖ σοποϊβίνεΥ 
οὗ 1156]ξ, ἰο ἃ ἰδίθσ ἀδῖβ ἴδῃ [6 ἀδβίτιοϊίίοη οὗ [γαβαίθπι. γε ἤανα πὸ ροϑβίἷνε 
αν ἀθῆοα 8ἃ8 ἴο ψῃθῖθοσ [ἢ στοῖς ἰξ Ὀδέοσε οὐ δέζεσ ἢ15 φἜΈΠΟΊΑΙ ἘΡ151165 δηὰ {86 
ΑΡοσδῖγρβε. Τα ῥγοῦδ 165 ᾶγα (πὲ 1 γὰ5 τι τίδη ἢγδέ, δίησα (ἢ6 οΟἴΠΟΥ τ Ὡρ5 
ἰπαϊοαία ἃ τογα δαναποδα κἴαρα ἴῃ ἴῃη6 ἀδονοϊορηηεηΐ οὗ αὐτοῦ νη τ. 6 ΟΒυγοῦ, δηὰ 
ἰ(δς Αροοδῖγρβο, [6 θοοῖς οὗ ἴλ6 ξαΐατα, Δρργοργι δία! ο1ο565 [ῃ6 οδῆοῃ οὗ ἴα Νὸνῳ 
Τοβίδιηθηῖΐ, ᾿ 



ΤΗΕ ΟΟΘΡΕῚ, ΑΟΓΟΚΌΙΝΕα ΤΟ 

ΜΑΤΤΗΕΙΡΝ. 

ΟΗΑΡΤΕᾺΚ 1. 1--17. 

Τὰς Οσεημεαίορ» οΓἡ εσως ἐσ ερείαλ. 

Ι 1 Ῥοοΐκ οὗ [6 “ ρεπογαϊΐοῃ οὗ 76818 (Ο σίβε, ὃ ἴῃς 50ῃ οὗ φΙσκπῆι. 59. 

Πανὶά, “ [ὃς 5οὴ οὗ ΑΡγδῇδιῃ. δ ἔμ. χχῆ, 
45. 

2 ΑὈγαδδτη Ὀσραΐῖ ἴϑβδδο ; : ΤΟΝ ΤΣ 
Απὰ Ιἴβαδοὸ θερδαῖ [δοοῦ ; ΠΝ 
Απὰ Ϊδοοῦ Ῥεραῖ [845 ἀπά δί8 Ὀτοίδσοη ; Ἡὐο 

4. Απὰ 4 Τυδ8 1 Βεραΐῖ ῬΏατοβ δῃὰ Ζαγα 3 οἵ Ὑβαιηᾶδτ; ὃ Τα 38, 
Απὰ Ῥῆαγεϑ 3 θεραῖ Εβσοῃι; ἢ ἐπα ες τα 
Απὰ Εβτσγοιῃ " θεραῖ Ασδῃ ; . τον 

4 Απὰ Αταπγῦ μερσαῖ Απιϊηδαάδ ;5 πα τὴν ΚΝ 
Απάὰ Ατηϊπαάδρ δ Ῥόραι Νδδββοῃ ;7 Κ σΟΟΊΘΕΤΙΣ. 

ἢ Απὰ Νδδββου Ἷ βεραΐ ϑαϊπιου ; πρὶ ἐ ρος 
5 Αμὰ ϑαδαϊῃηοη Ὀεραΐ ΒοοζΖϑ οὔ" ΕΔοδδῇ 9 εἰρλμνοο ει 
Απά Βοοζ ὃ Ῥεραὲ Οναβά οἵ" κα ; ΕἸ ἐν 
Απὰ ΟρΡεὰ Ῥεραΐῖ 6556 : 2 ΚυιᾺ ἱ.τν. 

6 Απὰ [6556 Ὀεραὶ αν! (ἢ6 Ἰείηρ ; 

Απὰ ΄ Ἡανίὰ (δε Κίπρ 10. Ῥεραὲ ϑοϊοιηοῃ, οἵ με ζῴάα ζσαῖ ὅδερ ἐδ “3 ὅ μα. χῇ. 

«υἱέ οἵ {τ845 ; ἢ ᾿ τι. δὲ το 

7 Απὰ ἢ Θοϊοϊμοη Ῥεραῖ ΒοΌοδτσ ; 13 γι 

Απᾶὰ Ἑοροδῃ Ὀεραῖ ΑΡίδ ; 12 
Απὰ ΑΡίᾳ 18 Βεραΐ Αϑ84 ;1" 

ὃ Απὰ Α545 Ὀεσαὶ [οβαρῆδῖ ; 1δ 
Απά Ϊοϑβαρδδί 15 θεραῖ [ογδια ; 
Απὰ Ϊογατλ Ὀδραὶ ΟΖίδϑ ; 18 

9 Απὰ ΟζΖίαδϑξ 16 Ῥεραΐ [οαίδδῃ ; ἢ 
Αηὰ ]Ποδΐδδη 1 θεραῖ ΑςῇδΖ ; 18 
Απά ΑςῇδΖ 18 θεραί ΕΖεκίαϑς ;}9 

1 Τυάλῃ 3 Ῥῆδτγοζ δηᾶ Ζαιδῆῃ 8 ΤΆΔ 4ἍὯ1ἩδΖοη ἀφρῷ ἘΠ) 
8 Ὁ δ λγῃ 8. Απιπιϊηδαδὺ Τ ΝΔΉΒΠΟοΩ 8 ΒΟΔΖ 9 

Ὦ ,λὰὲ δεεῦ σμίλογίζέες ο»κεέξ [6 κίπα Σ οὗ Ὡς τυὴ 2 Εἰ ὑπ 
33 ἘΘΠΟΌΟΔΣΩ 185. ΑΡ 7 δὰ Ν ἘΕΤΡΕΣ Αϑαρῇ δ᾽ ̓ εΒβοβῃδρῃδὶ 
16 1} χσϊδὴ ΣἹ Τοίπδιη 18 Α . 9 ἩρζΖοκὶ δ: 



28 

Ιο Απὰ ἘΖοκίδϑβ 19 ῬΡεραῖ Μδῃδϑϑβϑββϑ ; 9 
Δηὰ Μαπδββ865 9 θεραὶ Αποῃ ; 3 
Απά Ατροῃ 31 βΡεραΐ Τοϑβἰδ8 ; 3 

ΤῊΗΕ ΘΟΟΘΡΕῚ, ΑΓΓΟΚΌΙΝα ΤΟ ΜΑΤΤΗΕΝΝ. [(ΒΑΡ.]. 1--1ἰ7 

11 Αμπὰ οϑβϊ45 3. Ὀεραΐ ὁ ]εοποηΐδ58 38 δηὰ Ηἷβ8 Ὀτεΐδγθη, ἀροιξ [6 ὁ Ἐσιμες Β. 6. 
.« [] 7ε:. χχὶν. Σ 

ἄτας [ΠΟΥ αγα οδγιιθαὰ να Ὁ ἴο ΒΑΌΥΪΟΙ : : 

12 Απᾶ δἤογ ἴῆδὺ πψεγα Ὀσουρθῖ 3 τὸ Βαργίοη, [ες ποηΐδ8 3. Ὀεραῖ 
ΘαΪδίθ 16] . 36 

Αμπὰ ϑαϊδίῃϊοὶ 3 Ῥερσαῖ Ζογορδροεὶ ; 3 
13 Απὰ Ζοτγορδρθεὶ 3 θεραῖ ΔΡιυά : 

Δπὰ ΑΡιὰ Ὀθεραὶ Ἐ]ΙαΚίτα, 
Αμπὰ ΕἸταίκῖα Ὀεραΐῖ ΑζΖοσ ; 

14 Απὰ ΑΖοΥ Ὀεραῖ 5δὅος ; 
Απὰ ὅδάος Ῥεραῖ Δομίπι; 

Απὰ Αοδίῃῃ Ῥεραῖ ἘΠυὰ ; 

1τ Απὰ ΕΠυὰ Ὀεραὶ ΕἸΘΑΖαγ ; 
Αμπά ἘΕἸ6ΘΑ4Ζαῦ Ὀεραΐ Μαίίῃδῃ ; 

Απὰ Μαιίϊζδῃ Ὀεραὶ [80 0Ὁ ; 

Ὀογη ἢ [68118, ῆο 15 οδ᾽ δὰ "' (ῃσὶβῖ. 

17 90 8}} [ῃ6 σεμοσδί οῃβ ἴσοη ΑΡγϑαῆδηι ἴο 5 αν! αγε ἰουγίεεη 
ἰδ. 21. " 

νε ΟἾΔΡ. ΧΧΥῚΪ! 
Σ7. ἣν 

δεπογδίίοῃβ ; δπὰ ἴτοτχ Πᾶνα ὑπ] 5 ἴῃς σαιτγίηρ, ΑΑῪ ἰηῖο 33 χα, ἐς: 29, 
ΒΑΌΎΪοη ἀγ6 8 (ουγίεο ρΘΏΘΓΔΙΟΩΒ; δηὰ ἴτοιῃ ἴῃς οδυγγίπρ, 
ΔΆΑΥ ἰηίο 33 Βαρυΐοη ὑπο ΓΟ γχιβί αγ 9 ἰουγίεεη ρεδεγαδιϊοηβ. 

80 ΜΔηΔλ556 ἢ 1 σγεεξ Ατὰοβ 33. Ἰοβ᾽ δῇ 38 Το ΒοηΪϊδἢ 
44. αἱ (ῆ6 τἴτηα οὗ ἴδ 6 ΓΟΙΏΟΨΔΪ ---- δέζοσ [ἢ6 τοζηονδὶ 356 ΘΗ 6816] 
36 ΖοσυῦθαθοΙὶ 41 ῃηΐο 38. χγρτηονδὶ ἴο Ὁ ΟΡ Ζ2 ΔΤῸ 

ΟΟΝΤΕΝΤΘ. 724 σεριξαίορν οὐὗὁἨ Οάγ. Ὑπὸ [ἂἢς Ἰοὴρ [18ὲ οὗ ἢἰ8 Βυπιδη Δηοοβίοσβ, νὰ μάνα ἃ 
15:5 οὐ τῆς. Πυπιδῃ δηοεϑίοσβ οὗ (μσγίϑι ἀτὰ ρίνοη 
ἰῃ ἰῆς ΝΕ Τοβίδιηιεηϊ : Μαιίδεν, τιν ίοσ 
ΟΥΤΙΒὮ ΓΟ γίβιίληβ, θερὶηβ τὶ Αχαμαπι ; ᾿υκα 
ἐϊϊ, 223-38), ντὔηρ, ἴον σεθηϊς Οἢγὶϑληβ, ροο5 
οἰ ἴο Αὐλῃὶ ἰῆα δίῆοσ οὗ 411 πιο ((οσ οἵδμιος 

Ῥοΐπίβ οὗ αἀἰβδγεηςς, 886 οἡ νεσ. 16). Ασςοοτάϊης 
ἴο ἢὶ8 ἢυτηδη ἠλίυτό, ΟἸσὶϑὶ τ τῆς ἀδβοοηάκηϊ 
οὗ ΑὈγδμδ, Πανὶ, δὰ ΜδΙγ ; δοοοσζάϊηρ ἴο ἢ]8 
ἀϊνίης πδίυτε Ης ν͵ᾶ8 ἴδς εἴογῃλὶ δηὰ οη]γ-Ὀεροῖ- 
ἴδῃ ὅϑοῃ οἵ σοά, Ὀεροϊζεη ἔγοπι ἴῃς Ἔβϑβεπηος οἵ τῇς 
ἘΔίῆοτ. Τοδη (ἰ. 1-18) Ὀερσίηβ πὶ8 Οοβρεὶ Ὁγ 
βει(ης ἰοτῖ ἢ ἢ]5 ἀϊνίπης σεπεαίοσυ. [ἢ Ηἰπι, ἰδ ς 
Οοά-πιδη, 811 (ἢ δβοθηαϊηρ δβϑριζαίϊομβ οἵ υτηδη ἢ 
ῃδλίισε ἰονγὰβ αοά, δηᾶ 411] ἴῆς ἀεβοθηαϊηρ σαν- 
εἰλτίοπβ οὗ Οοὰ ἴο τδῃ τηδεῖ ἴῃ Ῥεγίεοϊ ΒΑΓ ΟΉΥ. 
Μαίμον Ὀερὶπ5 αἱ ΑΌγδδῃι : 1. ἴο ὑσγονε ἴο [ενν- 
158} ΟἩ στ βδηβ (Πα [ε8ὺ8 οὗ Νζαγεῖὶδ 'τᾶβ ἰἢς 
Γοτηϊδοὰ Μαββδῆ; 2. ἴοὸ 5ῆον ἰῆς οοπηδοϊίοῃ 
ἔνεοη της ΟΙἹὰ δπὰ Νεν Τοβίδμηθηςβ (Ὠτουχῇ 

ἃ δυςςεβϑίοῃ οὗ Πἰνηρ ΡΕΓΒΟῚΒ ὁπαϊηῃρ ἴῃ 6518 
Ομ ϑῖ, ν8ο 8 τῆς βυδΊεοϊ οὗ ἴῃς Οοβρεὶ διὰ ἴδε 
οὈήεςϊ οἵ τῆς αἰ ἰδ τεαυΐγοβ. 

ΟἸὨγτϑὲ ἰ8 ἴα (ΔΊ εης οὗ 411] τὴς ἰγρ6β δηὰ 
Ρτορμεοίαβ οὗ ἴῃς ΟἹὰ Τεβίασμεηξ, [με ἢΠεῚγ οὗ 4}} 
118. Ὁ] βϑίηρβ δηὰ ὑσγοζηΐβεβ, ἰῃς αἰνϊαΐηρ ᾿ἰης δηὰ 
σοππδοῦςσρ ἸὩΚ οἵ ἀρεβ, ἰῆς οδπὰ οὗ ἴδ οἱὰ ἀπά 
ἴα Ὀερὶπηΐης οἵ (ἢ6 πδνν ἰβίουυ οἱ τηϑδηϊοῖη, [ἢ 

οἰουὰ οὗ νῇίϊηςββεβ, ἃ οοϊηρεῃὰ οὗ τὰς Ὠἰδίοτγ οὗ 
τρρεμάςν τῷ ἴογ ἴῃς σοῖς; οὗ ( χὶϑὲ ἀονχὰ ἴο τῆς 

ἱτρίῃη Μασυ, ἱπ πῆοσι ου]πιϊπαϊεὰ (ῃς Ἰοηρσίησ 
δηα Ὠορςε οὗ ἰ5γδεὶ ἔοσ τεἀδδιηριίοη. 11 18 ἃ δ βίουυ 
οἔὗ ἀϊνίης βαρ τα δηὰ τηοὶν [16] πιθηΐ, οὗ Βυπιδῃ 
ΤᾺ} δῃὰ ἤορς ἴοσ τὴς " ἀδϑῖγε οὗ ἃ]1 παίίοῃβϑ.᾽ [ἢ 
τῆς 1181 ἂτα πδηιδὰ :]υβίσίουβ Ὠόγοῦβ οὗ (δ [Ὦ, 
Ὀὰαϊ 4190 οὔβουτεα Ρεγβοῦβ, Ἡσγϊτθη ἴῃ τῆς ϑ8θοσοῖ 
Ὀοοὶς οὗ Οοά, 48 νγνεὶ] 28 ζτοββ 5 πηογβ γοἀςοιηδα 
ὉΥ ρτᾶςς, Ῥ ΠΙΟὮ τοᾶοῆς5 τῆς Ἰοννεβί ἀεριἢ5 45 νν 6 }} 
5 ἴῃε τηοϑβί ὄἽχδ]εα Ὠεϊρηϊβ οἵ βοοίείγ. Μαῖ- 
(Ππονν8 1Δ0]ς 15 αἰνίἀδὰ ᾿πῖο ἴῆχος ραγῖβ, σοῦγδβ- 
Ῥοπαϊηρ ἴο ἴπσοα ρευοαβ οὗ [εν ΡγΓαραγδοη 
ἔογ τῆς σομίης οὗ ἔμηξι Βδ6 ΟἹ ΨΕΣ. “1 
νεῖ. 1. Ὑπὸ Ῥοοῖς οἵ ἴδπ9 σοποτγαίϊίοι (οσ, ὀέγχά, 

ἴῃς βάτὴς ψογὰ ἴῃ ΟΥΘαΚ 48 ἴῃ υεσ. 18). 1 116 ΓΔ]]Ὺ, 
“ῬοΟΚ οὐ Ὀἰγίῃ, Ὀιστῃ- ὈοΟΚ,᾽ ἡ. 4.» Ρεάϊρτεςε, ζεηθ- 
ἃἰοργ. Τἢο {π|Ὸ οὗ ἴῃς σεοηδδιοριοδὶ ἴδ 0]6, νϑῦβ. 
1-17, Ὡοῖ οὗ τῆς ὙΠοῖς (ὐοβροὶ, ΠΟΥ οὗ τὴς δγϑὶ 
το ομαρίευβ, ΠΟΥ οὗ οὔδρ. 1. ῬῬοβϑιθὶυ ἴῃῆ6 Επ|Ἂ 
οὗ δὴ οτιρίηδὶ (ΗεΌγεν) ἀοουτηοπῖ, υϑεὰ ὃν τδς 
Ἐνδηρε ἰδὲ, -- ὅοδηδ ΟἸχίσί, ΤῊΪ5 σοι ΒΔ ΙΊΟῚ 5 
τῆς τὰ ἰὼ ἴῃ ἃ πυῖ5}6]}, ἃ ἀφοϊαγαϊίοη ἰπδὲ [6805 
ἷβ τῆς (Ἰχῖβῖ, τὴς ῥτγοτηϊβεὰ Μεββίδῃ, ἴῃς ατεαῖ 
ἴσα, ΔΙΟΝ ἴῃς {ο]ονσηρ πδιγδῖννα 15 ἴο 6β812Ὁ- 
[ἰ8ἢ. -- οδῦβ. Τῆς Βυπιδη πᾶπιὲ (γα. 21) Ξε τῇ 6 
Ἠερτον 7οϑλυᾶ (ςοπῖρ. ΗδΡ. ἱν. 8) Ξα ἰῆς Ιροτγὰ 15 



ΒΑΡ, Ι. 1-12Ώ.] ἘΠΕ ΟΟΘΡΕῚΙ, ΑΓΓΟΚΌΙΝΟ ΤΟ ΜΑΤΤΗΕΝ. 

Ἡεϊρεσ, ϑανυίουσ (Εχ. χχὶν. 13; ΝΌμ. χὶϊ, 16; 
ΝεΒ. νι. 7). -α Οσὶσ -ὸ Τῆς Μεββίδηῃ, ἴῃς Αἡ- 
οἰπίεα πε; ἴδε οἵδοϊαὶ {π|6. ΑΡρ]ϊεὰ ἴἰο (ἢς 
ἴδσες οἴδοεῖβ οὗ ἴῆς ΟἸἹαὰ Τεβίδιιεηΐῖ (ΒΕΟΟΥΔΟΥ : 
Ριορε (1 ΚΙηρβ χὶχ. 16), ὑσίθϑβ (1,δν. ἵν 4; ν. 
16; Ἀ5. ον. 15), ἀπὰ Κίηρβ (1 ϑϑιῃ. χχῖν. 7, 11; 8. 
Ἷ. 2 : Ῥλη. ἰχ. 2ς, 26). Ηδτα 811 (σες οβῆςοϑ ἅτε 
φοξαηςεα πα Ρεχίεοιεἀ. ΓΟ χίϑβι 15 ΟὟὗγ Αποιηϊδα 
Ῥτορβεῖ, Ῥησϑί, απὰ Κίηρ. Ὑμαῖ οὗ ᾿Κίηρ᾽ νγδϑβ 
τηοκῖ ῥσζοτηϊηδηῖ ἰῃ ἴῃς Ἔχροοίδιίομβ οὗ ἢ [ενν8. 
-- Ἐδο βου οὗ Ὀεανιὰ. ἭἊΤανϊὰ τῃς Κίηρ, νεσ. 6. 
ἘτοῦΣ Βῖτῃη ἀεβοεπαεα Οπες “Όοτῃ Κίὶπρ οὗ τῇς 
]επϑ᾿ (1. 2). -- Το δου οὗ ΑΌΣαμαπ. Τὴς ραηό- 
ΔΙΟΡΥ͂ 5 ἐτλοεὰ Ῥδοὶς ἴῃ:8 ζ2γ, θεοδυβε "το ΑΡστα- 
Βᾶτῃ δηὰ Ὠὶβ βεεὰ ψεσζὰ [ἢ 6 ὑσοπιῖβεβ τηδάς᾿ (( Δ]. 
τ. 16). ΤᾺς Ἐρίβι]ς ἴο τς (καϊαδηβ βῆονν ἴῃ 6 
οοπηδοου οὗ ἴδ6 ροΒΡ6Ὶ δηὰ (ὃς οονεηδηΐ 1 
Αὐταμᾶγα. “ ὅ0οη ᾽Π6ΓΟ 15 δἰτηοβὶ -- "ϑδθὰ ᾿ [Π6τα ; 
θοὶὰ τείεσ ἴο Ὁ γίβῖ. 
γε. 2. ΑΡχδβδι Ὀορδαὶ 1δ6880. "Βεχαῖ, χο- 

Ρεδιεὰ [σχουρδουϊ, τηλ |κ65 ῥγομληεηΐ (ἢς ἰάδά οὗ 
ἃ ᾿ἱτὶηρσ σοππεοίου ἀπα ϑυςοςβϑβίομῃ, --- πάδδ, τῆς 
ἄϊτεςι Δπιςεξῖοσ, 18 ἡδτηδά : Ϊ58 ὈΧΘΓ ΤΕ σὰ δα ἀδὰ, 
ἴο ἱπάϊοαῖς ἴ[Ὧ6 σοπηδοῦοι 1 τὰς τΠοΪ]ς οονεο- 
ἀλεξ πδίϊοι. 

γετ. 3. ΤΆΠΙΑΣ, ἃ Ὠεδίμβθη ποιλδῃ, συγ οὗ 
[ΠΟΙΆ] ἱποοβῖ. Τῆς [εν78 δηα βοιδ σοϊηπ)οΏ- 
ἰλΐοῖξ βεεὶς ἴο δχοιβε δοόσ, θυ δός βιδὶη Ἰηυβῖ Ὁ 
δάἀπιτιε. ΤΠ τηοητοι οὗ [ἢ 8 πᾶτηα ποῖ ΟἿΪΥ 
ΡῬῖονυεβ ἴῃς οοϊτεοίπεϑβ οὗ ἴδε ροηθδίορυ, Ὀαΐ 
ἰεπιᾶὰξ ἴο Βυταθ]ς [{ἐὐπ]58 ὑγὰς πὰ ὄχδὶὲ ἴθ 6 ζγᾶοα 
οὗ σοά. 

γες. ἘΔΒΔΡ. ΑΠοΟΙΠοΥ δεδίῆοη ψοπιᾶῃ, ἃ 
ΒΊΠΠΟΣ . Ὀπάουδιεεαϊγ τὰς πνοπιδη οὗ 7ετῖςθο 
{(1Ἄϑδυδ ἰἱ. Σ; νὰ. 23, 25). Βαΐ Ὀγ δετοῖς ἐδ τη 

6 τοϑς ἅρονε δεῖ ἀερτϑάλιίἊἝοη. --- Βα, 560]] 
Δηοῖμες δελίμεη ποιάδῃ ; πουρἢ ῬΘΙΞΟΏΔΙΪΥ ποὶ 
ΟΥΤαϊπδὶ, ὸ ΠΟΥ 4150 ἃ ἰδίῃ ΑΥ̓Ά  Αὐὲ δοοοσζαϊης 
ἴο ἴθς 71ἐν ϑῃ ἰλν. Τὰς Ῥοοὶς ψὨίος ὈδΑγβ ἮΘΟΣ 
Ὡλιὴς Δηᾶ (6115 ΠΕῚ Βίοτῃ 15 ἃ οδδιτηίηρ δρὶβοάθ 
οὗ ἀοτηεϑῖς νἱγίυς δηὰ ὨδρΡίπ655 ἰη ἴῃ δΔηλσζοῃΐ- 
2] ρεγτιοὐ οὗ ἴδε ᾿υᾶσεβ, θη ταὶρδξ νγᾶ5 σἰρῆϊ, 
Ιᾳ ροδβιοῃ ἴἢ ἴῃς σᾶποῃ 5 ἃ τεοορῃϊοη οὗ [ῃς 
ποείσησ οὗ οὐ 8 ρσδος ουϊδίας οὗ ἴβγβεὶ, δπὰ ἃ 
Ῥτορβοογ οὗ ἴδε οΔ]]Ππρ οὗ ἴῃ6 (ὐσαηῖ1 68. --- (οτὴ- 
Ῥάᾶσε ἴδε τεςογὰ ἱπ πίῃ ἱν. 18-22. ΤῊς Ἰοηρ ἰῃ- 
ἔΕΣΥ ἃ] ὑεϊπτεοη (6 ἰδἰίηρ οὗ Τεσίομῃο δπὰ ἴἢ6 
δέῃ οὗ αν (266 γεϑτβ δοοοσαάϊηρ ἰο [758Π6τ), 
μ8λ58 ἰεὰ ἴο ἴῃς βυρροβίοι ἴπδὶ ϑοῆια ὨΔΠΊ65 ἀγα 
οαὐτῖο ΠΕσΟ, 25 18 σοΓΙΔΪΉΪΥ ἴῃς 255 10 γεγϑβ. 8- 
Ε1. Βυϊ ΔΒΑ τγδϑβ ῬΓΟΘΒΟΥ γουηρ αἱ ἴδια ἔπιε 
]ετῖοδο ντᾶ5 ἰδίεη, ΒολΖ οἱά δὲ [86 {ἰπι6 οὗ 5 
τολιτῖδσο, ἀπὰ Ὠανὰ ττᾶβ ἰδς γουηροϑὶ βοὴ οὗ λῃ 
οἰὰ πιδ. ὅὲες σίου υηάου νοῖ. 17. 

ψεις. 6. ϑϑανὶὰ ἔἰο κίησ. ἘπΠηρμαῖὶς 45 ἔμ συ]- 
παϊτιλίϊηρ Ὡλῆς οὗ δὴ δϑοεῃάϊηρ 86 ῆς8. Εγδη 
Βεοτε ὑγίε 15 Βυτη]οά ; (ἃς σὲ οὗ 4 μεδίῃθῃ ἰ8 
τηεπτοης, Πᾶν 5 ραγίμοσ ἴῃ (δα ἀδερεβὶ χαΐὶε 
οὗ δὲΞς ἸΣΐθ, Ὀπὶ 4150 ἴῃ ἰβ τηοϑὲ ὑσγοίουπα ρΡεπίΐεηοα 
(Ρε5. 1ὴ. -- Τὸ τϊο οὗ ὕτίδι. “Ηδς τμαὲ δὰ 
ὅδοι ἴδ6 νἱΐε ᾿ 5εεῖη8 ἴο ρ1]058 ΟΥ̓ΟΥ {π6 σαὶ, 
ες. 8. Βείνοεη δοσαπὶ δηὰ ὕσσξίδῃ, [ἢγοα 

Ὡᾶτη 5 Ὅτε ᾿πι ΘΠ ΕΙΟΠΆΙΠΥ οπϊ[εα : ΑΠαΖίδῃ, [οαϑἢ, 
ἃ Απιλζίλἢ, ὈΓΟΡΔΘΡΙΥ ἴο τεάυςε ἔῃ 6 πυπιθεῦ οὗ 
λέβραξρ αι μετα ΎΤΒοβ6 ἴῆγδα σα οδόβθῃ, δἰζποΥ 

596 ΡΕΙΞΟΠΆΙΥ ὈΠΟΥΓΩΥ, ΟΥ Ὀδσδυβε ἀςδβοδη- 
ὅδλυῖβ ἴο (86 ἰουγ ρσοπογδλίοη ἔγοη [6 Ζ6Ὀε], 
Κγοῦρ ΑἸΒΔΙ ΔΒ. ; 

γεῖ. 11. 2οεῖδι. ΤῊς ποχὶ ἰεϊῃρ τγᾶ8 Τ[εποΐδ- 
κὶπι (2 Κίηρϑ χχὶν. 6; 2 (ἤτοῃ. χχυΐϊ. 8). Ης νγδϑ 
Φτ Υ Ριδοκάὰ οὐ ἴδ6 ἴῆτους [ὃς Κιῃρ οὗ 

Βεπος ὉΠΌΤΕ οὗ τῃθηῦοη. --- Τ80 Τ0- 
ον]. Θροίεη οὗ ᾿παθδη οῖγ, 45 ἰδ οχίοπάδὰ 
ΟΥ̓ ἃ ὈΟὨΒΙ δ θΪ6 ρεποά οἵ ἔθ αἀὐτίης ἴῃγες 

ΣΙ. Σ; 

29 
Βυσςαβϑίνα σεΐῃβ. Ὁδε νοσὰ υβεὰ ἀοὁ69 ποῖ π60- 
Θ5ΒΑΓΪΥ ἰπΡῚῪ ἃ ἰοτοϊδ]ς τετῆονδὶ, [ἢ [εν Ὀεΐη 
δοουϑίοτηδα ἴο 5Θρεϑᾶϊ οὔἴμε (αρενεν ἴῃ [18 Π1}]} 
ΜΆΥγ. ΒΘ οουγβε ἰ5 ἀονηνασὰ ἰπσγουρῃ Π656 
τογαὶ σεῃοσδοῃϑ. 

εἴ. 12. ΤΕ ϑυςοδοαϊηρ 1138 σαπποῖ ὃς 'νετί- 
βεά, δἰἱπουρ πὰ τοῦ ἱἢ (Π6 πδπι68 οὗ 94]- 
δίῃ οὶ] (ἢ 6 81{1:61), Ζει τι ὈΡαθοὶ (Εἶτα ἐ1. 2; Νεῆ. 

ἱ Ηδςσ. ἱ. 1) ἰῃ ἴῃς ΟἹὰ Τεβίδιηθης, “ἴπῚ 
ΓΒ σοι. ἰἰ. το, Ζετυ ΑΕ Ι 15 84]: ἴο δᾶνς Ὀδθῃ 
τδς 580ῃ οὗ Ῥεράδιδῃ, Ὀσγοίμοσ οὗ ϑα]δίμϊοὶ. ἘΠῚ Σ 
(8 τὴλν βανὸ Ὀδοῃ ἃ αἰδβεγοηξ ΖογΟΟΡΑΡοὶ, οὐ 
ΘΔ] ΔΙὮ16] τηδΥ, δοςοτάϊηρ ἴο ἴῃ6 ἴᾶνν, Ὦλνα σδιβεᾶ 
ὉΡ 866ἀ ἴο δὶ5 Ὀγοῖδμοτ᾽ (ΑἸξοτα). 
ες. 12. Αδἱπᾶ, ΤὮΪ5 πλιὰς 15 ποῖ τηδπίοποα 

Δτηοηρ [6 50η5 οὗ ΖευρὈαῦεὶ ἰῃ τ (γοη. 11}. 10, 
20.οβ. ες ἰ8 βυρροβοά ΡΥ βοῖῆς ἴο ὃς ἰάεπεϊοαλ) 
ΜΠ Ἰαπαρμίαά (1 (Ὠγχοη, 11}, 19) ; ΕΥ̓͂ οἴδιοτβ ψ] ἢ 
“Πγοάκαίαλ (τ ( Ὦγοη. 11. 24), οὴς οὗἨ ἢἷ5β ἀδβοδηάλῃϊ, 
ὮΟ 8 ἔσο. ΞΌρΡροβεα ἴο ΡῈ ἴ!6 [υἀ δὴ οὗ 
Ταῖς 11}. 26; 411 τμὶ8, Πούγανοσ, ἰ8 σοπ)δοΐυΓα. 
ΤῊς ἀονηναγαὰ οουγβα τεᾶομεβ [(5 Ιοννεϑὲ ροἱηὲ 
ἴῃ τ[Ὧ6 Ἀυμαθὶς ολτρεηῖεσ οὗ Ναζατοίῃ. ὙΤΠε ὑῬσότω- 
ἰβο αν] οὺσ νὰϑ ἰο Ὀς “ἃ τοοῖ ουὔξ οὗ ἃ ἀἱγ 
κιουπά᾽᾿᾽ (13. 1]. 2). 

ες. 16. δοδορᾶι, τς ] 
ΔΔΙΟΩῪ ἰ8 Ὦότς ρίνθῦ. [Ι͂ὼ 
οδὩ]δα [ἢ 8δοὴ οὗ Ηε]1.᾽ Ἐ χρη δι ο:8 : --- 

(1.) ΓΚς εἶνεβ {π6 βεπεδι θυ οἱ Μδγυ, Ηεῖς 
θείης ΒοῚ ἰδιδεῦ, δὰ [δς ἐδίμογ-Ἰη-ἰδὺν οὗ ἤοθορΒ. 
ΤῊ 8 ἴδ πιοϑὲ ῥσοῦδθὶς υἱοῦ, βίηος 6 ΓΙ ΟΙΘ 
οὗ ἴδε Νεν Ταβίδιηφηϊ ἀϑϑυπις ἴῃαϊ [6805 τγ89 
ἀεβοοηδα ἔγομι ᾿ανίἃ ἰβσουρῃ [15 πηοίμοσ. Ιὶ 
ἵπνοῖνεβ Π0 ροβίεϊνε ἀἰβῆουν, δηὰ 18. ἴῃ δοοοτά- 
8.6 ὙΠῚ} ἰἢς ῥσοϊηΐηδηος ζίνεῃ ἴο Μδσυ ἰὴ τὴς 
ορεηίηρ ομαρίειβ οὐ [Κ6. ὅεθ ποῖεβ οὔ κα 
1, 23. 

(2) Βοῖδ ἃγα ρεμεδϊορίεβ οἵ [όβερ!. ΤὨΪ8 
Ἀ5ΒΌΠ)68 ΟΠδ, ΟΥ ΡΘΓΒΔΡΒ ἴνο, Ἰονιγαὶα πιϑυτίαρ 8 
ἰῃ τ1Π6 ἔλταῖγ οὗ ]οϑορᾷ. (Α ἰενίγαϊς τηδγγίαρα 
ΔΒ ΟΥδ ἰῃ ὙΠΙΟὴ ἃ τη σεαάεα ἴδ τιον οὗ 
Ηἷ8. οάοῦ Ὁσοΐῃοσ, ἴῇ6 ομ] ἄγεη Ὀεὶῃρσ ἸΘρΑ} 
τεοκοηςὰ 28 ἀδβοθῃάδληϊβ οὗ ἰδε ἢτβὲ Ὠυβθδηα - 
ςοΡ. Ὠδυϊ, χχν. 5,6; Μαίϊ. χχὶϊ. 24, πα Ῥᾶσζδὶ- 
16] ραϑϑᾶζεβ.) [ἐ 8 βυρροβεὰ ἴδδὶ )αεοό (Μαῖ- 
ἴπεν) δηὰ “7εἶΐ (1 Κ6) σεῖς Ὀγοίΐῃοστβ οὐ Πα]: 
Ὀτοΐῃςσβ, οα οὗ νῇοηι αἀἰδὰ σὴτῆουϊ ἴβδυθ, (86 
ΟΥΠΟΥ τηδτεγίης ἴμ6 ΟὨΣ 1655 τ δ. [1 Ὀσοιθεσβ, 
“͵οἠλανς (Μαῖῖδον) δηὰ “αΐϊλαξ (1.α]ε6) τοίου ἴο 
τῆς 8δπὶι6 Ῥόγσβοῃ. ΤΠ οδ᾽]δοιίίου ἴο ἴδ6 ψΏΟ]ς 
ἰὨδΟΙΥ ἰ5, ἐμαὶ ον ὑϑᾶρο που α ἰπβοτὶ ἴῃ [Ὡς 
ΘΩΘΔΙΟΡῪ ποῖ ἴῃς πᾶς οὗ τῆς βεοοπὰ Ὠυβθαπὰ 
ἴῃς τελὶ ἐβῆετ), Ὀυξ οηἷΐγ ἱπαῖ οὗ ἴῃς ὅγεὶ ἢπ5- 
Ὀδηὰ ψὯο αἱςα οἰ] 41]655. ΤῊΣ (ΠδΟΥῪ ἐπαὶ δον 
ἀπὰ Ηδ]ΐ τεσ Ὀσοῖβοιβ σοι ρα }8 5 ἴο Δ550π|6 Δῃ 
ἰάΘΠΕ Ὑ τ ἢ ἰ8 ορροβοά γαῖμοσ ἴδῃ ἑλνογεα ὈΥ͂ 
τῆς 5: Δ] Ατ]γ οὗ 6 πδιηθβ: Μαδίζῃδη δηὰ Μαί- 
(δῖ, ΤῊς [ὨδοΥΥῪ τπδὲ ΠΟΥ σεγα ΔΙ Ε σοί ΠΟΓΒ 
Δ550Π|68 ἃ Βεοοῃπὰ Ἰενίσαϊς πιλστίασο ἴῃ 6 σαβς οὐδ 
Μαιῆδη δπὰ Μαῖμαῖ, Βαβι άςβ ἴἢς ἀοι]ς αἰ 8- 
ΟΠ τυ. οτεαϊδα, [ποτα 8. πὸ ονϊάθηςς δαὶ τ᾿ ς 
Ἰενίταῖς υϑᾶρε ΔρΡρ] δα ἴο Π8]{-Ὀγοίμοῖβ. ΤῊς νἱὸν 
τ8δὲ (δ πδῆῖςβ Μαϊίδαη απὰ Μαίίζῃδλι τεΐεσ ἰο [Ὡς 
βάτη6 ῬΕσβοη, ἰηνοῖνοϑ [6 σουβίηβῃ]ρ οὗ Τ᾽ ΟΘΘΡὮ 
διὰ Μᾶγυ, πο ἢ 8 ΠΟΎΒοσα δ] υάεὰ ἴο. Αδοοτά- 
ἴῃς ἰο Δῃοίδεσ Ὠυροίμαβίβ, ἴλ6 τογαὶ ἈΠΕΕΗΥ ὍΣ 
7οβερἢ 15 σίνεη ὃν Μδαίίμεν, ἃ ἀεβοδηΐ ἔγοτῃ Ὠδ- 
νἱὰ (ΓΒτουρ ΡὈτίναϊα ῬεΥβΟῃ8 8 ἰγδοθα Ὁγ [πὸ 
ὙῊ15 ἱτηρ 168 ἱπδοουζῶου ἴθ οὐδ ΟΥ ἴδε οἴδεῖ. “πα 
Οὐ τοῖα νῦν ὈΟΣΏ. Τῆς ἰοιτῃ ἤεσα οἤδηρεοβ ἴῃ 
δοοογάδηςα ὙΠ τῃ6 ταϊγασυ]ουβ σοποεροῃ δηὰ 
Οἱγἃ οἵ 6508. 

γεσ. 170. Ἑουσίοδα ποπογδίουθ, ὙΠΟ ΜΕΙῸ 
ἜΧΟΥ ἰουχίδεη βεῃοσγαῖ!οηβ ο ΑΡγαμλτλ ἰὸ 

[λῖμοσ, οβθα θη" 
αἶκα 1]. 223, Τοϑερῇ ἰδ 
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Ἡανὶὰ ; ἰῃς ἔνγο ΟἴἾΟΥ 561165 ἃτὰ τηδὰς ἴο οοττό- 
δροηὰ, Βυΐῖ ἰο τιᾶκε ουἰ ἴῃς βεσοπὰ δηὰ ἰπἱτὰ 
ΒΟΙ68, Οὐδ πδῖηδ τιυδὲ Ὀ6 Τουηϊεα τςο. γε 
Ῥγοίοσ ἴο τερεαῖ ἴηδϊ οὐ ᾿Ὠανίαά, δηὰ οἷοβα ἴῃς 
Βοοοῃᾷ 586τ1|65 ὙΠῸ [οβ δῇ, βίηςα Τ᾿ Θοοπί ἢ δηα ἢ 5 
Ὀγδίῆγθη ἅτε οἡἱγ ἱπαςβπίίεὶν ἱποϊυάεα τη ἰδ; ἔμ6 
τοίγα ἐπθη Ὀερίη8 ἩΓ ΠΘΟΟ Δ ἀπὰ δηᾶ8 Ὑ] ἢ 
ζσῃηῆβι. Τδιβ:- 

ΤῊΕ ΘΟΒΡΕΙ, ΑΟΟΟΒΌΙΝΕ ΤῸ ΜΑΤΤΗΕΥ͂.. [(ΗΑΡ.]. 18-2ξς. 

Μέεγοσ οουῃί5 Τεοοηίδῃ ἱσῖος, βίπος δ ὈοϊοηρΒ 
ἴο {6 ρεηοὰ Ῥείογε δῃὰ ἀυπηρ ἴδε Οαρεν εν. 
ΟἸδοΙβ, ἢ 1688 Τοᾶβοῃ, σορεαῖ ἰἢς Ὡδηῖς οὗ 
7οβίδῃ ; οὐποῖβ τᾶκε πὸ τερεϊτοπ, Ὁυϊ τοοκοῦ 
δε {Ὠἰγὰ 86 7168 ἔτοπὶ 90 6816] ἴο (γχὶβὶ, ἱποϊ- 
ἱπᾷ τὴς πληὶς οὗ Μδγυ, υυῃϊοῖ βθθηβ ἐοτοδὰ. 

ἢ ἃ παίίΐίοῃ ὙΠοῖς (δ ὈΟΟΙΚΒ δηὰ τοοογὰβ δΧ- 
ἰδιε, δυο ρεηςδιορὶςα] 1Δ0]68 ψουϊὰ θῈ Ραυΐ ἰῃΐο 

ΑΡτδθδια. Ῥανίά. ]εςοπίδ ἢ. ἃ ἴΌΓΠ) ΘΆΞΥ ἴ0 ὃὈς τοιοιηοτοά. Ἡδπος, (δ 
188δο. ΘοϊΪουηοπ, ΘΗΘΔΙςΕΙ. ΟΠ 351 00.5 ἀπά ἴδε ἀἰν᾽ϑῖοπ5 ψῃϊ ἢ σονοῦ {86 Τῆγοδ 
Δ00Ὁ. ἘΠ οΡοᾶπι, ΖεττυὈΑΡεΪ. τὶ οὐβ οἵ 5γ86} {|9ἢ ΗἰϑῖοτγΥ. Ὑ8ῸῈ Ὠυτθε.β ΠΟγα 
ιιἀδῇ. ΑΔ ἢ, Αδιυὰ. Ἰηνοῖϊνθα, ἔνο, ἴῆτες, δπὰ βενθη, ἢδὰ ἃ βυτῃθο ] ολ] 
ἤᾶτεζ. Αϑ88. ἘΠῚ πὶ, εἰρηϊδοδηος διλοηρ τῆς [επγ8, ὈυΣ [18 βγη θο] 8: 

Ἡεζτοη. ἐΠοβθαρθδί, ΑζΖοτσ. 5 ποῖ ἴδ ῥγοτηΐποηΐϊ γοᾶβοῃ ἔοσ ἴῃς δισγδηροπιδηξ. 
Ἐλδῃηὶ ΟΥΑΙ. δος. 1ι ἢδΔ5 Ὀεδη ποιϊοοὰ ταὶ ἰῆς ἰοτίγ-ἔνγο ρζοπογδίουβ 
Αἰητιϊπδδο. ΖΖΙΔὮ. Αοδίμι. ςοτεϑροηα τὰ τῆς ἔοτίγ-γο γεᾶγβ οὗ [ῃ6 νγδϊ- 
ΝΔὮΒΠΟΩ. ]οῖμαι ΕἸ1υά. ἀοτίησ ἴῃ ἴῃς σὴ]άσεγηεβθβ. ΤὭυβ 765ὺ8 ἰ8 [86 
ΘΔ ΠΠΟΏ, ΑἾΔ2Ζ. ἘΠΕ ΑΖαΓ. δλοζδα Βεὶσ οὗ ἴα δησίεηϊ του] ; 28 Βοὶγ οὗ ἴ86 
ΒοδζΖ. Ἡ Ζεϊ ἢ Μαιίῆδη. Ὀ]εβϑίησ, ἰὩς Ῥτορῆδὶ οὗ τῆς υυου]ὰ ; ἃ5 μεῖσ οὗ [86 
Ονεά, Μδῃδββςῆ. ΔΟΟΌ. ϑυ βου ηρ8 δηϊδ] α ὈΥῪ τῆ συγδβο, [5 δΔίοπίηρ ΗἰρὮ 
ἱκωρᾷ Αὐτοι ΟΒΘΡὮ. Ῥηεϑῖ; 8ἃ5 Βεὶσ οὗ π6 ῥὑσοῃχῖβε, [τὰ ΚΊηνσ, 

ανϊά. 7οβίδῃ Ἐ5ῦϑ. 

ΟΗΑΡΤΕᾺ ἴ. 18--25. 

7.λε Οἱγεμρ»ιεείαμοες οΥἹ ἐδς Βέγίλ οΥἹ ϑέεοεμς Οἀγίσϊ. 

8 ΟΥΝ τῆς Ὀιγῇῃ οὗ [6515 (γιὲ ψγὰ5 οὐ [ἢ 15 ψῖβα: “ΝΏΘΩ 88 4 1πκο!. 27. 
ἢϊ5 τηοῖδοτ ΜϑγΥ 88 δβϑροιιβεα 1 ἴο Τοβερῇ, Ὀείογε τΠ6 Ὺ 

[9 οᾶπη6 ἱορεΐμοσ, 886 48 ἔουπὰ νἱτῃ ΟἾΔ) οἵ τὴς ΗΟ ΟΒοβί. αὶ χακεὶ. 3Ξ-. 

ΤΏἬΘη 3 βαρ Π6σ Ὠυβραηά, Ὀεϊηρ ἃ 5 πη, ἀῃηὰ ποῖ ὙΠῈΡ ὅς αι. χαίν. 

ἴο τηλῖκα ΠΟΥ ἃ Ρυῦ]Ϊος δχαρίθ, ψνὰ5 τηϊηπἀθαὰ ἴοὸ ρὰΐ ΠῈΣ ΔΑ δι χὶχ ἃ 

20 ρῥτίν!]γδ Βυϊ ψἘΠῸ 6 τπουρδί οὐ ἴμ686 τὨΐηρ5, θεμο]ά, ἴῃς 
ΔηΡῈ] οὗ [ὴ6 Το Δρρθαγεὰ υὑπΐο Ἀΐμὰ ἰῇ ἃ ἀγθδηι, βαγίηρ, [ο- 
56Ρἢ, ἴπου βοὴ οἵ Πανὶά, ἔδαι ποῖ ἴο ἰᾶκα υπίο πες Μδγυ ἴὮΥ 
Μία : (ογ (ῃαῖ ψὨϊοΝ 15 οσοηοείνοά δ ἴῃ ὮΘΓ 15 οὗ (6 ΗΟΪΥ αδοϑβί. 

21 Απὰ 58}6 5}4]1} Ὀγίηρ ἰοσίῃ ἃ 8οη, δηὰ “ἴποιυ βῆ]: 041} 18 ΠδΠΊ6 4 1μικοὶ, τὶ 

22 ἸΕΞΌΘ: “ἴογ Ηβςδ 5841] βανβα ἢ15 ρεορὶε ἔγοπιῃ {ΠΕ ῚΓ 5108. 
411 ἐῃὶβ ψὰ5 ἀοης,ἵ [δ ἰἴ πλὶρῃϊ Ὀς [0]6]16 ψὨΙΟὮ ννὰ5 βρόκβϑη οὗ 

ἐϊ. 2:. 
ΝΟΥ͂ ὁ ]οη ἱ. 20. 

Ἀςῖδ ἰϊ, 26; 
ΧΙ, 23. 

23 ἴῃς Ι,ογά ὈΥ τῆς Ρσορβεῖ,} βαγίηρ, Βεβοὶά, 49 νἱγρίῃ 5411 Ὀδὲ 7 κα. νῇ. τῷ 
ΜΙ ἢ 1]ἃ, Δη ἃ 5041} Ὀσίηρ ἴοσι ἢ ἃ 80, δῃὰ [ἢδγῪ 5}4]1] οδ]] ἢ 5 
Ὡδηα ΕἸημΔη16],}0 ψηϊοἢ Ὀαίηρ ἰηϊεγργείθα 15,}} αοά νἱἢ 8. 

24 ὙΠδη 56 Ρἢ Ὀαΐηρ ταὶβεα 13 ἴτοπὶ 5]δεὲρ ἀϊὰ 18 ἃς [ἢς δηρεὶ οὗ 
25 ἴῃς Ιιογὰ δδὰ δἰἀάξη 15 Ὠἰτῃ, απ ἴοοϊς πῖο Ὠίτα 85 ψ| : Αηὰ 

Κηον ΒΕΓ ποῖ {{Π]] 8η6 πὰ 1δ Ὀγουρῶςϊ Ἰοσίἢ ὯῸΓ βσϑί-Ῥοση βδοῃ: 18 
δηᾶ ἢδ οΔ]]6ἃ ἢϊβ8 παηθ 5 [Ε5105. 

1 Ἠϊΐβ το οῖποῦ ΜΆΓΥ Ὠανίηρ Ὀδ6οῺ "ΡΘΘε ες: 
Θροίδη 

8. ὃγ ἴῃς Τογὰ τγουρῇ (δ6 ὑγορδῃεοῖ 
δ ῬΠΥΒΙΕΙΣ, 07 56 ΟΥΕΤΙΥ 4 Δῃ 
Ἷ δίῃ οοπὶρ ἴο Ρ858 
10 Ἰγητηδημαὶ 
18 λῃὰ αἰὰ 11 ςομηδησοα 

11:  ἰο ἢ 15, θεΐηρ ᾿ηἰογργοῖδα 
δ γε Ὠδὰ 

ἘΠΕ 

3. Απὰὸὰ 
δ οτ 8 δα ἰπδὶ 

9. (ἢ 
12 Αῃᾷ ΪΟβορἢ Α͵Ο86 
16 ἃ 580} 

ΚΌΝΤΕΝΤΒ. Το οἰγουτηδίδποεϑ ὑγεοδάϊηρ [6 Β6Ὶ νἱπάϊοαϊίοη ΟΥ̓ αγεᾶπ5 οὗ ἃ ἄγεδτῃ ; 7 βερἢ Β 
Νλν : Μᾶσυ, ἀουνδιεα ὈΥ δεῖ Ὀειτοϊμεα ἢ 8- 

τὼ ἀνα οὗ ρυϊῶηρ ΠΟΙ ΑἸΤΔΥ ΡΠνδίοὶΥ ; Ὀδηά; 
(ἢ ; ἴῃς πᾶπὶς ἴῃ δοζογάδπος ὙΠ ῬγΟΡΒΘΟΥ; 
ἴδς δοῖυδὶ Ὀἰσ. Α.5 [ῃς 51}]688 βεοοῃὰ αὐδι, 



σπαρ. 1. 18-25.] 
ταὶ 45 ἴς ϑαυϊουσ οἵ πιεῃ, 7εϑὺϑ οου]ὰ οἵ σοπια 
ἰπῖο τ86 που] ὈΥ ογάϊπατγ μυπιᾶῃ ρεηετγαιίοη, θυ 
Ὀγ ἃ πεν σσεδῖϊνα ἂςῖ οὗ ἀοὰ, ΟΥ̓ ἴῆς βυροτπαίυγαὶ 
ἄσεῦογ οὗ ἴδε Ηοὶγ Οποβὲ, ὅ΄π 15 ργοραραῖθα ΌῪ 
δπεζασίοη, τῆς δοίϊνα Ἄσθησυ οὗ πιδῃ ; δπα ᾿νηδὲ 

15 Ὀοτα οὗ ἴῃς 65} ἰ5 ἤεβϑῇ. ἰοτιιθὰ (ἢς ἔγβι 
Αἀλι οὗ ἴῃς πιοίμεσ δαστῃ, ἰῃς Ηοὶγ ΟδΒοβί ἑοσπιεὰ 
ἴδς βεςοπαὰ Αὐλιῃ ουὖϊ οἵ ἴῃς Ἠεϑὴ οἵ ἃ ρυζε νἱγρῃ. 
Ἐνε τμς πεδίδεη μδὰ ἃ ἀϊπ σοποερίίου πὶ [86 
δὰεΔ] οἵ ἴῃς τος οου]ὰ ποῖ Ὀὲ τεδ] ζεὰ πὶ ουΐ 50- 
Ῥεγιλίωγαὶ ρεπεγαδαιϊοπα οὗ βαβεβϑ δηὰ ἤεγοςβ ἔγουτι 
8 Ρυτὲ Ὑ ΕΝ (Βυάάδι, Ζοτοαβίεσγ, Κοπιυ]υβ, Ργ- 
εἰλροτας, Ῥίαιο). τὰς μεδαῖμδη ταν γα ΟΆΓΠΔ] 
Δηοῦς ΡΑΏΟαΚ οὗ ἰῃς τηγβίετγ οὗλες Ιπολτηδίίοι. 

γεν. τᾶ. Τμο δἰστὰ οὗ 1665 ΟἾἸχίεῖ. ὅϑδιης 
ποιὰ 25 ἱὮ γοσ. 1 {' βψεπογαῦοη). Ηδγε ἴὲ πιεδῃ8 
“οεἱρίη." Ὅδε τηοτο υὑδ0λ] νοταά ἱπρ}}65 ἃ ὁ Ὀερεῖ- 
εἶσ ᾽; ἴδιο σποῖςε οἵ {8 νοτγὰ πα ςαῖοβ βοτηθιης 

ἷλτ 'π τ 5 ὈΙΓΙΣ, 85 ἀο65 [Πππ6 ἰοππῇ : ̓ΑΡτδ δπὶ 
1βδᾶς;,᾽ εἰς., εἴς. ; “ἴὴ6 Ὀἱστὴ οὗ [6505 ( Ὠχίβὲ, 

βονονεσ, ττ͵ὴΞ ἰπ [198 56. "Εοῦ,᾽ ἴῃ [ἢ ποχέ 
εἶλυϑθο, ᾿σωρ 165 : ποῦ 15 ποεὰ οὗ 2 ρδυίου ΑΥ 
δοςουηῖ, ίοσ ἴδε οἰγουπιδίδηοοβ ῬΕΓῈ ὈΘΟΌΪΆΓ. 
Τῆς Ἀεβὶ οὐἱοϑ, Πονγονοσ, οχηἱέὲ (ἢ ποσὰ. --- ΗΠ 
ποῖδατ Βανι ὕδσι Ὀοϊτοϊοὰ ἴο ΖΟΒΟΡΆ. 
“Βεϊτοιῃςα,᾽ το γεῖ ᾿εβρουβεά.᾽ μα Ὀείϊτγοιδαὶ 
τς ὕγενϊουβ ἴο ἴῃς ἀἰβοονοῖγ. ΑΠῈΣ Ὀείτοί Δ] 
αὐΐδιιμἤ]πο55 οὐ ἴῃς οὗ τῇς ποῆδηὴ νγ83 
ἀεεταςὰ δαυϊζετσυ. - ΒΟΥ σδσθθ [ΟΘΘΙΔΟΣ, 
᾿Ιἱνεὰ τορεῖδον ἴῃ οὴς ἢοιβε 845 πδῃ δηά υ]ίδ. --- 
δδο δε ἴουμᾶ. ῬεΥΠΔΡρ5 ὈΥ ὨεΥβεὶί, Δοςοσάϊηρ ἴο 
τῆς τενεϊδεέίοη τπιδὲς ἴο παῖ (ὐὺκε 1. 26 1). 1ῇ 
τ.ϊ5 τεσβε ροϊηῖϊβ ἰο ἃ {π|ὸ δίῖοσ ἢδσ γεϊυσῃ τοῖα 
υἱϑιης ΕἸ ΖΑ θεῖ (9ϑες ποΐεβ οἡ Ἃὐἱκ ἱ. 20 8.), 
μετ ςοηὐσϊιίίοη που] βϑοοὴ ὃς Δρράασγδθηΐῖ. --- ΟὗὨ [δ 
ΗΟ ΙΥ Θμοεῖ. Α πιδιδηιεηὶ οὗ ἔδοῖϊ, ποῖ ἃ ραγὶ οὗ 
ἴῃς ἀἸποονοῖγυ, οΥς ΤΌδεΡα πουϊὰ ποῖ ἤανε Ὀδοη 
Ρεσρίεχεά. Τὰς ΤὨϊγὰ Ῥεγβοη οὗ ἴῃς ΤΥ" 15 
τοελπῖ. Οούηρ. [κ|κς 1. 35. “(οποεῖνεα ΡΥ ἴδε 
Ἡοὶγ Οδοκῖ, Ὀοτῃ οὗ ἴδε Ν Ἰγρὶῃ ἀκ αν ες ΔῺ Αὐιὶ- 
εἰς ποῖ ΟὨΪΥ͂ ἰῇ οὐὗ ΑΡροϑίοβ᾽ ογϑβα, Ὀυῖ ἴῃ ὨΘΑΓΙῪ 
411 οἴπεῖ οτεεαβ οἵ ἴπ6 δηοιεῶϊ (υτοῦ. Οπ [ἢ 
οἴδεν πιδηΐ, πεῖ μογ (ἢ6 Θοτρίυγαβ ΠΟΥ ἴῃς ΘΑΓΙΥ 
ΟΠπασοῖ ΚΠΟῊῪ ΔηΥ ΓΒ ]η οὗ ἰδ ϑυρεγηδίιγαὶ, 1π|- 
ταλου]δῖο σοηςεράοῃ οἱ ΜΑτγ. (Ὠγβῖ 15 ἴῆς 580]ς6, 
ἴδε ὐβοϊυῖϊε ὀχοερίοῃ ἴο ἰῃ6 ὑμίνεῖβδὶ τ]ὰ οὗ 
δἰηαϊη6π5 ; ἃ ταϊγαςὶς ἴῃ ἢ Ἰ5ΟΥΥ. 
γε. 9. Ζοδορὶι, δεοοταάϊηρ ἴο ἐῃς [6 18} 1ΔῪ, 

πο βυδραιᾶ. (οηρ. νεῖ. 20; Οεηῃ. χχίχ. 21; 
Όέεας. χχὶ!. 24. --- Α πὶ δα, ἃ τηᾶδὴ οὗ ὑρτρἢϊ- 
Ὧε55. Η:δβ σοπάυςϊ ἀοε5 ποῖ οσοτηρεαὶ ὺ8 ἴο δοςδρὲ 
ἔε 5βεῆϑθε: ἃ Κἰπάὰ τδη. Ηδ νγᾶβ ἰπδυσποδα ὈΥῪ 
Ϊπεῦοε. Μδεγ διδὰ ροβϑβίΪ]γ τοϊὰ ἢΐπὶ οὗ ἴῃς τεν- 
εἰδιίσῃ τηδάς ἴο δεῖ: Βα νΝ25 751 ἴῃ ρίνίηρ ΠεΥ ἃ 
ιεδσείησ, ἀπὰ [Βοη, ἴῃ ἐρπεσυεῦςει ἷῃ ποὶ Ἡϑῃϊηΐ 
ἴο τολίκο ΟῚ ἃ ὈυΝ])}ς Ἐχαπιρὶθ. Αἵ (ἢς 5382ῃ16 {Ππ|6, 
ἱπιβῖςς Ἰεα δὶπ), 45 ἃ ενν, ἰο ἴπε ἱπιεπιίοη οὗ ρυϊ- 
ὕηρ ΒεΙ ΔΎΔΥ, τπουσὶν Ὀτγναίεῖϊγυ. Τῆς (Ὀστεῦ 
δ γαϑθο 15 τῆς ΓΊΟΓΤΟ το ΔΓ ΚΑΌΪΟ, βίπςοδ ϑυςοἢ Ἰυϑιϊοα 

15 ΓΔ ΓΕἾγ ἐχεγοϊϑεὰ ἴο οης ἴῃ ἴῃς 5ϊτυδιίΐοη οὗ Μδιγ. 
50 ΒιρὮ ἃ γεράτγα ίου ἴῦς ΠοθοΥ δηὰ τερυϊδῆοη οὗ 
ἃ ὝΟΠΙΔΙΠ 15 τηοδβῖ Υλα ἴῃ Ἐλβίεση ΠΟΙΠΙΓΙΕΒ. 
Μλιγ᾽ 5 βἰτοὴρ [Αἰ ΤΏΔΥ ἢανα ἰηθυσποεά Ὠἰπὶ 
ἃἴκο. -- οῖ ΕΧρύεββεβ ἴΠῈ τπογα Ὑ]ΒῊ ; 
88 ταϊπὰοὰ, ἴδς ἱπιεηίιοη ; ἃ αἰπεϊηςιίίοι ποὶ 8]- 
μίας Τε ἷπ ἀἰδουπδίης [18 ρδβϑάρο. -- 

ψαϊοῖγ. Ιη [6 ςοπῆϊοϊς Ὀεϊνγδαεη ἢ18 86ηδ6 οὗ 
ἡφὰὶ δπὰ πὶ5 τεραγὰ (οσ ΜδΙγ, δες οἴοβε (ῃς πιϊὰ- 
ἀϊς ὯῪ οὗ ῥείνδις ἀΐνοτοαε. ὙὍὴς εἴογηδὶ ὅϑοη οὗ 
σοὰ ἱπι5ε]ξ, αἱ ἢἷ5 ν σὺ δηΐτληος ἰηΐο 
ἴδε ποεῖϊά, ἴο ἴῃς βυδρίεἴοη οἵ Περὶ ἰπιδογ ἢ Οης 
εδοβεη ἴἰο Ὅ6 Ηἰθ8 τηοῖπο. γγὯ8 ϑιβρεοίεα οὗ υη- 
᾿απϑπιϊηεββ ὉΥῚ ΒΕΥ δυβΌδη -- Τῆς ἴνο Κἰηαβ οὗ 
ἀΐνοτος αἴοοῦς ἰδ6 [ἐνγ8. ΤΏο ρναϊς ἀἴνοτος 
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Ὦδγο ΒΡοόκϑη οὗ Ἴοηϑίβιεα πῃ ρὶνίηρ ἴῃς τὸ ἃ Ὁ] 
οἵ ἀΐνοτος (Ὠευϊ. χχίν. 1--1; Μαῖί. χίχ. 8), νυϊἢ- 
ουὲ 455) χηΐηρ ἃ τεάβοῃ ἔοσ ἰξ. ΤΠ ρυθ]ὶς ἀΐνοτοῦ 
σου]ὰ πᾶνε Ἰηνοϊνεὰ ἴπεῈ ομᾶγρε οὗ δάυϊεγυ, δηὰ 
ςοηϑεαυεηΐ ΡῬυπὶϑῃπιθηΐ, βίοπιηρ ἴο ἀεαῖ. ΒγῪ 
Ῥτείεστίηρ ἰἢς ἰοππηεσ, [ϑερἢ Ἐχῃι δ ςἀ ποῖ ΟὨΪΥ 
Κιπάπεθβ Ὀυϊ 86] [-8βΔογιῆςς, βίποθ 6 σοπαϊτίοῃ, 
υὐβ μὰ ῬΌΌΙΟΙΥ Κπονη, τπουϊὰ Ὀς τοοκοηθὰ ἢἰβ 

Ὧς6. 
ΕἸ. 2ο. Βαπϊὶ ψἘ1]19 [ὁ ᾿πουρσδῖ οἷ [8650 ἰπίπικα. 

Α5. ἃ ͵υβῖ πιδη,᾿ δα νγᾶβ ρϑίηβα δηὰ ρτίενςεα, γεῖ 
ποῖ δανίηρ ἘΠΌΤΕΙΥ ἰοϑὲ οοπδάδηος ἴῃ ΠΟΥ, Πα 
ἘὨουρσῇξ τῃς τηδιίίοσ ονεῦ ; ἴπδη οδπὴς ἰῆς ἀδ  νοῖ- 
πος σοῦ ἀουδί. Απ δποῃεβῖ ἀουρῖου νν}}}] ονιαΐη 
Ἰψῃι, δυὰς ποῖ ἢς ἯΒΟ ρῖνθβ ΨΔΥ ἴο ραββϑίοηῃ. Μδῃ᾿ Β 
εχισγοπγ, Οοὐἶἷβ ΟΒΡΟΠ ΒηΝν ἐν δημοὶ οὗ [19 
Σοτὰ. (ΔΌΣ εἰ μδὰ ἀρρελιεά ἴο Μϑτγ ; μεῖε 86 
ΔΏΡΕΙ ἰδ ποῖ παπηθὰ. ΑἸρεῖβ, Ὑγῆο γα “" στηἰηἰβίος- 
ἱῃρ᾽ 5ρ|τ118,᾿ ἜΡΡΕλΙε ἴο τονθᾶὶ Οοάκ ν1}] Ὀείοτα 
τδς οσουπιίηρ οὗ ΟὨτίβὲ, ϑίηοε (ἣς 1}}} τονεϊδιίοη 
οὗ ἴ8ς Οης τοδὶ Μεαϊαδῖοσ, ἴῃ Ὠθοδβϑὶν ἕοσ ἐποὶσ 
Δρρδάσδῃςες 845 οεαβαεὰ. Τῆς ρῆγδβο, "Τῆς δη- 
εἰ οὗ ἴῃς 1, οτά,᾽ ἰῃ ἴῃς ΟΙὰ Τεκιίδιηηεηί, οἴδη σὸ- 

[ΕἼ ἴο ἴῃ δεςοῃὰ Ῥεβοῃ οὗ ἴῃε ΤΥ, Ραξ ἐπ ἰ5 
8. ΠΟΓΓΔΣΏΙΥ ποῖ [86 ολ86 Πεσο, Ὑπετα ἴἢς ἀοῆηϊξα 
ἉΓΏΟΙς 8 ποῖ υβεοὰ. Τὴ τονε διίοηϑ ἰοὸ Γ᾽ βαρὴ ἰῃ 
ἴῃς ΟΙἹὰ Τεβίδηιεπῖ, απὰ [οβερὰ ἰῃ ἴδε Ν ιν, ἸΟΓα 
ΔΙΝΑΥΒ τηδά6 ἱη ἀγεδη8. “ΤΣ δηηουποεπιοηὶ γγὰ8 
τηδὰς ἰο ΜΔΤΙΥ͂ ΟΡΦΩΪΥ, ἔογ ἴῃ Μδτιγ᾽β οδβε (δἱ πὰ 
ΟΟΠΟΤΘηοΣ οὗ Ἧ}} νεῖ ΠΟΟΟΒΒΔΙΎ ; [ἢς Οοπλ- 
τυηϊςαϊοη ψγ85 οὗ ἃ Ὠίρῃδν κὶ πὰ, δηὰ τείοστοα ἴὸ 
ἃ τηΐηρ τὐτες᾽ (ΑἸέοτα). -- Του βοι οὗ θανϊὰ, 
Α διθηρ 6π|6ὸ ἰπ νίενν οἵ τὰς σοτηπηυπὶςδίίοη ἴο 6 
τηϑας,. -- ΕΘΔΣ ποῖ, Εἰ ἴΠεσ ἔοσ γουγϑεϊ οὐ ἔοσ Ποσ. - 
ΜΑΣΥ ΤΥ υἱίθΘ. Ης ἰ58 τεηιϊηαεὰ (παῖ 5ῃ6 ͵ἰ8 16- 
ΒΑ} δα ἴδ. -- Βοροίίοι, σδίῆεῦ [ἢΔη “οῦ- 
οεἰνος,᾽ βίηοε Τ᾽ οβαρὴ 5 τείειτεὰ ποῖ 50 τηυο ἴο 
Μδιγ 8 βίδϊε 845 ἴο 18 οδιιϑ6. 

Ἄεῖβε 21. δοδβαδ. (ουηρ. νογ. 1. ---ὸοσ ἰδ ἰδ Πο, 
αἴοῃς, ἔδιδὶ 88.811} βανὸ ἷδ ὑθο}]6. ΪΤοβερῇ, Ῥγοῦ- 
ΔΌΪΥ, ὑπαεγϑίοοα τἢ}18 48 γείευσὶηρ ἴο ἴῃς ᾿Αϑὰ ; 
Ὀυϊ (δ Ρῆγαβε, ὕγοσῃ [Οἱ σ δἷπδ, Ξρἰ τ υ2}12ς5 186 
Ῥεορὶς 48 Μ6]}] 48 ἴδε βϑαϊναίίοη. Νοῖ ἐεπιρογαὶ 
αο] ἸΙνούδηςσς, ΠΟΙ ΠΊΕ 654] υϑι1βοαιτίοη, Ὀυΐ Δλ6- 
ἴπ8] 5 νδίζοῃ ἔγοπὶ δἷπ ἃ5 ἃ ροϊ]υἱϊρ οννοῦ ἰῃ 
Οὖγ ηλίαγο. [Ἃἢ ἴῃς τεναοϊαιίοη ἴο Μδτγ ἴῃς ἈἹΟΥΥ͂ 
οὗ Μεβϑίδῃ ἰβ βϑροκεὴ οὗ; δεῦὲ ἢΪ8 βαν!ης ροῦνοῦ ; 
ποῖ Ὀεσδιυδο 8ῃ6 πεεάςεα βδἸ νδιίοῃ 1688 ἴμδῃ οβερῇ, 
Ὀυς Ὀεσδυβ6 6 ννᾶ8 ἱσου ]ο ἃ Ὀγ ἀουδῖβ τεραγα πᾷ 
ΠΟΙ, ἀπὰ ἢονν ἢδ 5 ἰο]Ϊὰ τηδὲὶ ννῆδὶ 6 ἱπ ἢἰ5 ἀουδὲ 
ἀεοπιςά 5'η 8 ἰδ ς π]6λΠ5 οὗ βαϊνδίίοῃ ἔγοπι 5ϊη, 
Τῆς νογὰβ  ΗςἊ᾿ δηά " οπι (μεῖς βἰἢ5,᾽ τὸ δ- 
Ὑμμρβινν Ῥοϊπης ἴο ἴῃς οὔος δπὰ ψόοσκ οἵ {δα 

εβϑίδῃ. "Η]5 ρεορὶθ᾽ 88 πο βρεςίδὶ] ἐπιρἢδϑβίβ ; 
1Πεγ ἃσε ἴποβϑς νῆοπὶ Ης ϑᾶνδβ ἔγοπὶ {πε}, 5118. 
ΠῚ τῆδῃ ἅσζε ποί θείης βανεὰ ἔτοπὶ βίη παν ἣᾶνε ἢῸ 
ονυϊάδηος ἐμαὶ ἴδΥ σε οὐ ἢ15 Ρεορὶε ; ἱξ, ῃον- 
ἜΥ̓ΟΓ, ἴ ΒΘΘΙΏΪ ΠΡ [ΘΠ ΘΓ 655 οὗ σοηβοίδηςς, ΠΟΥ ἃγὰ 
ὄνοῦ ἰοτρεϊίηρ τς Θανίου ἴῃ ἰῃς Ἰμουρῆὶ οἵ {Ποῦ 
51η58, ἴδῃ {ΠΕΥ ἰοβ8ς ἴῃς οτος οὗ (ἢ͵]8 δηΐθ- παιδὶ 
ὈΒρεῖ, [Π18 Π.ινιης βιδίθιηδιῖ, ἴηι Ηδ νδο ννᾶ8 
τῇ οὗ Μδτυ, ἰῃς Ῥεγβοη ψῆο ᾿ἱνεὰ ἴῃ [υἀδᾶ, πὰ 

Ης δἰοῃς, οδῇ δπά ἀοεβ βᾶνα υ8 ἔγοϊῃ οὐγ 51η8. 
νεῖ. 22. Βαϊ 411} (ἱσ Βα ΘΟΣη0 ἴο Ρ848. Αἢ 
ἰλπδίίοη οὗ ἴῃς Ἐνδηρο δῖ, ῆο δνοτυν ἤοΓα 

Ῥοιηῖβ ἴο (ἢς (ἸΠΙπιδηξ οὐ Ρτορῆεον. --- Τμδῖ, 1. α., 
“ἸῺ ογάοσ τμ41.᾿ Τῆς ἀνεηῖΐ (]8]|1|εὦ οὐ 5 Ρυγροβα. 
45 Ρτεάϊςϊεά, δηὰ ἱδβογείοτε ἴοοῖϊς ρἷδοθ.Ό ὉὙ8μὲ 
ΤΟΡΏΘΟΥ ἀοροηάϑ οἡ ἴῃς βοΐ 85 ρυγροβεᾶ ἰῃ ἴπ6 
ἱνίπε πκϊ πὰ. --- ΕῸ18119ὁ68, ΤῊ νοσχὰ ἢ498 ἰἃ 

0.81.2] 8686 ΠΕΙΕ 45 ΔΡ0]1εα ἴο ῬΤΟΡΏΘΟΥ. --- ΒΥ Ὧ9 
Ιοτὰ, πο 5βροῖίκε ᾿Άσοῦ ἢ ἴπο ῬτορΒοῖ, ἰ. 6., 15αἰ δ} 
(νὶ,. 14). ΤῊε τυεηρ (ον δὰ τῆς ϑρεακίηνσ. 

νεῦ. 22. Ὧδο υἱσρίῃ, ποῖ α νἱγρίη. ὙΠῸ ῥγοὸ- 
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μος αρὶτίς οὗ Ιϑαΐϊδῃ δὰ ἴῃ νἱονγ ἃ ρδγίουϊαν 
νἱτρίη, [Ὡς τροῖδοσ οὗ ἴδ6 ἱπὶς Ἐπηηδηυοὶ. ΤῺς 
ἡ" σεῖη 8 Ρυΐ 511} νΑτεα ἔσοπὶ (ἣς ταχί οὗ 
ἰῆ6 Οτεεκ ἰγδηβ᾽διίίοη οὗ ἑἰς ΟἹὰ Ταβιίδιοηΐ οα]]οα 
ἴῃς ϑεριυδρίηΐ, ἴῃ σΟΙα πλοῦ :856 ΔΙΟηΡ ἴΠς ἴων 
ἂαἴ {πὲ τἰπ|δ6. ΑἹ] {μς νδγίδιίοηβ ἃγα τηεγεὶν ἰπ 
ἴοστη. Ἐν! ἀθητγ [86 Ἐνδηρο δῖ σοηδίἀοτοα τῆ 656 
Οσούστδησα8 ἴο Ἐς [86 βχβὶ σοτῃρ]οῖς δ] Δ] πεπὶ οὗ 
ἴδε ΡγΟΡΏΘΟΥ οὗ ἰβαΐδῆ. ὙΒεσα .ιδὰ ΡΧΟΌΔΡΙΥ 
Ὀεδ ἃ ῥγενιοὺβ δ] ΑἸ] πιεπὶ ἴῃ ἴῃς ὕαγὸ οὗ Αἢδ2Ζ, 
νἱΖ., ἃ 5ῖζῃ ρίνοη ἴο Εἷδη τεβρεοῦηρ ἴῃς [δ ροΟΓα] 
ἀο]νεσδηοα οὗ ἴῃς Κίπράοτι οὗ ᾿υἀλῇ. ϑοίης σα - 
ἔεγ ἴ το ἴδε νἱΐε οὗ τῆς Ῥχγορβεῖ. Βυϊ. ἃ δίγμοτι 
Τείδιοηος 18. ΟἸδΑυ ἰηνοϊνεά, ΤῊς ἰδῆρσυᾶρα οὗ 
186 Ῥσγορμεὲ (18. υἱῖ. 13) ἱπάϊςαϊεϑ βοπιεϊηἱπρ 
ΙΏΟΤΟ ἱπηρογίδηϊ, ἀπὰ ψῆδῖ ἴδῃ οσουγτοαὰ Ὀγοβοηῖβ 
ἰῃ ΠΊΔΩΥ ΡΟΪΠΐΒ ἃ ἴγρςε οὗ "δῖ 15 ΠΟῪ βροκϑῃ οἷ 
Τῆς ΟΙὰ δῃηὰ Νεν Ταδβίδιηθηβ ἅ1ε σεϊαϊθα ἴο δ ο ἢ 
ΟΥΠΕΣ 485 ὑγρὰ δπὰ 8ηἘ|γΡ6, Ῥσορῦδου δηᾶ 6] Π]- 
τηρηΐ, ΡΓΟΡαγδέοη δηὰ σοῃϑυσητωδῦοη. Τῆς ΝΟ 
Ταβίδπιεηϊξ τε 15 ἀο0 ποῖ, οννονεῦ, υ56 ἔπ 5. ]ρ- 
ἴυΓε5 ΕΥ̓͂ ΨΔΥ οἱ δοοοτηϊηοαδίίζοῃ ; ἩΒΟΠΟΥΟΥ ἃ Ρᾶ5- 
ΒΑ 28 15 ἘΧρ]δίπδὰ ΌΥ ἴδει 845 Βανίης ἃ βεοοπά {ι]- 
ΒΙπιδηὶ, 45 ἰῃ [ἢ6 ῥγδβοηΐ οδβα, ἰῃλι (ι] δ] δὶ 15 
ἴῃ δοοοτάδηςς ἢ τῆς ἢγβϑῖ, ΟἿἹῪ ἤ]]οσ, Ὀσοδάσσ, 
ἴΏΟΤΕ βρίγυδὶ. ὙΥ Βεῖμον τς Ρτοροῖβ ἐμοσηβϑοῖνοϑ 
ἭΓΕ͵Ο οοηϑοίουβ οὗ [158 116 Γ 8636 15 ἱτητηδῖογίαὶ 
ἔοτ ΟἿΣ Ῥϑββᾶρε ἰ6}}8 οὗ ψγῆδὲ ὁ τνγᾶβ βροΐκεη Ὁγ τῆς 
Ιοτὰ του ἴἢ6 Ῥσορδεὶῖ."--- ΜΈΣΟΣ 16, Ὀοΐπα ἰῃ» 
Ἰογρσοίθᾶ. ΤῊΐβ ἰηαϊοαῖθβ τμδῖ [6 ψμοἷς Ἔχρ]δη- 
δἴίοῃ ἰ8 ἰδδὲ οὗ 86. Ενδηρεὶ ἰβῖ, ποῖ οἵ ἰδς δηρεϊ. 
-- θοὰ τὴ π8. ΑΡρρὶϊεὰ ἴο ΟὨτῖβέ ἴῃ ἴῃς ἰσμοϑὶ 
δηὰ πιοβὲ ρ]οσγίουβ βεῆϑε : (οά ἱποδγηδῖς ἀπιοηρ 
05, Ης [15 511}} ᾿τχωπιδηποὶ, σοὰ τὶ ἢ ὰ8 ; οπςα δ 
᾿ζᾶτης ΔΏΟΠ το πὰ [ἰἀςηῆεά Βἰγηβοὶῦ τ ἢ 
ἴδει; ποῦν Ἦπ ϑᾶνεβ τῇδ διὰ ἰἀδπιῆ65 ἐβοτη 
ψἰῖῃ Ἡ!τ561ς 

νεῖ. 24. ἘΤΈΘΕ 7080ρΡ8 -- ἀἰὰ, ΖΦ Ῥεϊϊενεά, 
ἐβετείοτα ἣς ορεγεὰ, Τῆι ΘΑ ]Ὺ ἰῃ τς Οοβρεὶ 
8 ορεαϊΐδηςο σορτεβοηϊεὰ 25 ἴῃ ἔγαϊξ οὗ (αἱ. 

ΟΗΑΡΤΕᾺΚ [. 
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ψετ. 25. ΚΘ ΒΟΟΣ ποῖ. Α Ηδσῦσον ἔοσῃῃ ἴοὸτ 
οοη ρα] σομδ ϊ Δὔοῃ ; οοιηρ. [κε ἱ, 26. - Α δβοι, 
ΤΠΗΘ ψογὰβ δηβνοτηρ ἴο “Παγ᾽ δηᾷ “ἢσβίςθοση ἢ 
ἂἃῖς οὐίεἀ ὉΥ βϑοῖὴης οὗ ἴῃς Ὀεβῖ δυϊμοτγ 168. 
ΤΏΕΥ τᾶν, Βοννενοῦ, ἤανα θεδη Ἰοῆ ουΐ ἰοὸ Βυρροτί 
ἴ[ς ἀοοσίτίης οὗ ἰῃς ρΡεγρείυδὶ] νυἱγρίηἰ ἐγ οὗ Μδιγ. 
Ιῃ Τὺκς 11, 7, [6 Ρῆγαβς 8 ρεπυὶπα Ὀεγοπα ἃ 
ἀουρὶ. Ιὲ ὅοα5 ποί οὗ ἰϊβεϊ ἤ ὑσονὸ ἰδαὶ δεν μαὰ 
οἴδοσ ομ]άσεη, ποῦ 068 οὗ πδοδβϑη ιν ἹΣΡΙΥ 
{π1|5. Ὑεῖ Μαιδεν, νὰ τἰἢ 6 ̓νὯΟ]ς ἰδίου οὗ 
Οσῖξε Ὀείοτς ἢΐπλ, νου ἃ ΒΟΔΙΟΕΙΥ δᾶνα υϑεὰ τἢς 
Εχρσγδββίοῃ, δὰ δε πεϊά ἴῃς Ἐοπηδη Οδίμοϊ!ς πο- 
ἴου οὗ [6 Ρεγρεῖυδὶ νυἱγρίηϊ γ. [τ πουϊὰ ἢᾶνς 
ὈδδῊ δΑΒΥ ἴο ἀβϑϑεγῖὶ ἴμδῖ ΟΥ̓ βαυϊηρ; δὲ μέυεγ 
Κηεν Βεῦ, Μδηγ Ρυτοϊεβίδηϊ σοτῃπιθηϊδίοῦβ 5ὺΡ- 

56. τηλξ ([ἢ6 σεηοδίορυ οὗ Ὠδνϊὰ ἰουπὰ 115 πὰ 
1η (χῖϑῖ, δηὰ [δαὶ Μᾶσζυ οουἹἱὰ ποῖ δὰνς σίνοῃ 
ὈΣΓΏ ἴο Ομ άγεη δῇοσ μανίηρ Ὀδοοιγθ τῆς σποῖδοῦ 
οὗ ἐῃς ϑανίουγ οὗ ἰδς νοσϊ ἀ. Βαῖ {πὶβ 18 ἃ τηδῖ- 
ἴεγ οὗ βεπεπιεπὶ ταῖῃοῦ ἴδῃ ἃ σομνϊςοη Ὀαβοὰ 
οὔ ανϊάδηςο. “Τῆς Ὀσχοίδγοη οὗ οὐὐ 1 ,ογὰ ̓  ἃζὰ 
τεαυεθν ταεηοπεά (ἰοῦ ΟΥ̓ πᾶπις, θεβίεβ 
δἰβίεσβ), 'π οἷἴοδα σοπηθοῖοη ἢ Μᾶδτσγῃ, πα ΔΡ- 
ΡΔΑΓΟΘΠΕΥ 85 ΠΟ ΌΟΓΒ οὐἠἨ Ὠ6Υ Πουβεῆοϊα, ὙΒΕΥ 
ἃ͵δ ΠΟΜΒΟΙΟ ΟΔ]]οὰ ἢΪ58 σουβίηδβ, Δ58 βοῃς οἷδίτη 
1Βεῖὰ ἴο ανα Ῥεθῆ, ΤΏΉΘΥ ΜΟΥ ΡῬΓΟΌΔΟΌΪ εἰπεῖ 
ἰῆε ἙΟὨΣἀγθ οὗ ΓοβἜῈΡὮ ὈΥ̓͂ ἃ ἰΟΥΤΟΥ τἱΐα ((ηὴς ΥἹΕῊῪ 
οὗ δοπιὲ ατεοῖς ξΔίΠ 65), ΟΣ 186 σὨϊ]άτεη οὗ ̓ οΒἜΡ ἢ 
διὰ ΜδΑΙῪ (45 πον δε ὈΥ͂ τηδηγ Ῥτοίεβίδηϊ σο- 
τηεηϊδλίουβ). Τὸὺ ἴμο6 ἢτδὲ νυἱεν ἴῃς ρεπεδορυ οὗ 
]οβαρἢὴ 86οβ δὴ ᾿ηϑυρεσα Ὁ] οδ]εςίοι ; ἔοσ τδς 
οἸάεβέ βοὴ ΌΥ ἴδ ΓΌΥΤΊΟΣΙ τηδίτίασε στουὰ ἤανὰ 
Ὀεδη Βῖ5 ἰεζαὶ δαῖτ, δὰ [ἴῃς ζεηδδίοσυ οὐ οὗ 
Ρίδοδ. Τῆς αυκϑίίοη, πονενοσ, 18. Τοταρ ἰςδιεα 
ΠῚ ΟἿΒΟΙ ἀχορειϊοα! αἀἰβου]ε8 ἀπὰ ἀοοίτὶ δ] 
Ρτε)υάϊοεβ. ΤὨς Υἱγρῖη"γ οὗ ΜΆΓΣΥ ἃρ ἴο ἴδε ὈΣᾺ 
οὗ 6βὺ5 ἰ5 πεσὰ [Ὡς πιαὶῃ Ῥοΐηῖϊ, ΤῊ ᾿8ΟΪὶς 
δι )οςὲ ἰ8 ΔἸ ἀἰδουδδεα ὈΥ Γηρὲ δηὰ Θοβδ 
ἰῃ (Ὡς ἘὨρ]15} δα, οὗ Γ,ληρθ᾽5 ΟομπιηεηίδσΥ, 224ὲ- 
ἕλετυ, ὈΡ. 255-260. 

[-12. 

7164 ΚεσιΣ αμά ΔΑ εογαΐέορρ ΟἹ τς Ταρτ. 

; ΟΥ̓ “ψῆϑη 6ϑὺ5 νὰϑ Ὀογῃ ἴῃ Βεῖ] δηλ οὗ Ππᾶδά ἴῃ [Π6 4 ας οὐ ὦ 
ἄδγβ οἵ Ηετοά τῆς Κίηρ, Ὀ6Πο]4, ἴδτα οαπὶα 156 τλθηΐ 

4 ἴσοτῃ ἴῃ δαϑί ἴο [ογιβαίεω, βαγίηρ, ΝΘγα 15 6 ἴμαΐ ἰ8δ ὈΟΓῊ ὁ ΟΒμρ. χαϊ- 

ὃ ΚΊηρ οὗ [ῃ68 7ενὴν8 ἡ ἴοτ γα ἢᾶνα βθβὴ 3." ἢΪ8 βία ἰῃ [πε δαβί, πὰ 
3 816 σοης ἴο ΜοΥβηΐρ Ὠ. Ώδη Ηοτγοά ἴῃ6 Κιηρ ἢδα πραγὰ 5; Χχχ, 9. 

1ναϊκ χῖχ. 35 

4 1άεεο τἀέηρε,2 ἣδ νψὰ58 ἰτου ]6, δηά 411 [εγυβαϊθτα ἢ ἢ. Απὰ : Ἔν 40. 
ΜΉΘ Ὠς δα ραΐμεγοά ὁ 411 [ῃ6 ομίεῇ ῥτγίεβίβ δηα βουῖρεβ οἵ ἴῃ6 Ναπ, χαίν. 
ΡΘΟρΡΙε ἰορείμογ,ὅ Βα ἀεπχαηάεοα 5 οὗ ἴεῖὰ ψἤετε ΓΟ γίϑιῖ βῃουϊά ὁ 

5. Ὀ6 Ῥοΐῃ. Απά 1Π6Υ 5δϊά υηΐο Ὠἰπι, [ἢ ΒΕ] Θἤδια οὗ [υάδᾶ : ἴοτ 

6 ἴδμιι5 ἴἴ 58. τ τ6ἢ ὉΥ {π6 Ρσορμεῖ, “Απά που Βει] ἤετη, ἐπ ὃ τῆς 4 Μισλη ν. 5. 
Ἰαπὰ οὗ [44,9 ατί ποίΐ ἰῃς Ιεαϑί δἀπιοηρ [6 ῥχίῃοθϑβ οὗ [πιἀ4 :9 “(οΥ “ 710μπ νῇ. 4, 

; Μαρὶ 3. ΒΔ. 
Απα ραϊμογίηρ ἰοροῖθοῦ 

Ἷ 07 ἴλ6 (ησχβι 8 ο»εῖξ ἴῃ 

8 Αηὰ σψῇδῃ ΗἩοσοὰ ἰἢς Κίηρ Βεασά ἴξ 
δ ρ»εἦξ ᾿οροῖῃοσ 8 ἰπσυϊγοὰ 

9 Τυάδῃ 
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ζαλρ. 11. 1-12}] ΤῊΕ ΘΟΒΡΕΙ, ΑΟΟΟΚΡΌΙΝΕ ΤΟ ΜΑΤΤΗΕΥ͂Ν. 33 

οτξ οἵ ἴπεε 5181] σοτηε 19 ἃ (σονθγηοσ, “ἴμδΐ 5.41] τα ]ε 11 τὴγ ρβορ]θβ.), Τα χὶ. τι. 

γ Ιβταεὶ. Ὑμβδη Ηετοά, ἤθη δα πα ρῥυν]γ ο4116α 12 τῃὴ6 ψ͵56 . 33: 

τοδη,} ᾿ἰπαυϊγοα οἵ ἴεῖῃ ἀ1]Π Πρ  ΠΕΥ 18 τνμαΐ ττηθ [6 δῦ ἀρρεαγεά. 

8 Απὰᾶ δο βοηΐϊ ἴἤδτ ἴο ΒοΙΏΙΘἤοα, δηὰ βαϊά, αο δηὰ βϑασγοῦ ἀἃ1}1- 

ΘεθΕν [ον "ἢ [6 γουηρ ΟὨ]ὰ; δῃὰ ψ ἤθη γε μάνα ἰουπα ἀέρι, 

τίη πὸ ψογά δρδίη,} [Πα 116 τῆν σοπγα δῃα ΟΥΒὮὨΙΡ Ὠΐτη 480. 

9 ΝΏεΩ 6 αὰ Βεαγὰ ἴμε Κίηρ, ἴμαγ ἀεραγίεα ; 17 δηὰ, 1ο, ἴῃς 

βἴδσ, ψϊοἢ ἸΘῪ 5ανν ἰη (ἢ εαϑί, επί 18 Ῥεΐοτα [ἢ 6πὶ, {11} 1{ σαπλ8 

[Ὁ δπὰ ἴοοά ονοσ ψῇετε [86 γουηρ οὨἸ]ὰ ψὰ85. ΏΘη ΠΟΥ βἂνν 

11 ἴῃς 5ἴδύ, ἴβογ γεὐοϊοσθά σι οχοθθάϊηρ στθαΐ Ἶου. ἹΔπᾶ ψΏθῃ 

ΠΕ ψεγα σοοπα 15 ἰηΐο ἰῃ6 Ὠοι5α, ΠΟΥ δα ἴδ6 γοιηρ οὨ1]]α 
ψἢ ΜΆΓΥ δὶ5. τιοίμοσ, δηὰ ξε]] Ὁ ἄοννῃ, πα ψοσβῃϊρρθά ἢϊπι: 

δῃὰ σὮθη ΤΟΥ δὰ ορεηεα 5} {ΠΕῚΓ ἰγεάβιγθβ, “ ἴΠΘῪ ῥγαβθηίθα δ Ρὲ ἰχχϊ το 

12 ὑπῖο δῖτῃ ρίῆβ,; 3 ὁ ροϊά, δηὰ ἰγδῃκίησθηβα, ἀμ τγιτῇ. Δ ηά ἃ 1.1 6. 

Βεΐηρ ναγηδά οἱ ἀοά “ἴῃ ἃ ἄγεδῃι [μδὲ [Π6Υ 5ῃοια ηοΐ γοίυγῃ ἴο ᾿ τανῇ. ὩΣ 

Ηετοά, πον ἀερατγίεά 33 ἰηῖο {Πα ῖγ οὐσῃ σΟΌΠΙΓΥ δΔηοίμοσ Αγ." ἢ ΧΧΧΙὶ. ΙΣ. Ν Η 

10 ροιῃθ ἔογἢ 
18 χῃᾷὰ Ἰεαγηδὰ οὗ ἴδηι ΘΧΔΟΙΥ 
16 ο»Σΐ ἀρδὶῃ 
18 γχσεηΐ Οἢ 

1. 5}4}} Ὀ6 ἴΠ6 ΒῃαΡΠοΓΙά 13 ΤΏδη Ηοτγοῦ ρῥγναϊεϊυ οδ]θὰ 15 
14. Ἰῃηχυΐγο ἜΧΔΟΙΥ σοποογηϊησ' 

161 αἷβο, ορεζζζηρ αἶβο αὐ 2:4 σηαἶ 1 πγοηΐ (Π6Ι͂Σ ὙΆΥ 
19. Αηά οοτηΐησ 

1 ἐμδεξέμξε α σερεῖεοζοκ ΟΥ̓’ ταοῖδοῦ ; απο ἐμδεγέ ΠΟΥ δε7ῦ7ε [61] 
5. (,) ἐέεαά ογ(}) 31: ορεηΐηρ 

36. γ ΌΥ ΔΠΟΙΠΟΣ ΜΑΥ͂ ἰπῖο {Πεῖσ οὐ σου ΤΥ 
348. 07 Πα ΓΟῪ 

πειτοον τ σαν αν γεν σι στ σανσν ΡΞ  ἀσυιντος 6 πο τ συ τ προ σσθα το ΞΈΝΕ τ ξυυΞΘΑΡο σον σονς 

ΤῊΣ ὨΑΤΕ ΟΓΡ' ΟΥΈ [ΟΒΌἾ ΒΙΕΤΉ, 866 [η- 
τοὐἀποϊου, 8 8, ΡΡ. 1Ιό, 17. Τῆς νἱϑῖὶ οὗ ἰδς 
Μαξὶ, 8116 1 ἀο65 ἠοὶ ἀεϊειταίης ἴῃς γεᾶτ οὗ ἰῃς 

τ ) οὗ ΓΟ γβι, ῆχοβ ἃ ἀδῖς δϑογεέ νοὶ ἰδ τουδὶ 
Βανε ἴδίκεη ρίδος. Ἡσγοὰ τυᾶβ ἱΐνε ὙΠ η [6811 
;τ2ἀ8 Ὀοτῃ (νεῖϑ. 1--12}, Δηὰ ἰῃοσγείογε Α. ὕ. 6. 750 18 
ἴδε Ἰλιεσὶ ἀδίε τνὰϊο οδῃ Ὁς ἀ5ϑ)σηςα το ἴ6 Ναῦν- 
ΠῊῪ (9εε νεσ. 7). ΤὨς ΟἾΠΟΙ σΠτοΠΟΙ]ορίοΔ] ἀδίᾶ ἅτε, 
(1) τῆς ἂσε οἵ [6805 δῖ ἴ[πς ἀαΐε οὗ ΗΠ 18 Ὀδρί8βηη 
{{υὐκὲ 11. 23); (2) ἴδε 153 οὗ το παιηδαὰ ἴῃ 
ζαῖκε ἢϊ. 1; (3) ἴῃς βαγίηῃρ οὗ τῆς [εν αἱ τῆς 
δτϑὶ Ῥάββονοεσ δέϊοσ οὖζῦ 1,ογὰ δ θαρίίβυῃ (] Ομ 1. 
20): "“ΕΟΓ πὰ 5ὶχ Ὑεδὺβ τγὰᾶβ ἴμ18 ἴθ ρ]6 ἰῃ 
Ὀυπάχηιρ,᾽ εἰς. Τὸ [818 βοῃις δαὰ (4) ἴῃς σοιρδλυὶς 
οὐ 1υκς τεβρεοιηρ Ζεοθαταβ (Πὺκς ἱ. ς) : “οἵ 
τῆε σουσβε οἱ ΑὈ δὰ ;᾽ (5) ἴδ δρρεᾶλγδηςε οὗ ἴδς 
δΙΩΥ (5εε νεσ. 2). [ἰ ὙΠ11 ἈΡΡΘΑΥ ἔγοόσῃ ἃ γοίοσοηοα 
ἴο ἴδε ποῖοθϑ οὔ ἴδε Δ ΟΌ5 ραϑβϑαροβ οἱϊεα, ἴῃδὲ 
ἴδε ποσὰ ἀεδηϊϊε βιδίετηεηῖθ ΤΏΔΥ Ὀς υϑεα ἴο βὺρ- 
Ῥοτῖ ἴδε νἱενν ὙΒΊΟΝ Ρ]4σε 8 ἴῃς Ὀἰττῃ οὐ [6805 δὲ 
δε εἷοβε οἵ Α. υ. 6. 749, οἵ δὲ ἴῃς Ὀερὶπηῖηρ οὗ 
750. [158 ἴτὰς ἢοῃς οὗ ἰδ ἃτ6 αἀδοϊβῖνα ; γεῖ 
Οἱ ἴδε οἵδε παπᾶ ἴῃς τηδηΐϊβ υϑεα δραίηϑβί 
[815 νἱενν τοϑῖ οὐ ἴῃς βίδίθπ)δηϊβ (ἢ 85 4 δηΐά 5) 
ἩΠΙΟΒ ἅτε [27 ἔτοτὰ ῥτγεβοηςηρ δβϑυγεὰ σἤγοηο- 
Ἰορίςα] ἀδίαβ. Α8 τῦυσὴ οοπέἔυδίοη εχίϑίβ ἰῃ τῃς 
πιιτι5 οὗ δοπὶὰ ἴῃ σοημβοαύδηςς οὗ ἴῃς τεςκοηίης 
ἔτοτλ ἴο δ͵’Ά5, ἯῈ ἰπβετί ἃ 11ῖ8: οὗ οουτεβροῃαϊη 

. [δου Ὀδ σαγεία!ν ἠοϊεὰ ταὶ τὰς ἡυπι- 
81 ογαέ αὶ, Ξιλπαϊηρ ἔογ " ἄγβί,᾽ " βεοοπῃά,᾽ δἴς. 

Α.ὕ.Ο 749 750 751 752 753 754 755 
Β.(. 4 3ϑ 2 τ 1 2.4.5. 
Ι πὸ ἤχ ἴὰδς ἀδῖς δὲ ἴῃς οἷοβε οἔ 749, ἰῃς οοπι- 
ἸΏΟΏ ΕἾΔ 5. ΧΟΜ7 ὙΘΔ15 ἴοο ΪΔΐδ, ηοὶ ἔχε, βίπος Μὰ 
τεςίκου ἔσοτλ ἴὰς οἷοβα οὗ ἴἢς ἢ γοᾶγτ, 66 οἡ 
ἱλικε ἰϊ. 8, τὰ ἐὰς ἐρεῖς ἴο 186 ἔπιε οὗ ἴῃς γ6ΆΓ. 

Βαὶ πἢδίονεσ ὃς (δς ἀδῖο, (Ὡς ϑανίου Δρρεαγχοὰ 
ΥΟΙ. 1. ζὸ 

ἷῃ “τὴ6 ἔμ] 658 οὗ ἴῃς {πὲ ᾽ (Ὁ Δ]. ἷν. 4). ΤΏ νἱεὶϊ 
οὗ τς Μαφὶ 15 οὗ ἰἴβεὶξ δὴ ἱπαϊοδλέϊοη δὲ τδ6 
ῬΙΈρασγαϊίοῃ ἴοσ ἴς σουηίηρ οὗ ἴῃ6 Μεββὶδῃ νγᾶβ 
ΠΟΥ͂ Τοιρὶείθ. “Ϊ1}ῺῺ τὴς ἢγϑί ομαρίδγ, τῇς Ενδη- 
Ἰὼ Ῥοϊπὶβ οὐ ἴῃς ρατὲ ὙΠΙΟΝ ἴῃ 6 ϑεισέεά ΡΕΟΡ]ς 
δὰ ἱπ σοπηδοϊοη τὴ ἴῃς Μεββϑιίδῆ. ΟἾγ5ι8 
βεπ ΑΙ ΟΡ δηὰ Ηἰβ δὲσττ ἔτουν τὰς Ίγρὶη 5ΠῸν 
ἴηι 5] νδοη νγᾶβ οἵ {πῸ [ενγ8. Τ Ὡς 5εοοπα οδδρ- 
ἴεσ, ΒΊΟΝ τδοοτὰβ ἴῃς ἀστῖνδὶ οὐ ἴῃς Μασὶ ἔγοτῃ [ἢ 6 
ἙἘλϑῖ, ρσεβοηῖβ ἴῃς ᾿πίεγοϑὶ οὗ ἴῃς σερίΐέέ ποτὰ ἰη 
Ομβδι. Τῆς Μδρὶ δῖε, 80 ἴο ϑρεᾶκ, ἴῃς σερτε- 
βοηίδιίνοβ οὗ ἴποβα οουβ (δῃῖϊ]ε5 ΟΒς ΠΆΙΤΩ68 
τς τεοογάδα ἴῃ ἴῃς ΟἸἹὰ Τεβιίδσηθηϊ..... τΤῆυβ 
ἴῃῆε ἢχβθὶ οὨδρίου οὗ οὐὐῦ οβρεὶ 1Ἰυϑίγαίοβ. τὴ 6 
ΒοτΘαΙΆΤΥ Ὀ]οϑεὶπῦ 45 σοη(ταϑίεα ψ] Ὁ} ἴῃς Βοταά- 
ΐ ΟὕΤΒΕ; Ὑ816 [86 βδεοοῃμαὰ ὑσζονςβ, ἴ8δὲ ἃ]- 
ἰουρσ ἴἢ6 Πεοδίβθη σοῖς 1 ο}4}}γῪ σίνδη ὑΡ ἴο 
{ποῖ οὐ ψᾶγ5, ἴδετε ψ͵ὰβ διυγοὴρ ἱμότὴ ἴῃ 41]] 
Α5εὲ5 ἃ οογίδίη Ἰοηρίηρ δέου, δηὰ κηπον]εάρε οὗ, 
τῆς ϑανίουγ (Εοπι. 1.). [Ιληρα. 
ΟΟΝΤΈΝΤΒ. Μαῖΐμον (ε}18 πος οὗ ἴῃς ἀεἰΔ1}5 οὗ 

ἴῃς ΝΑΌνΣΥ (566 106 1]. 1--20), πα πλᾶῖκεβ8 ΠΟ 8]- 
Ιυβίοῃ ἴἰο τῆς ἕδος [δαὶ Τοβερῇ δῃὰ Μδτιγ Βδά ῥτε- 
ΥἹΟΌΞΙΥ τοβϑι θα ἴθ Ναζασγείθ. ὅ6ες πσχὶ βεοϊίοη, 
Ης Ὀτίηρθ ἰηῖο ἴ86 ἔοτερτουπμαὰ ΤἸοβερῃ, τ ῆ]ς 
Ταῖς 6118 οὗ Μᾶτγ. ΤῊϊβ ἀϊδεσγοηοσεδ, 50 ἔδσ' ἔγοπι 
Ῥείΐηρσ ἱποοιῃρδῖθα τὰ [6 ΔοούγδοΟΥ οὗ ΒοΙΉ, 15 
λῃ δνϊάδηςε οὗ ἰγυϊῃέυ] 655. ἘδΟὴ οἤοοδβοϑ ἴῃ ο56 
ἔλοῖβ ψΏΟἢ Ραβϑὲ δοοοζὰ ἡ ἢ18 ρυγροβο. Τῆς 
Ὀἰςῖυζεαβ ἅτὸ δίκη ἔσοτῃ αἰ δγεπὶ Ροϊηΐβ οὗ νἱον ; 
ΟὨΪΥ τϑᾶὶ οὔ)]εςΐβ ολῃ Ὅς ἰδ ὑγχεϑεηῖεά, [ἢ 1818 
οδδρίοσ ἴῃς Ενδηρε δὲ 85 ρτουροά [ἢο8ς ὀνδηῖβ 
ΝΈΟΣ ἔυΓΙ ΠΟΥ ἀεπχοπδίσαϊς ἴῃς Μαββι 581} οὗ 
]εθὺ8. Ὑδα ἱπέδπι ΘΑν ΟἿΣ 18 σεοορηϊζεὰ ΕΥ̓ σορ- 
τοϑεηίδενοβ οὗ ἴῃς μοδίῃδη ψοσϊ ἃ, ἰῃὰ ἃ βῖδίε οἱ 
Ἔχρεοίδηου ; [ὰἀαϊ5πι, ἢ 115 Ὀδτίοσ ἐουηάεὰ ἐχ- 
Ῥθοϊδοῃβ, 18 Ββοβὶϊθ. Ὅὴδ οἷοβα οοπηδοϊίου οὗ 
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ἴῃς ἔδλοίβ, πᾶιταϊεᾶ ἱπ τπ|8 ομδρίεσ, 18 Ῥεου Αγ 
ἴο Μαϊδον. Ὅς νυἱδὶὲ οὗ ἴῃς Μαρὶ ἜὌχςιῖθβϑ [86 
Βυβρί᾽οἴοη οὗ Ἡεοτοὰ ; {πὶ58 βυβρὶοίοῃ 6δα5 ἴο [86 
ταυγὰδσ ; ἴδ τυτάοσ ἰο [ῃ6 Πρ ἱἹπίο Ἐφγυρὶ ; 
δηὰ 18δη ἴο ἴῃς τεΐϊυσῃ ἴο Ναζδαγοίῃ [ηβϑίςδα οὗ 
ΒεΙΒΙ Βεῖα. ϑοίθησα (4ϑἰσοϊοσυ) δηθὰ ἢ βίου, πᾶ- 
ἴυτα πα τενοϊδίοη, 411 ροΐϊηϊ ἰο ἐς ἔστε στοϑαῖ- 
Π658 οὗ ἴῃς οΟὨΠ]α, Ῥ͵ΟΡΏΘΟΥ ἀἰγοςοῖβ ψἘΙΠΟΥ [ἢ 6 
βίαν ἰεδάβ; ἴῃς Μαρὶ πῆδεῖ τὰς ἀδδὰ οὐἱδούοχΥ 
οἔὗ τὰς [ἐν ; ἴῇς ΠΡ οηοα συ] Σ νουὰ ἀεξεπα 
ἈΪπι561} νὰ (ἢς ϑνογάὰ ἁραίηϑὲ ἴῃς "Ῥοτῃ Κὶηρ 
οὗ τῆς [6ννγ8,᾿ θυΐϊ ἴης Κιηρ 15 σαϊγαςυ]ουβὶν ἀοἰϊν- 
ει. Τῆς νἱβὶϊ οὗ ἴῃε Μαφὶ 15 Ῥσζοίουπαϊυ 5'ρ- 
Ὠἰβοληΐ : [ΠΥ ψεῦὸ [ἢ ἐΟΓΟΓΌΠΩΘΙΒ οὗ Οαηῖ]α 
ςοηνοτίβ, πὰ ἴῃ ᾿0]6 ΟσΟΌΣΓΟΙΟΘς ἔογοβῆδαονβ 
1η6 τεασοροῃ ρσίνεῃ ἴο ἴπ6 φΌΒΡ6Ι ἱπ δροϑβίοὶ]!ς 
μης5. ΤΗὶβ βεςοϊοῃ 15 (Ὡς σοβρεὶ ἴοσ [Ὡς ΕΡῚΡῃ- 
ΔΩΥ͂, ΟΥ ΟἾ τ 5.58 πηδηϊξεβίδοη ἴο ἴῃς ΟεπΕΪ68. 
Οἴδεσ δνθηῖβ βάν Ὀδοη Τσοπηςοϊςα τι ἴῃς ἀδγ, 
οΔ]1ς ἃ 4130 ἴῃς Εδϑῦναδὶ οὗ ἔπ ΤὭτες Κίηρβ (566 
ΟἹ ΜΟΙ. 1). 

εχ. τ. ον ΔῈ 70808 ΨΔΣ ὈΟΣΙ. 966 ΟὨΔΡ. 
ἷ. 25. Ευχίδεῖ ἀείλ1}8 ἂσς σίνεῃ πῃ Γἶο 11. 1-21. 
ΤῊς υἱβὶ οὗ ἴ6 ββορβεγαβ βδὰ δἰγεδαυν ἰδκοῃ 
Ρΐδος, [ῃς ργεβεηϊδείοῃ ἴῃ ἔπ ἴθ ρ]6 γγὰ8 οἰ ἴθεσ 
ΒΏΟΤΕΪΥ Ὀείοσα οὐ διἵεσ τἢ}]5 νἱϑίξ οὗ τῆς Μαρί. -- 
ΒοΙΆΙΘΒοΣι, οὗ 7 πᾶθα. Α 5π14}} ἴοντι βυδἱεὰ οἡ 
{δε οτεϑὲ οὗ ἃ 8114}} ἢ1]} δρουΐ βὶχ τη ῖ]65 βου οὗ 
7ετυϑαϊεαι. Τῆς δρθος ἱῃμα ϊδηῖβ (δουϊ ς, 000) 
411 Ὀεϊοης ἴο [ὰς ὕτοοκ συγοῦ. Τὴς Ὡληο ΤΏΘΔΏΒ : 
ἄσισε Οὗ ὀγεσαί, ῬΤΟΌΔΟΪΙΥ σίνοῃ οὐ δοοουμὲὶ οὗ 15 

τ ἐγ γ. 1 158. οδἰϊεα Βεῖ]εμοπὶ 1 υ Δ} 
ὕιάς. χυϊὶ, 7, 8; 1 ϑδζι. χυἱ!. 12) ἴο αἰ ΕἸ ρυ 8} 
ἰξ του ἀποῖδεσ ἴοτνῃ ἴῃ 1166 (θὲ οὗ ΖεθΌ]ΟΩ) 
οὗ ἴῃ ϑᾶϊὴβ πδπιε; 4130 ΕΡῃ γαίῃ (επ. χχχν. το ; 
Χ]ν:. 7) δπὰ ρῃγαΐδ (Μ|ς. ν. 2); 4180 “δε σ΄ 
οἵ Ῥανὶὰ (1λικα 11, 4), θδοδυβε δὶ8 ΟἰστΒ-ΡΙλος 
(Κυι ἱ. 1-το; 1 ὅ884πι. χνὶ.). [15 ἱπβϑιρτιιβοδηος 
ἃηαὰ ἰἰ8 ὨΟΠΟΥ ἃζὲ Ἴοηϊγαβίδα ἴῃ ἴῃ ῬΥΟΡΉΘΟΥ 
προτὶ ν. 2) ᾳυοϊεά ὈγΥ ἰῃς 5.68 (νου. 6). --- 

τοὰ [80 Κίηβ, σε ΟΥΑΙ 08]1ςἀ ἴῃ Ὠἰδίοτυ ΗΠ ἐσοὰ 
τῆς Οτοδῖ, ἴῃς βοὴ οὗ ἴδε Ἑαοτηϊϊς Απαραϊοῦ ὈΥῪ 
δῇ Ατλρϊδῃ πιοῖμοσ. Αηϊραίοτ, ῆο νγᾶ5 πηδᾶδ 
Ῥτοουταίογ οἱ [υάδὰ ΡΥ Οἰβεβαγ, δρροϊηϊθα ἢἷ5 8οῃ 
ξονογηοῦ οὗ Ολ}}εὸ δί {π6 ρὲ οὗ δῆεεῃ. Ηετσοά 
γγ85 τιδάς οἰ ΓΆΓΟἢ ὉΥ Απίοπυ, αὶ ἀγίνθῃ ἀνγᾶν ὈΥ͂ 
Απαροηυβ, ἃ Μδοολῦδθδῃ Ρῥγίθοθ. ΕἸδείηρ ἴο 
Ἐοπιθ, ἢ6 νγα8 ἴπεσε σσοσηθαὰ Κιηρ οὗ ᾿υάεα ὉΥ 
ἔπε ϑεηδίε, (γουρῃ τς ἔλνοσ οὗ Απίοῃυ, δῃὰ ΌῪ 
[ὃς δεΙρ οὗ ἴῃς Ἐοϊηδῃβ δοΐυδ!ν οὐϊδιπεὰ [ἢ 
ἴδτοῦθ. ϑεουπηρ ἴῃς ἔδνου οἱ ΑὐυρσυβῖυθΒ ἢς 
τεϊρηεά ἰηϊγίγιβενδη γοᾶϊβ. Α 5311} συϊοῖ, ἑἰοπὰ 
οὗ διοβιτεοΐαγαὶ εὐ ε] 5 Ὠπιοπῖ, θὰ οΧΊ ΓΘ] 
οπιεὶ δπὰ εδίουβ, θεὶηρ οδαγρεοα ψ ἢ [ἢ ταυτὰοσ 
οὗ ἷβ ψδ δηὰ γος ϑοη8. Ης ἀϊδά δἱ τῆς ἅρὲ οὗ 
Βενθηΐυ, ΒΟΥ δήεσ ρυτηρ ἰο ἀδαὶὰ τῆς (Ὠϊγᾷ 
80ῃ, ἴῃ ἴῃ6 γοοίῃ γοᾶσ οἵ οχῃης. Τδῖ5 ἀδίε ΒΏΟΥΥΒ 
τῆδιὶ (Ὡς ὈἰγΓἢ οὗ (ἢ τίβ᾽ τηυδὲ μᾶνς ἰδίζθη ρ]δος δἱ 
Ιεαϑὲ ἰουσ γοδῖβϑ Ὀείΐοστε ἴῃς σοϊησηομ εἴα. ΕὌΓΣ 
ἰοτῖγ ἀδγβ Ὀεΐοσε ἢ15 ἀδαῖδ Ὡς νῶϑ αἱ Γευῖοδο δηὰ 
τῆς Ὀαὶἢ5 οὗ (δἰ σγῆοο, μδηςα ἴῃς ἀνοηῖβ πο οπδὰ 
ἴῃ 1818 βεοϊΐϊςοη τυϑδὲ Ὦανε οσσιγγοα Ὀείοτς παι 
[π|6. Ης ννᾶβ ἴῃς ἤγχβί παϊοσ οὗ ΠΕ ονν8 ἯὮΟ αἰὰ 
ποῖ δΔοκπονεάρε ἴδ σΤρῃ5 οὗ ἴῃς Μεββϑίδῆ. ΤῊΣ 
Αϑιβοποδῃ ὑυΐηςα8 11] αἰ. Βείογτε με ἀεαϊῃ οὗ 
Ὦσ ῆο0 πδά Ὀδαπ ἐοϊβίε οὐ ἴῃς τῆχοης Ὀγ Ἐο- 
λδῃ δηδοίπιεηΐ, Οἡς τνα5 “ Ῥοσῃ Κὶηρ οὗ ἴῃ 6 ἰβὰψ 
ἐπ δοοογάδπος ψ ἢ Οσςη. χΙχ. 10. 

ἹΕασὶ, ξ κε: ΟΥρίΠΑΠΥ ἃ οἷλ8585 οὐ ρυεϑὶβ 
ἀῃιοηρς ἴῃς Ῥεγβίϑηβ αηὰ Μοάςβ, ννῇο ἑοσπιδὰ ἰπς 
Κίηρ᾽ 5 ΟΥ͂ΝΥ ουῃο, δηὰ οὐυἱαναιϊεὰ δβίσοϊορυ, 
τποαϊοίηθ, αηὰ οσσυ]δ πδῖυγαὶ βοίθηοθ. ΤΟΥ Ὅσα 
(τοαυθητν τείευγοὰ ἴο ὈΥ δηοίεπὶ δυίῆοτβ. Αβετῖ- 
ἡΥΑΤ8 [86 ἴογπὶ Ῥ,ᾶ9 ΔρΡΡ]εὰ το ἃ11 Ἐδβίδσῃ ρἢ11085- 

ΤΗΕ ΟΟΘΡΕῚ, ΑΓΓΟΚΌΙΝΟ ΤΟ ΜΑΤΤΗΕΝΝ. [( ΒΔΑ». 1]..1- 2. 

ΟΡὮΏΘΥΙΒ; δηὰ {ποῦα ΟΙΟ ΤῊΔΩΥ͂ ἴῃ τηοτα ἿΝ Θβίε στ 
σουητ65 ὯΟ τοδὰς δϑίτοϊορυ δπὰ ἴῃς [Κα {μεῖτ 
ἰσαάς ; [ὉὕΓ Ἵχϑιῆρὶς, δου Μαρὺβ δπὰ ἘΠγΠπι85 
[Π6 βούζεζεσ, Ἡδιεςς ἴππ ἴδστη "Δ ρΊοἸΔη ᾽ δ85 ἃ 

τηδδηΐησ, ποῖ ἱτηρ]εα ἴῃ ἴῃς ψοσγὰ “τηδρὶ,᾽ 
ἴτοπι ΏΙΟΔ ἰΐ ἰ8 ἀενεα. ΤῊς ἰγδαϊου ἴπδὲ (ἢ δ 
Μαρὶ ψετὲ ἴῆσες Κίηρβ ((ἄβρασ, Μεϊομῖοσ, δηὰ 
ΒΔ] ΕΠΔΖΔΓ) ἀρρεδῖβ ἴο ἤᾶνα δυι56ε ἴτοπι [6 ΠΌΠ- 
ὍΘΙ οὗ {πο ῖΣ σΊΗΩ͂Β, ἀηὰ ἴτοτὰ ἴῃς ὈΧΟΡΏΘΟΥ ἴῃ 15. 
ἴΙχ, 34. Το δαγίεσ (ΔΊ ΠΟῚΒ Βρεὰκ οὗ {6 25 
ἔνγεῖνε δηὰ ὄνθῃ δῆεεθη ἴῃ Ὠυῦοσ. ὙΒΕΥ ἅτ 
᾿ 8Ὲ}} τεραγάςα δ5 ἴῃς ἄγβὶ ἔτυΐβ πὰ στοργεβοηία- 
ἔνε5 οὗ Ὠδδίμθη σοηνετ ἴο (υϑδηϊ γ. Ηδσδηος 
[8 ἐεβεϊνα] οὗ ἘΡΊΡΒδΩΥ ([4η. 6), 4130 οδἹ δὰ “δ 6 
ἴδτεε Ἰεηρβ,᾽ οοἸεργαϊίηρ ( ΕΥβε 8 τπηδηϊ εβίλείοῃ ἴο 
[6 Οεηθ]εβ, ἐπουρὴ οτ ρίαν ἰηβετυϊεα ἰοσ ἃ 
ΠΟΥ ΡΌΣΡΟΒΟ, ᾿νἃ8 ΝΟ ΥΥ͂ ΕΑΙῪ Δϑϑοςϊδίεα τ ἢ 1818 
γΙϑὶῖ οὗ ἴῃς Μαρὶ, δῃὰ σε εὐγαίεα 45 ἃ ση 55] ΟΏΔΣΥ 
εν. Τῆς ἀδὶς οὐ ἴδε νυἱδὶῖϊ νὰβ ῬγΟΌΔΟΙ 
τῆογα ἴδῃ ἵσνεῖνε ἀδὺβ ἀἤεν τς Ὀἰγί οὗ [ς808. --- 
Ἑγοσα [86 ὁΘαδί. ἘΠΙΠΟΥ : [ΠΕῪ ολπὶς ΠῸπὶ [πε δαϑβῖ, 
οὐ : τῃοὶγ Ὠοπὶὸ ᾿Ῥ;ᾶβ ἰῃ ἰῃς εαϑί, ὙΒο Ἰδίζεσ ἰβ 
ἴδε πῆοσα ῥρσγοῦδῦϊε τηεδηίηρ, ἀπὰ που]ά ἱπιρὶν ἴῃς 
ἴοπηοσ. “ὙἼΠς δαϑ᾽ ἸΠΔΥ τείοσ ἰο Ασδῦῖα, Ῥεγβίδ, 
ΟΠ δα] θᾶ, οσ ποσὰ τοϊποῖα σους τίθϑβ. [ἢ ἃ]1] [686 
ΔΒΙΣΟΙΟΡΘΙΒ εσα ουη, δπᾶ ᾿'π 811] ποτὲ νγᾶβ Δ 
εχρεοϊδιου οὗ βϑοπῖς στελὶ ἐς] νοσεσ ἴο σοπια Δρουζ 
115 ἴἴπλ6, ἀενοα, 45 15 ϑυρροβαος, οτλ ἴῃς ῥγορἢ- 
ΕΟΥ, Τλδῃ. χὶν. 24. Οορ. ἴδε Θσ οὗ Ϊᾶςοῦ 
ἴῃ Βαδϊδατα᾿β Ῥσορῇδου, Νυμπῦ. χχῖν. 17. Ῥεσβία 
ΟΥ Μεβοροίδιῃκα ψῶἃ8 ῬΓΟΌΔΟΪΥ ταεὶσγ γεϑίδῆοα. 
Τῆς ΨΜΑΥ͂ ψγὰ8 ἀΟΌ 1685 ἰοηρ, Ρυΐϊ (ΒεΥ ἰουπὰ 
ΟΒηβῖ, ἩΔ16 τῇοδα πδᾶσοῦ Ἧΐηι ἢδΔα ποῖ ὄνδῃ 
Ἰοοκεὰ ἴον Ηϊω. Ὑᾷε δορςε οὗ ἃ ϑανίουσ τᾶδ 

Ὅέρ ἴο ἴπε ἴεν 45 ἃ λοεξε γαεέ, Ὀὰὶ τῃ6 βδχὴδ 
νοῦς ΜΔ5 ρίνεη ἰο οἄσεον ἐμαἐνίίμαε ἀτλοὴρσ ἴμ6 
αεηῦϊεβ. Οομῃρ. ἴδ ΔΎ ἰηβίδμοοθ ἰῃ ΟἹὰ 
Τεβίδιηθηϊ ἈἰΒίΟΥΥ. --- Ἰὸ  οσΌδαϊσμι. Αἱ ἰῃς οδρ- 
ἴϊ4] ΠΥ Ἰοοκεὰ ίογ ἰᾷες Κίησ, οἵ. ἴογ ἰάϊηρβ οὗ 
τα. ΕῸΓ ἃ ἀεδβουρίΐοη οὗ ἴπ6 οἰΐγ, 866 τῇδ᾽ δηὰ 
ΒΙΡ]ς ἀἰσοπατίεβ. Ὑῆε ἐχοανδἤοηῃβ οὗ ἴῃς Ῥα]ς65- 
{πᾶ τοὶ ἰουβρ τὰ Εππα ἰεηᾷ ἴο αἸϊοσ ἴῃ σΟΙΠΊΟΗΙΥ͂ 
τεςεϊνβα νἱεννβ ἴῃ γερασζὰ ἴο βοπὶς οὗ ἴδε Ἰοοδ 68. 

νεῖ. 2. ὙἜΠΟΙΟ ἰδ Βο ὑδδὶ ἰδ οσῃ Είηρ οὗὨ [89 
δονεῖ (οηπῆάδηος 8 ἱπιρ] 16 ἰῃ δα αυδβίίϊοη. 
Τῆς ψογὰ "Ῥοση᾽ 15 εἰ ρὨδῇς ; {86 οὔβ βουρῆϊ 
Ὑ45 ὯΟῖ ΟἿΪΥ ὩΘῊΪΥ Ὀογῃ, Ὀαῖ ἃ ῬΟΓῚ Κίπρ, ποῖ ος 
Ρἰδοεὰ οἱ ἴῃς [ἤσοηςβ ΌΥ δοοίδεπί. ὙΤΒ αυσδίοῃ 
Ἰνοἶνεβ ἃ ἀδεροῦ τποδηϊῃς ἴπδῃ ἴἢς τηδλρὶ ἀ6- 
βίρτιοα, Α Ῥοπὶ Κίηρ οὗ με [ἐνν8 15 [ῆ6 ΠΟΡα οὗ 
ἴῃς θη 165 4150, δοοουάϊηρ ἴο τπ6 ῥτοπιῖβε ποῦν 
80 ὙΠ] ΕἸγ (]Ε]]Θὰ. -- ΕῸΣ ψὸ βαεν. ΤΏΘΥ ῥσοῦ- 
ΔΌΪΥ δα ποὶ 8δδη ἰξ 411 δἱοπρ' 1Π ον ἸΟΌΓΠΘΥ, οοΥ- 
(ΔΪΏΪΥ ποὶ ἢ] 6 ἰῃ ΤΠ γυ ΒΔ] τη. -- ΗΠ δἴδσ. ΓΝ 
Ζωρρέ οὐ ἴῃς γεᾶγ οὗ οὖσ 1 οὐδ δίσίῃ; ὥζῥῥανε 
οὐ ἴδε βίασ οὗ Βεῖ] ἤο. Τῆς ἐνεπὶ γγ85 ΤΟΥΤὮΥ 
οὗ βϑυςἢ ἃ ἀἰδρίαν οὗ ρονψεσ. ἘΧριδηδίοῃβϑ : (1) 
Α τηρϑῖδοσ ΟΣ ἃ σοϊῃσῖ. ΠργοΡαῦΪ6. (2) Α πινΐ- 
ΤΑΟΌΪοΟι5 ἴδ Ἀρρεατηρ ἕοσ (μοὶγ ρυϊάδησςο, δηὰ 
ἴδεη ἀἰβαρρεασίηρ (ϑεεη ὉΥ ἴῃποπὶ ΟΠΙΥ, ἃ8 βουὴς 
τ 1Κ).Ψ φ) ὦ ΤΟΙ ΔΓ ΚΆΡ] 6 ςοη]υποοη οὐ ἰδς 
ΒοανΘΉΪ 168, νἱΖ., οὗ τῆς ]δηθίβ Τ᾿ υρὶΐετ, 5ῖ- 
ὑγὰ, Μϑχβ, δηὰ δὴ οχιγδοσαϊ ΠΑ 5ίδγ. ΕἸἾγβε' 
Ῥτοροβεὰ ὈΥ̓͂ ἴη6 ἀδνουΐῖ Δ5:σοῃηομιοῦ Καρίοσ, 7ὰ-' 
ἴῸΥ δηὰ ϑαΐασῃ ογὰ οοηπίοϊηδα ἱπ ἴα γεᾶσ οὗ 
οἵη 747, δηὰ βεοη ἔνὶσοα (ΜδΑΥ 20 δηὰ Οοὶ. 27), 

Μϑι8 88 δἀαεὰ ἰῃ τῇς (οἰ ονπρ βρυπρ. [πῃ 
1603 ἃ ἰουτίῇῃ δῖδσ νγᾶβ ἴῃ ςοπ᾽υποοη. [ἐ 15 500- 
Ῥοϑεὰ δὲ τι ἷβ οσουττεα δἱ παῖ ὥσης 413οϑ. ΤΠ 
τοσδηΐ δϑίσοηουαὶοδὶ Το οὐ] Δ 5 οἡ ἐἢ8 δυδ]εοξ 
βανςα θδθὴ γεγβεα δὲ [ῃς σσεοηνίοι Οὐ βεσνδίοτυ. 
“ΑΡδιθαδποῖὶ, ἃ ον οὗ ἰῃς ΒΑΘ οηΓἢ σεΠΙΌΓΥ, 5ρΡεΆ ΚΒ 
οὐ (ἢς βαῖὶς σοπ) υποίίΐοη 45 οσουγγηρς Ὀείοτα τῃ6 
ΙΒ οὐ Μοβεβ, δπὰ ἰουῃά ἴῃ 115 γδουσγθηοα ἴῃ ἢ 



ΓΗΑΡ. 11. 1-12.] 

ἂλγ (Α. Ὁ. 1462) ἃ 5'γχη οὗ ἴῃς βρεδὰὺγ οοπιίηρ οὗ 
τς Μεβϑῖδῃ.᾽ Αβίτοϊορειβϑ πουὰ διἰΐδοι!}!ὨΣ πιοσὰ 
πηροτίδηςςε ἴο ϑδυςἢ ἃ οοῃ)υηςοη ἴδδπ ἴο ἴμ6 ἃΡ- 
ρΡεδλζδπος οὗ ἃ ΠΕῊῪ ϑίδσ, πεῆςς ἴπ6 ὑΒοποιλοηΠοἢ 
τῶῦδῖ μάνα δε ποιίϊοεὰ ὈΥ ἴῃς Μαρὶ. Τῆς 
Οτοεῖς ποσὰ πε, πούγόνεσ, ροϊηϊβ ἴὸ ἃ ἰηρὶα 
ΒΌΣΙ, Δικ (ἢς ἀδίε ἰ5 ἵντο ὙΘΆΥΒ ΘΑ ΠΟΥ (Β. Ὁ. 7) 
ἴλη τὲ ἴῃ πεξὶςὰ ΟἸβῖ 15 ΟΘΏΘΥΔΙΪΥ Ξυρροβοά 
ἴο βᾶνσα Βδοὴ Ὀοσῃ. Τῇ δβε ἀπππου 65 Ατα ποῖ ἰη- 
δυρεγάθὶςα, Βόυσενεσ. (4) ΤᾺς ἐχρεοϊδοῃβ οὗ ἴῃς 
Μασὶ πετε δτουβεὰ ὃγ ἴῃς τεσρδυιαὶα ΘΟ] ΠΟ- 
Ὅσα, Δηα τοῖν τδίοδιηρ τνᾶ8 στενγασάςα τὰς 
εἰσῃι οὗ τῆε πιϊγλουϊουβ βίαι. ΤῊ 15, Ῥεγῆδρϑ8, 
ὼς Βεϑὲ τῆσοτγ. Ιζ τεσορτιὶζοβ Πα Δϑἰσοποσηϊοδὶ 
Βιςῖ, λιν τᾶς 65 ὄυδπ ΠΟΤΕ ΠΥ (ἃς ἰε550η δαὶ 
ἴῃς βῖἴυαγ οὗ πδῖυτε ᾿ελάς ἰοὸ ἐπε αἀἶβοον- 
ΕὟ οἱ ἴδε ϑυρεγηδλίιτγα. Ἐσυλιὶγ σὶτὰ τῆς 1Δϑὲ 

1, Ὀδοδ 568 ΘΑΓΠΘΒΕΥ 566 }ς- γἱὲνν ἴὶ 5Βονεβ υ5 ἴῃς Μίϑει, 
τ ἴῃς ἈΜέεΞ 512}, Ἰεὰ ἴο ΕΠ τὶ ὉῪ πδῖασε, ὈΥ β8οῖθηςο, 

ΟΠ ὑ86 1 δλδισοϊοσῪ οδῃ Ὅε 80 ἰειτηδ. 
ἴδε ἀαιροτίεος τοβϑεᾶσοδεϑ οὗ τηδη, ἃπὰ ]653565 
ἱπνεξησαδιου ἩΒΊΟἢ (411 οὗ οὈϊλὶηἰην ἴ6 τ Βο]6 
«πεὰ - οὐμοσυσίβε τηοάύστῃ 5οίθηος σπου Ὀ6 υῃ- 
δἰεπδοὰ ὧο 1659 ἔδδη δείσοίορυ. Ααϑίσοϊοσυ οἱὰ 
Ὠοῖ, αἱ 411] ἐνεηῖβ, ὑγένεηϊ [δὰ ἔγοπι ΤΕΟΟΡΊΖ- 
τς Ηἰβς ϑιδι.᾽ Ατηοῦρ ἅποίεης πδίουβ ἴποσα 
ν͵ὰὲ3 Δ ΠΈΤΟΓΔΙ Ὀε Ἰεῖ, [ΠΔἰ βϑίγδηρο ὑὉμοποϊηθηδ ἴῃ 
ἴδε 5ΞΚγ Ὀεϊοϊκεπεα ἱπιροτίδηϊ δνεηίβ, ΟΡ Ο18]]} 
ἴδε ὈπῚ οὗ στελῖ τε. Α ϑἰζχη ἱπ πδάνθῃ ὙΠΠΡΠὶὶ 
ῥτεοκᾶς ἴδς βεοοπὰ οοπίηρ οὗ (Ἡγίϑὲ (οἢαρ. χχίϊ. 
30). -ἼΔ ἴο οὐαί. ὅ6θ δεῖ ἴῃ ἘΔβίοτη 
φοὐμσίοβ, ΟΣὁὨἨΘ 56 ἰπ ἴἰ6 δλβίοσηῃ βκγ. ΤὨῈς ἤσχϑιὶ 
Ἧ,2Ξ5 ΠΕΙΙΔΙΩΙΥ ἴδε ἔλοί, Ὀυϊ ἴῃς βεοοπὰ 158 ἴῃς ῥγοῦ- 
δος τασδηϊησ δΕσο. Θοπης ἐμ ὑκεὺ ϊ 28 τηοδηϊηρ: 
ἐῖ 115 τἰδίηρ,᾽ Ὀυϊ 1018 15 ὨΔΙΟΙΥ θογης οὖΐ Όγ ἴπ6 

6. -- πὰ παν θύπ|0 ἴο ΨΟΣΒΕΐΡ εἶπι. ΝῸ 
ἀουῦεὲ τῷ ἴτὰ 5εηβὲ οἱ τεϊσίουβ δἀογαίίοῃ. ἀξεη- 
Όϊε5 πουϊὰ ΒΆΤΟΥ ἰγᾶνεὶ 80 (2 τ εσοὶν ἴο σεπάοσ 
ἴδε ποιιλσα Ὁ50λ᾽ὶν δοοοσάδα ἴο δασίηϊν Κίηρβ. 

γες. 3. Ἐοτοὰ ἴδο κίπρ. (ἢς τεϊ χης εἶπε 
88 [ελτίηρ ἴοσ 8 ἴβγοῃς, 48 πιῖσμι Ὀ6 
ἐχρεοϊεα ἔσοτῃ δὶ γελίοιιβ αἰβροβιοῃ. -- Απὰ 61] 
Ζεκαδβοΐδει τἣἱτὰ εἰπι. ΕἸΤΏΟΥ : δὲ ἴῃς ϑάσης (ἰτὴς 
τῶι Ηῖτα, οἵ : Ὀδοδιιβε οὗ Ὠἰηι, Κπονίηρ ᾿ἶβ οτὰ- 
εἶῖγ. Μδηγ τὴλυ βανε ἀγεδάεα [μς Αάνδηὶ οἵ ἴῃς 
ΜοςϑΊΔ}, οἰτηοτ ἔτοῦι 5 πρ8 οὗ σοηϑοίεποα ΟΥ ἔτοπιὶ 
ἐἀτελά οἵ ἴδε ἰτουδϊοῦβ Ὀπη65 Ἡ ΒΙς ἢ πεσε Ἴχρεοιεὰ 
ἴο δἰἴϊεσὰ διἷβ σοπιϊῃρ. 16 ἴῃς ἵγγαηπῖ ἱγεσαῦϊςο, 81] 
Ἰὴβ αυττουπαϊηρβ σε οἷς τὶ ἢτπι. Το δνοῦβ, 
ἴῃ {{π|65 οὗ ΟΣ, δῖε οἴξῃ ἴῃς τηοβὲ βυροτχβε- 
ὕουΒ. ΤΏοδοα Ῥἢο ὁ ποῖ Ὀεϊΐενα ἰῃ οὐ, Ὀδϊΐοενα 
ἴῃ »βοαὶς οἵ Κἰοἱβ. 
ει. 4. ΑΙ} δο οδἱοξ »Υγἱοείδ. Ῥυοῦδθὶν ποῖ ἃ 

ἐοττηδὶ τηοεῖϊϊρ οὗ [τς ϑδηδπεασίη, ϑίηος ἴο {815 
δεϊοαρσεά ἴδ 6 “ δ] εΥ5᾽ 4150, Ὑδὸ ᾶσε Ὡοΐ τηδηςοηδά 
Βετε. [{1||πΈ{8}}Υ: “δἰρὰ ὑσεβίβ.᾽ [{ ᾿ποϊυάεβ, Ὀςδ- 
δἰὅες (δ οπς δεῖυδὶ ἢϊρη -Ὀτίδβὶ, ποθ νο μδά 
δορὰ ἴπς οἷος (ογ ἴῃς Ἐοιηδη8 οἴδῃ ἰγδηϑβίεσσοα 
ἴξ, ὈΟΠΙΣΆΙΣΥ ἰοὸ ἴδε [Οὐ Π9}} 21}, δᾶ, ρευθδρβ, ἴῃς 
μβελὰς οὗ ἰῆς τὐπγεηιγ-ΟΥ οουλβεβ οὗ ῥΓΙ 6513. - 
Βεσῖνοε οὗ ἐδ ΤΩ ϑυοςεββουβ οὗ ἘΖΓΆ, 
ἴῃς οθίς2] σΟρΡγΥ βίβ οἵ ἴῃς ϑογίρίιτεβ, γ8ο πδῖυγ- 
ΔΠῪ Ὀεοᾶπιε 115 ἐχρουπάεοτα. ὙΉδβα ὕπνο 0145568 
πεῖς ἴδε ΡΥΟΡΟΙ ΟΠΟ65 ἴο ἌΠΒΨΕΙ τοῦ β αυ68- 
ὕοπ. -- ἔδο ΟἸὀτίδὶ σμουϊὰ θ0 ΟΣ. ΑΠ ἃς- 
Κηοσνὶ ηἴ τδλὲ ἴῃς Μεβξβϑίδῃ μδὰ Ὀδδη ργοιι- 
ἰβεὰ Ὁγ Ἡετγοαβ βυρβεαυξδης οτυ ΕΥ̓͂ νγὰ8 ἃ 
ἀεδλοςς οὗ σοά. ΤΈς 5ουῖοβ πον ἴἰδ6 Ἰείζοτ, 
δθυϊ ποῖ ἴδε 5Ξρίτίϊ οὗ ἴὰς ϑοπρίασο. Τῆς Μεαξὶ, 
ὑπ} 1.56 Κπυου]εάρε Ὀπὲ τητος (Αἰ τἢ, γοτα ὩΕΆΣΟΥ 
ἰὸς ταῦ. Τῆς ἱπαιῆἕοετεηςς οὗ ἴπῸ ΟΥΏΛΟΥ 7285 
Βοβίιεγ ἱπ [Ὡς ρεπῃ. 
γε. 5. Το. ὙΠΕῪ ϑρεαὶς οἵ τῆς ρῥγορβοῖς 

ἀεοϊλγλου ἃ5 ἐεςοϑῖνα. ---Ιἰ 5 υχίτῖοπ. [τ ἢλ5 

ΤῊΕ ΟΘΟΘΡΕῚ, ΑΓΓΟΞΚΌΙΝΕΑ ΤΟ ΜΑΤΤΊΗΕΝ. 35 
Ῥδοὴ υϊτίθη δηὰ 5311}} τουδὶ οὐ τϑροτάή. --- ΒΥ 
(“ἐἐεγαίίν, ἰἈΓΟΌΡ ἢ) [86 Ῥχορβοῖ (Μίςοδῃ ν. ἵ, 2). 
ΑΒ ἴδ ῬΥΟΡΏΘΟΥ Μγ͵ὰ8 νοὶ Κποόνῃ ἐπα πδῖὴς 18 μοὶ 
εἶνϑη. 

ει. 6. Απὰ ἴδοι ΒοίδΊΘμ6πι, ΕἼΘεΙγ αὐοϊεά 
ἴτοῦι (ῃς ατεοῖς νετβίοπ (τπὴς ϑεριααρὶηι) (ἤθη ἰπ 
οοσηοῃ υδ86. Τῆς Ηδῦτεν 15 ᾿ΠΕΥΑΙΪῪ : "Βυῖ 
ἴπου ΒεΙΙ ἤει ἘΡὨγαδίδη, ἰοὺ 81:8}}] ἴο θ6 Ἀπιοην 
τῆς (Βουβαπάϑ οὗ [πάλῃ [ἡ. 4., [ῃς ἴονγῃβ ΠΟΥ 
ἴδ ποδλάβ οὗ (πουβαηάβ τοϑι οὐ, (ὃς οὨϊοί ἴοῦσιβ 
οὗ τὰς 5υδαάϊνιϑίομβ οὗ ἰμ6 ἐστὶ ῦς5]: ῥυὲ οὗἩ [Π6ς6 
50)4}} οοσῆς ἕοσίἢ: υπίο πὲ οὴς ἯὮΟ 15 ἴο ἢ6 συ ΐϊου 
ἴῃ 5γδοὶ." Τῆς ναγιδιίίοῃβ ἂύὸ υπάουδίοαϊν ἰῃ- 
τοητίομαὶ πᾶ ὄχραπαίοσυ. [1 ἰβ ποῖ Ἂδνιθηϊ 
θεῖ μεσ ἴῃς ρᾶβϑαρε νὰ8 αυοϊεἀ ὈΥ ἴῃς 5. τἼ0 68, 
ΟΥ̓ ἰπδετῖθα 85 δὴ ὄἊχρ᾽δηδίίοῃ Ὀγ Μαίζζμενσ. [ἢ- 
βϑἰοδὰ οὗ Ερῆηγαῖα, νὰ πᾶ “ἰῃς Ἰαπὰ οὗ μά δὰ,᾽ 
δηὰ ἰπβιεδα οὗ “ἴοο 83:41} ἴο Ὀς διοησ ᾽ 6 Βᾶνα 
“τὲ ποῖ ἴῃς Ἰελϑὶ," τῆς 18 ἃ βοτὶ οὗ χισβεου ἰῃ- 
ποάυςὶπρ ἴῃς ᾿ηϑισηίβοῖπος οὗ ἴμε ρἷδος, δπὰ ἰπ- 
Εἰ σίηρ 15 πλοσδὶ στοδίποβϑ 48 (6 Ὀἰγιῃρίδος οὖ φ 
[Ὡς Μεβϑίαῃ. Βα] ἤθλ ψΜὼ8 ποῖ διηοης ἰ6 
οὨλοῦ τον8 οὗ [υὐδὴ ἰῃ τς 115ὲ εξίνεπ, [οβἢ, χν 
79 -“-- Ῥτίδοθο 15, δοσογαϊηρ ἴο ἃ υβι.8] ἄσιυγο, να 
ὉΣΓ ἴῃ ἴον ψΏθγα ἴθ ῥτηοεβ, ΟΥὁΎ ἢὨεδάβ οὗ 
(πουβαηάβ, ᾿ἰἱνεά. --- ΞῸΣ οαἶναβ ἴῃς τελβοῃ ἕοσ ἴῃ8 

δΑΙΠ658 ἰπ βρὶϊε οἵ ἴδς ἱπβίηϊβοδηος. --- ΒΆ411} 
6 δ8ορ ΤῊΐθ. ἱποϊυάὰδ5θ ὈοΪΏ τὰ πρ δηὰ 

ἰξεάϊηρ ; ἴδ6 τηεδηΐπρ ἰβ: 5841} Ὅς ἃ ολιεῖμ δηὰ 
αβεςοηδῖα ΤΌΪΟΤΣ. 

ψεῖ. 7. Ῥυϊγαίοιγ. Ταὶβ ἱπαϊοαῖεβ ἷ8 δν]] 
Ρύτροβε, πὰ [8 φυϊϊς οδαγαδοίεγίβες οὗ ρΡοϊοδὶ 
βυξρίοίοῃ. --- ᾿ραζηϑὰ οὗ ἔμλοσπὶ ΟΧΔΟΊ. Ης ῥὑσοῦ- 
ΔὈν ἄτενν βοιης ἱπίεσεπος ἔοι τπαὶ που ἰοϊά 
Ὠίτα, δπὰ ἴοοὶ πιραϑιτεβ δοοοσαϊηρὶγ. -- ιδὶ 
εἶθ. Τἰβ ἱπηρ] 168 ποῦν Ἰοηρ ἰτ δὰ ἀρρδαγοᾶ, 
αὐυϊῖα 45 τωυσὴ 45, Βεῃ ἰδ Δρροασϑά. 

Ψψεῖ. 8. Οοπίδίηβ ἢἷ58 ἀεοοίτῆι οοτηπιαπα, Ιἐ 
28 ἃ Ἰΐα αἰριοταδῆς, θαϑοὰ οὐ ἴῃς ἱπιῖῃ, ίοσ Β6 
δεηΐ ἴπεπὶ ἴο ΒΕ] Ὠςηι. 

γεν. 9. Τδογ ψοπὶ ἐμοῖς τὰν. Το ἰηἰεΓυ ον 
ΒΕΘΙ8 ἴὸ πᾶνε (ἌΚεη ῥΐδος ἰῃ ἴπε δνεπίηρ, δηὰ 
[86Υ 86εὲ ουὖἱ ἱτπιπιοάϊαιεῖν δίεσνγαγάβ, Ὀὰὲ πἰρῃς 
τᾶν] ηρ 5 ουδίομηλσγ ἰη ἴῃς οδϑῖ. -- [29.18.0 δῖδε, 
εἰς. Τε [ὨδοΥΥ οὗ ἃ πιϊγαουϊουβ βῖδγ Θδϑ}} 6χ- 
Ρδίῃβ ἰῆς βιαϊειηοηΐ οὗ [15 γϑῦβς, ἀπά ἰΐ ψε "οσα 
τοϊὰ δαὶ ἴδ 5: βίοοα ονϑοὺ ἴδῃς λσεσέ, ᾿ η πο 
οἴμοι Ἴχραπδλίίοα ψι}} βυῆιοςς. Τῆς εχρυοϑϑίοη, 
ΨὍΒοχο ἴδ 0 ὙΟΌΒΕ ὁ1Ὸ ὍΣ, ἸΩΔΥ͂, ΒΟΌΤΟΥΟΥ, ΤΟΙοσ 
ἴο ΒεῖδΊ Βοαι. ΤῊς δϑίσοποιμῖολὶ [ΏΕΟΙΥ ἴδ .8 εχ- 
ἰαΐϊπϑ ἴ[Π6 ραβϑασζο: ΤΏς πηοϑὶ τοι ΚΑ ῦ]ε ΠΟὨ- 

Ἰυαποϊοη οὗ Γυρί τον δπὰ ϑαΐυσῃ ἴοοῖ Ρ͵λος ἴῃ ΜΆΥ, 
δηδ πουἹὰ ΡῈ νἱβὶ 6 Ὀεδίοσγο βυῃγίϑο (ἐ. Ζ., ἰη [86 
ἐδ5ἴ), ἄνα τοοητἢβ δῆεγινδταβ, ἃ βυβιοίεης πιο ἴο 
ΡῬεγίοιτῃ ἰδ ᾿ΟΌΓΠΙΘΥ ; Δποίῃοῦ οοηὐπποίξοι ἰοοῖς 
Ρίδλος ψϑΐοὴ του] Ὀς νἱβὶ Ὁ] 6 πεᾶσ τῆς τηετἰδλη 
ΒΙΏΟΓΕΥ δον βυπδεῖ, 1 [Ὠδη Τδ6γ βεῖ ουξ ἴῃ [86 
ΘΑΥ͂Υ πρὶ 1818 ΡΒδηοσηεῦοη ποιὰ Ὅς ἀρράσγεης 
ἴῃ ἰῆς αἰϊτεςϊίοη οὗ ΒοΙΒ] ἤθη. Βεὶηρ ΠΕΔΓ (86 
ΖεΠΙὮ 1 του Ἱὰ δεοῖλ ἴο γὸ Ὀείοτε ἴμθαι οὐ ΤΠοΙσ 
ἍΆΥ. Θυρροβίηρ, ἴΠδη, ἴῃς βιδησϊηρ οὗ ἴῃς 8.8. 
ἴο τηόᾶπ 115 τεδοίηρ 115 ΖΕΏΣ ΤΉ, πότ πουϊὰ θα 
δῦουϊ βυβῆοίϊδηϊ τς ἴο τοδοὶ ΒΕΓ] Ποπι, ἔοσ ἴδ 6 
οΔΙου]δοηβ 5δονν [δαὶ ἴδ ρἰαπεὶβ σεῖς δὲ [86 
ΖΕ ομς ἀπά ἃ μ4ὶῇ μουζδ 41|ὸτ βυμβεί. ΤὨΘ 
χέει οὗ γεᾶτ, δοοοζάϊωσ ἴο΄ (815 ν͵ἱεῦν, νγἃ8 ᾿δοβῖ,- 

4 δ. 

γετ. το. ὝΕΘΣ ἴδ 0 εν ἴδ ῖδσ. ΤΆ ΪΒ 5ΠΟΥ5 
τμδὲ ἴου ϑοῃὴς {Ἰπ|6, δἱ ἰεαϑὶ, (ἤοῪ μδα ποῖ 86εεῃ ἴἸξ. 
- δον χοὐοἱοοᾶ τ ει ὁχοοοάϊηρ, χτοαῖ 0.7. [,1- 
ΘΓΔΙγ, “τε]οϊοεά ἃ ρστελὶ ᾿οΟΥ̓ εχοεεαϊηρὶγ.᾽ ΤῊς τὸ» 
Δρροάγζδαῃος οὗ ἴῃς βίδυ ἱπαϊςαιϊεὰ ἰο δεῖ ὑδεοὶσ 
81.600 688 πὰ (δα (Τυϊῃ οὗ {πεῖν σδ]ου]λύομβ. ΤῈ 
Ἶογ, Βονγενοῦ, νγὰ5 ποῖ δῖ (ῃς βἰδηάϊηρ οὗ ἴῃς δ[δε, 
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Ὀυΐ δὲ 118 ἀρρεδτίηρ αρδίη, ἤδησα πὐὐγασουΐουβ συϊὰ- 
ΔΠΟ6 18 ἢοΐ ὩΘΟΘΒΒΑΓΙΥ τ 1166. 
ΕΓ. 11. ἘποΒοῦδθ. ῬΤΟΌΔΟΙΥ ποὶ ἐπα ῥίαςε 

Ποῖα εβϑὺ8 νγἃ5 Ὀογη, Ὀαΐ ΤΕ ΡΟΓΔΙΥ ἰοάρίηρβ, ἴῃ 
ΜὮΟἢ [ἢ δΥ τετηδί πε 0η1] τὰς (ΟΥ̓ ἀΑγ85 οὗὨ Ρυτὶ- 
δολίοπ᾽ ῬΕ͵Ὲ ΔΟσοι 15ΠηΠ6α. ΙΓ τὰς ἀνεηὶ {218 
νη τπαΐ ρεγοὰ ἰς ψουϊὰ θὲ βαθὺ ἴο πᾶ (πες 
Ὠοῦδβα6, 5ΐηος ἴπ βίοτγ ἰο]ὰ Ὀγ ἴπε ββερμογαᾶβ νουϊὰ 
ποῖ 6 80 500ῃ ἑογροίζδῃ ἴῃ ἃ ᾿ἰπ||Ὲ ὑἷδος Ιἰκα 
ΒεΙΒΙ ΕΒ ἐπι. -- ΨΊΩΙ ΝαΥΥ, δἷδ πιοῖμοσ, ποῖ ᾿ΜΆΣΥ 
τι ΠΟΙ ΟἿΣ] 4 (15 τῇς ἰαΐοσ Μαυϊοίδίτυ ψου]α 
ἢανα 1). Τῆς βᾶπιθ οὐδ ΟΟΟΌΓΒ ἰῃ ΨΟΙΒ. 13, 14, 
20, 21. Τοβερῇ βεεβ ἴοὸ αν Ὀδθη δβοηϊ, --- 
Απὰ ἘΠΟΥ [0611 ἄστει δοιὰ ψοσεμέρροὰ εἷπι, δηὰ 
Ηϊτὶ δἴοθῃθο. ὍΤῃὰ ΜΟΣΒΒΙΡ ψὰ8 τθοτα ἴὰδη [Ὧ6 
υβυλὶ Τονογοηος ἴο [κίηρβ, οὐ ἴῃς Ἰουγηοῦ οὗ τδῃς 
Μαρὶ ψου]Ἱὰ βεθῦλ ὑπδοσουῃίδθ]ςε (σομρ. νου. 2). -- 

πἰπρ ἸΔοΐν ἔσϑαδῦσοθ. Τῆς Ὀᾶρβ ΟΥ ῬΟΧΟΒ ΠΟῃ- 
1διηϊηρ ΤΠ ΟΣ ἰΓεάβυσαβ. --- ΟἿ 8 το ἃ ΒΌΡΟΙΙΟΥ δου- 
ογεῖσιι ες υϑ08] ἱπ ἴῃς Ἐδ5ι, --- ἀοϊᾶ. Οϑεγεὰ 
ΟΠ οὴν ἴο ἰπἱπρβ δῃὰ ροίβ. --- ΕΥΔΣ κί ηδοηδο. Α 
τοβὶ Ποῦ 8 ἰγαηβρασοηΐ σιπὶ οἱ ὈΪΓΟΥ ἰΔϑῖς δηὰ γα" 

 οὔοτ, υϑεά ἰπ βαογἤσοβ δῃηὰ ἴδηρ]ς οσβὨΐρ, 
1511. ἃ ἴοτιη ἃ ἴσγες ἰπ Ασαρῖα δηὰ [πάᾶὶ 

ἸΕγττὰ. ΑἸ δγοιηδλίϊς ριπὶ, ὑγοἀυςοὰ ἵτοπι ἃ 
τογη- Ὀυβῆ, ἱπάϊεηουβ ἴῃ Αταῦὶα απὰ ΕἸὨορία, 
αὶ στον 4150 ᾿π Ῥιεβϑείης, υβεὰ ἕοσ ἑυσαϊ χαῖοπ 
Δηα (οΥ ρσονϊηρ ἴμ6 ἰΔδβῖς οὗ τίμα, Ὀπξ ἀβρθο αν 
85 Δ" ἱῃρτούϊοηῖΐ οὗ ἃ ὙΕΙ͂ ῥσεοίουβ οἱηϊηεηῖ. 
Ἴὴε ΟΥΟοκ ποσὰ 18 τ» ΤὭεβε ΙΩΒ ποτα 
ςοβέϊν, νυῖ γίνε πὸ οἷαε ἴο τ6 Βοιηδ οὗ ἴῃ τηλρὶ, 
ὯΟΣ ἀο ἴδεν ἰπάϊοδῖς ΤΠΟΙΓ ΠΌΤΩΌΘΙ ΟΥ ταηϊς. 

ΤΠ6 ΒΟΙΪΥ ἔσο τγεγα ἴἢ.5 Ῥσγον] θη 14}} 50- 
Ῥ ἰεὰ τῖϊ πιδδῃβ (οΥ τῃ6 ἸΟΌΓΩΘΥ ἴο Ἐργρί, δπὰ 

ΟΗΑΡΤΕΚ {]. 

ΤΗΕ ΟΟΘΡΕΙῚΙ, ΑΟΓΟΚΌΙΝΕ ΤΟ ΜΑΊΤΗΕΝ.. [(Ημαρ. 11]. 1-23 

ἴου ἴδε ρυγβοξοη οὗ Μδιῖγ. ϑίσδηρειβ ἔτοϊῃ 2 
ἀἰδίδησς σηυβὶ Ὀς τς ᾿πβιίΓυΠλ η5 οὗ ρσγουϊηρ (0) 
ἴὰς Ὀογῃ Κίηρ οὗ (δε 7ενγϑ ; [Ὡς Ῥγοιηϊβεά Μεβ- 
5:Δ} δυρροτχίεα ἰῃ 5 Ρονεγ ὈΥ ποδίῃεη. Οβεογ- 
ἴῃς ἴο ἴδε Ιοὐτὰ ναὶ νὰ δᾶνε ; Ηδ Κηονβ ον ἴο 
ῥα 1 ἴο ἴῃ νεΙῪ Ὀεδβὲ υϑεὲ. Τἢδβ6 Πεδίῃθη 5ΠΟΥ͂ 

ΟΥ̓́, ἰῃς 5β,σῃὶ ὁΐ (μγβὲ ποῖ οἣἱυ ἰοδλὰβ δλγπδβ 
Βδασίβ ἴο ᾿οσβῃΐρ, Ὀυΐ ν]Π[ηρ μαπά8 ἴο ρσῖνε.- 

γετ. 12. Ψασηοὰ οὗ αοἃ. ῬγοΟΌΔΟΪΥ (ΠΟΥ 
δά ἀϑοὰ ρυϊάδληος, Ὀδοαυβα ἴπαΥῪ βυβρεοϊοα 
Ἡετοάδβ ἀουῦ]ς ἀδαὶησ. ΤΕΥ οὐίαϊπεα ρσιυϊά- 
ΔΠῸδ ἴδ 8 ἄγθϑπι, ΟΥ Ὁ ἀγεδυμβ. --- ΤΈΘΥ ἄθρατίοᾶ, 
ΟΙ “ἱἰΠάγον. --- ΒΥ ΒΔΟΙΒΟΣ ΤΑΥ͂. Ανοϊάϊηρ 6- 
ΤΌΒΔ]ΘΩ,, ἴο ὙΠΟ ΠΟΥ νου] ὩδιΌΓΑΙΥ ἢν ΓΟ- 
τυγηοὰ, ΠΘΓΟνΟΙ {Π6ῚΓ ΟὟ ΠΟΌΠΙΓΥ τσ ξ μάνα 
Ῥδδῃ. --- ΤΟΙ͂Σ οὖσαι ΘΟΌΒΙΣΥ. 9:11} πα οδηϊίο. 

Τῆς ὑπο ἼΟΝ οὐ [818 δρίβοάς τῇ επάβ. 
Θυρογβίτοη δ45 ἰουπαάεα Ἰεσεηβ ὕροὴ τ; (Δ1ἢ 
ἢπαᾶβ ἸΏΔΠΥ 6550 η8 ἱπ ἃ ἩΗδδνεη δηὰ εασῖἢ 
ΤῇονΟ, ἃ5 ἰξ πόσο, ἀθουΐ ἴῃ ΠΟΙ Ομ ]ὰ 45 ἐμοῖσ 
σδηΐσα ; Ηεδξ ἰ8 850 τϑιηοῖδ, 50 δἰἀάδη, 8ὸ ἀϑονσχηςά, 
γεῖ Ὡϑᾶσ, αἰβοονεγοα δηὰ δοκπονϊοάρεα Ὁγ μος 
ὙΠῸ 86εἰ Ηΐμι; ΠΟΙ Βεδσο ἢ ἰ8 Ὠεϊρεὰ ποῖ ΟὨΥ 
Ὁγ ϑεηρίυγα, θαξ ΌΥ παίυγα δηᾶ ἴδε τηοϑβὲ ἱτορεῖ- 
ἔδςϊ βείδηςς ; ἴδε αινδιευϊης Αἰ οὐ 86 σεπΏ]65. 
δᾶ [ἢς 5 τα ροσίηρ υπὈεϊϊεῦ οὐ τῆς [εἐγβ. Τῆς 
βῖασ οὗ Βει]θἤεση 18 4 Ῥοδυῦι] βυτηροὶ οὗ ἰῃς 
ΠΟΌΪΟΣ δϑρίγαϊΐουβ οὗ μεδίμβεηΐβτηῃ δηὰ οὐ δνοσυ 
Βυτήδῃ 800] τονγασγὰ [6 ἱποδγηαῖς αοά ἴο πλοῖα 
ἱξ Ροϊπίβ δπὰ ονοσῦ σβοῖι ἰξ δοίάεβ. ΤῈς Μδαρὶ, 
κα Μεϊοδιζεάεϊς απὰ [οὉ, ορϑβῃ ἴο υβ ἃ νἱβία οὗ 
ΒοΡ6 γεβρεςξηρ ἴῃ6 βαϊναίίοη οὗ ηδην ψῆο ᾿ἰἶνα 
ουϊ5:6 ἐξο Υἱβὶ Ὁ]6 οὔυχοὶ δηά σοηχουθα ἔγοπι ἴδ 6 
ΟΓΑΪΠΆΣΥ τλοΔ 8 οὗ ζτδοδ. 

13--23. 

Ζ2ε Εἶρλὲ ὑμο Ἐς γ2:. 

13 ΝῸ ἔἤεη ΠῈΥ ψεσγα ἀεραγίεα, ΒΘ Βο]ά, [6 3. δηρεὶ οὗ [6 
Ιοτὰ Ἀρρϑάγείῃ ἴο [βαρ ἴῃ ἃ ἀγϑδῃ), βϑαυϊηρ, ΑΙΒς, δῃὰ 

ἴαἰκα [6 γουηρ ΟὨ]α δηᾶ 18 τηοίμοῦ, δηὰ ἢδε ἱπῖο Ερυρῖ, ἅπὰ 
Ὀς6 ἴῃου [Π6γα ὑπ0] 1 ὈὉπηρ ἴδε ψνοσζά :8 ἴογσ Ηδσγοά ψ1}} β6εὶς 

14 ἴδε γουηρ οὨΙ]ἃ ἴο ἀδϑίγου Ὦϊτ. ΏΘΩ Βα δζόβϑ, 6 ἴοοῖκ [ἢ8 

γουηρ᾽ ΟΠ] πα Ὦ15 πῃοῖποῦ ΌΥ πἰρῃΐ, ἀπὰ ἀδρατγίβα ᾿ηἴο Εργρῖ: 

15 Απὰ νὰβ ἴἢθτα 11] τῆ6 ἀφίῃ οἵ Ἡοτσγοά : [μαῖ 1ἃ τπρῖ ΡῈ ἢ}- 
Β]1οα ψὨΙΟἢ ψψὰ8 Βρόκεη οὗ ἴδε [οτγὰ 5 ὉῪ ἢ ῥγορβεῖ,δ βαγίηρ, α ΗοἌ. χὶ. 5 

Οιυίΐ οὗ Ἐργρί ἢαᾶνεῦβῚ] “4116 τὴγ 50ῃ. 
16 ὝΒΘη Ηδοτοά, ψΏδη ἢ6 βὰν [αἴ ἢ6 τνᾶ5 τηοοϊκεα οὗ ἴῃ 6 158 πηθη, 

Ψ45 Ἔχοδαάϊηρ ντοίῃ, δηα βθηΐ ἰοσίῃ, δηᾶ αν 411 [6 οὨ]άγϑη ὃ 

(Παΐ όσα ἴ Βα] ἤθη, δηᾶ ἴῃ 411 [ῃ6 σοαϑδίϑ 9 [ῃθσθοῦ, ίτοπι ἴο 

γεδγβ οἷά δὰ ὑπάσσ, δοσοσγάϊηρ ἴο [86 {π|6 ὨΙΟΩ ἢδ ἢδά α1]1- 

17 

1 Νον 3 Δῃ 
δ ὃν [Π6 [κογὰ [Ὠτουρἢ [Π6 ῥσγορδεὶ 
Ἰ η]εὰ σι (ογ ΠΡ ΆΕΥ ἰγεαίθα) Ὁγ ἰῃς Μαρὶ 

10 ἜἘχδοῖίν Ἰεαγηθά 9 Ῥογάοσβ 

σοητγ ἱπαυϊτεα 10 οὗ [ῃ6 ψ 86 τηθβηῃ.ἵ 
ΜΟΙ. νὰ5 βρόκδϑη ὃΌΥ ]6γεγ 8 [ῃ6 Ρσγορδεῖ, βαυϊηρ, 

81 (611 [Π668 

ΤΏρη μὰ Π18]1|οἃ ἰδαῖ 

ὁ κα. χχχὶ. τῷ 

4 Απὰ ἢδ ἃσοβο δῃηὰ 
8 σγ1: Ὦανο 
8 τηδ]6 οὔ] σὴ 
11 Τογο πλ Δἢ 



(ΒΑΡ. 1]. 13-23. ΤΕΠῈ, ΟΘΟΒΡΕῚ, ΑΟΟΟΚΌΙΝΕ ΤΟ ΜΑΤΤΗΕΨΥ͂. 37 
18 Ιῃ Κδλῆα νγῶβξ δεῖ ἃ νοῖοα μεαγὰ,13 

ἰλιοηϊατίοιν, αι α 18 νεεαρίηρ, δηα ρτεαῖ τπουγηϊηρ, 
Ἀδοβεὶ τνεερῖηρ 20» ἢεσ οὨ ]άτθα ; 
ἈΑπά [586] ννου]α ποῖ ΡῈ οοχγΐοτίοά, 
Βεραυβα Εν ἀσα ποῖ. 

29 ϑ8υὶ νῆεπηα ἘΤεσοα νναβ ἀδδα, Ὀεῃο]ά, δὴ δηρεὶ οὗ ες 1, οσγὰ δρ- 
29 ρεαγεϊὰ π αὶ ἄσεϑτω ἴο [βαρ ἴῃ Εργρί, ϑαγίηρ Ατίβε, δπὰ ἴδε 

(δε γουηρ ἙΠσὨΣ]Ω διγὰ 15 τιοΐδεσ, ἀπ ρὸ ἰηΐο ἴΠ6 Ἰαπὰ οὗ Ι5τδεῖ: 
21 ίοσ ἴδυῪ δαγεὲ εβϑα σι οἢ βουρῃξ τὰς γοιηρ Οἢ114᾽8 16, Απά ἢς 

ἅτοβε, δ8ηα ἴοοξκ [Βε γουηξ ΟὨΙἃ δηα ἰδ ποῖ μου, ἀπ οᾶσὴβ ἰῃΐο 

22 ἴῃς ἰδηᾶ οὗ 159 τες]. Βυΐϊ ψῆδη 6 Ὠξδαγὰ [πὲ Ατομοἶδιβ αἸά σεῖρη 
ἴῃ Ὲ Πιιᾶάεφα τὰ ἘΒ6 σοοῖὰ οἵ δί5 ἰδίμει Ἡετοά, ἢῈ νὰ8 αἰταϊὰ ἴο ρὸ 
ὩοΥ : ποῖνντ τ ϑιδηαίηρ, δ Βεὶῃρ ναγηεα οὗ ἀοἂ ἴῃ ἃ ἄγεδ, Ὠς 

22 ὔγχηεα ἀβιᾶς 15. χῃἴο ἴῃς ρατίβ οἵ " (811166ὲ : Απὰ δ τ οδῃγε δῃά ᾿σμαρ. τ. 13: 
ἀνεῖῖ ἴῃ ἃ ΟἹ τ 8]1εἀ ὁ ΝΑζαγεῖδ : [ἢδί 1ἴ ταϊρηΐϊ θὲ Π1Η]16ἀ νυν ΒΟ ἢ 
νὰ5 ΒΡΟΚοὰ ὌΥ 158 της ῥτορῃείβ, Ηδ 5841] 19 ΒΡῈ “4114 ἃ ΝΝαζαγεπςβ. 

ΔΑ νοῖςα ννυᾶβ μθασχα ἴῃ ἙλΔιδῆ 

κε τὶ, 39. 

αἱ (δρ. ἷν. 13; 
Τυκει, οὶ ἥ 
7]οδῃ 1. 4ς. 

18 ο»εἦέ ἰατηθηιατίοη δηα 
 »τῶβ τεϊρτὶῖ ονεοσ 16 ληὰ 16 ὙΠ ΠΟΓΘῪ 
Ὑ ραΣ δ, ΖΕΚΈΖΗΡ ὦ ἐονε αἕ ἐλ4 εἶοδσά Ο77 ψ67.56 22 
6 ζὨΣΟΌΡ ἢ 19 (ἢδὲ 6 5μου]ά 

(πβονοοου. ΚΝ ε γη»)]Ἱδςος [δὲ δίψης πο Εσγρὲ οὗ Ῥ.Ϊο δηὰ ἢϊ5 ἔο] ΟΨΟΓΒ. --- ὉΒΈΪ Σ [611 Ἐ.)66, οἵ, 
4ἤἔσ ἃς ὑτεβεπιδίζοιι, ἔτι πε ἰερ]ς (Ἰνα ἰἱ, 22- 
ἢ). ΤῊΣες ἰδιῖοσ ἴοοὶς η͵]δϑδσος οὐ ἴδ6 ἔοσγιδἢ ἀδγ, 
δὶ ἃς ἸηῖϊοσνᾺ} Ὁ ϊο ἢ [815 Δ]|ΟῪ5 15 ἴοο Ὀσιοῖ ἔοσ 
ἂς ἐὐεηῖβ οὗ τῖ5 βἼεςτίου. Οη ἴῃς τεοϊδῆνε ροϑ81- 
ὕοσυ οὗ ἴὰς Αἀοταῖτομ οὗ ἴδε Μαρσὶ δπὰ τῆς ὑσο- 
πουϊλῇοτι, Ξε Το τἃ. 22-39ς. Οη ἴδε ἙΓμ]ἀποοά 
οἱ Ϊεξαπ, Ξες 1 τῆῖςς ἱ. 40--52. 

ΟΝΤΈΝΤΕ. Ῥεςουϊῖλτν ἰὸ Μαιϊδον, 80 ἔο]]ονν8 
ὃς τὐτελὰ οὐ τὰς βίοσυ, γαῖποσ ἴο ἀϊβοονεῦ 

οἱ ἴδε Μεββ 3 5ΠΙΡ οὗ [6805 δῇ ἴο ῥσὸ- 
δε ἃ 1} ληἃ ςὨΤΟΠΟΪΟΡΙΟΔ2] πασταῖνα οὗ δνθηῖδ. 
ἴᾳ ἀκ βεοτϊίου τὰε ἐυ] δ᾽ πηοηὶ οὗ ΟἹὰ Τεβίδπηδηϊ 
γορθεςν 15 δϑϑετίεα ἴῃ δοοογάλποο ὙΠ} [8 ἀ6- 
ὥχῃ. ες βισδῖ ᾿πῖο Εργρί. τοί, ἔα] ρ ἴο 
ἄδποοτες τὰς Μεβϑ ἢ ὉΥ͂ οσδέϊ, δεεῖκβ ἴο ἀδϑίσου 
Ηϊπι νἰϊλουῦὶ ἀϊβοονοτῃ, ΌΥ ἱπα ἰβοσιπλϊμδῖα οστ 6] 1. 
Τδε τεῖστῃ ἴο Γἀςᾶ δπά ἴδε τεβίάεπος ἴῃ (8116. 
Ἡετοὰ, ἴὰς Ἰκιὴσ οὗ τῆς 1ενγ8 τπγουσῃ Ἐοιηδη 
ἔλυου, τερτεβεπῖβ ἴδ 6 ἔγυ 1658 ὨΟϑΕ 1 ὴν οὗ [ἐνν δὰ 
σεηᾶὶς ἴο ἔς (Ἀτϑὲ οὗ σοὰ ; τ ὨΙΓΟῺ ταϑυ5, μονν- 
ὁτεῖ, ἴπι  ΒΌμδε ἀἰϑίτεββ. Ἐφυρὶ δπὰ δ] θα 
φτοῖεςι ΠῚ πὶ ΟΣ [ἐγ 58] σὴ ρεσβοοιῖεβ. ΕἼ ΣΙ 
«διὰ ὕσῃ ἔοϊϊονν [6 δηρεῖς δηΐποα δηὰ 
ἴτε δάογτδίου οὗ ἴῆε Μαρὶ. Ἐφγρὶ τῆς ογδαϊε οἵ 
σοὺ Ρδορὶε, ἰῃ ὈοΓἢ ἀἰθρο ΒΔ ΟΠ. --- ' [6508 ἢ45 
δληςπῆοὰ ὄυεη ἴδ δος οη5 οὗ οὐ οἰ ἀποοὰ ᾽ 
(ϑιλεῖκε). --- Νζασθίῃ ἃ ϑυτροὶ οὐ ἴῃς ἢυχ!}18- 
ὕοη οὗ (Βτιδὲ δηὰ 16 Πυπῦϊς σοπαϊου οὗ Ηϊ5 
ΒΕΌΡ!: 

εἰ. 12ὥ.. Τῇε ΜδΑΡὶ τιᾶῦ δᾶνα οοτησηυηϊοδῖοά 
(δεῖν βυβρίςϊοηϑ ΟΥΓὨἩ τενεδύοῃ (νοσ. 12) ἴο δοθθμῆ, 
Ὧο Ὑοτ 45 ἴῃς πελὰ οὗ ἴῃς ἐλ [86 ῥτοβεηῖ 
Του ἸΔΈ ο 15 τδάσ, ἔπ 6 ἄσγθασα, δρδίῃ. : 
4 5 ΠΟΑ͂Ι, 253 ἃ Κοιϊῃδῃ Ὁσγονίπος δηά ἱπαάδρεηάδηϊ 
οὐ Ἡετοά, ἀπά πιυοῦ ἱπηδοϊοα ὈΥ [εἮ5, νγγὰ8 δὴ 

δηὰ σοηνθηΐϊδηϊ τεΐυσε᾽ (ΑἸέοσγα). [Ιῃ ΑἹεχ- 
Ῥβαιρβ πὸ 1:5 «δεῖ εἰν, ἴλε ΟἹὰ Τοβιαπιεης δὰ Ὀδοη 
σΔηεϊλιεὰ ᾿πῖο Οτεεῖς, ἀπ ἴδετα ἴῃς [ἐν ]8} ἀπὰ 
Ὅσεεῖκ σε σίου δηὰ δγβίειιβ οὐ (Ὠουσὰϊ πεσα 
Βεοῦξδι ἱπῖο οοπίδοῖ, Γεβυϊηρ ἴῃ 86 ΡὮὨΣΙΟΒΟΡΏΥ 

ΒΆΥ ἴο ἴδες (ἡρδὶ ἴπου 588α11 α0) --- 11 δοοῖ, 
ΟΕ ὀχδοίυ, “15 ἀρουϊ ἴο 5εεὶς." 
γε. 14. πᾶ δὸ δσοθθ. [ΠΡ] γἱηρ ἱπιπιοάϊλιο 

οδεοάϊεηςς ; ομασδοίοσίϑες οὗ σοηυϊης δι τη. -- 
πἰσδῖ, ὁ. 4. (ῃς ϑάτης ηἰφἂϊ. -- , ΟΥ, “1 1ἢ- 
ἐφν [δε δᾶπηῈ ψογὰά ὑγῖ ἢ τγᾶ5 υϑεα τεβρεσηρ 

ε Μαρὶ. 
γεῖ. τς. Το Ῥσορδοῖ. Ηοβϑᾶ (χὶ. 1). Α ῬΡσορῇ- 

ΘΟΥ͂ τοξαστίηρ ἔτϑὲ ἴο [86 ΤΕ] άσγεη οὐ 15γδοὶ, ἴδῃ 
ἘΥΡΙοΔΙ οὗ (τδὶ, ΑἸέοσγάὰ : “1ἴ δδειβ ἴο ἤδνα 
δε ἃ βοϊεὰ ἀχίομι οὗ ἱπίεγργείδείου (τ ϊσο ἢ 45, 
ἘΥῪ 115 δἀορίοπ ἱπ ἰδς Νεν Τοβίλπιοηϊ, τοοοϊνοα 
ἴῃς βαποϊοῃ οὗ [6 Ηοὶγ Ομοβὲ Η;π)86], πὰ ποῦν 
βίδη 8 ἔογ οὖὖ συϊάδης6), ἰδδὲ ἴῃς βυῦδ)εοϊ οὗ 84]] 
Δ]υβίομβ, ἴ86 τερσγοδοηϊεὰ ἰῃπ 411 Ῥᾶσγδῦϊοβ δηά 
ἀλιῖς βϑαγηρθ, γὰ8 Ης ὙΠῸ γγᾶϑ ἴὸ Ἷοσηθ, ΟΥΓὁ ἴδ6 
οἰγουπιϑέδηοοβ διίεπάδηϊ οἡ Η:15 δάνεηϊ οἹσ τεϊρη. 
-- Τὰς ρΐδος οὐ Ἐφυρὶ ἱῃ Ὠἰβίοτυ ββουἹὰ ποῖ Ὀ6 
ξογροϊΐϊεῃ. ὙΏοπος οδτὴς ἰπὰ ΟὨΣ] σε οὐ βγβϑοὶ 
διὰ δ Ὑποτὰ ΠΟΥ ἰγρίδεά ; Βαϊ (εηςς, ἴοο, 4ῃ- 
αἰεηὶ εἰν] σαοῃ δηὰ τς τηἤσοηος ψὩΐοἢ ῥτο- 
Ρᾶγοὰ (86 πᾶ ἔοστ (Ὡς βρσγεδά οὗ ἴῃς ροβροεῖ. ὰ 
αἰὰ ποῖ ἔοτβαϊκε ἰ86 Οεπῖ!α που]ὰ, ἄουκα ἱξ ἔοσ- 
βΒοοῖς Ηἰἶπι. Η8 γον ἀδῃῖδὶ οᾶτο τγᾶϑ 845 ζ68]] 
Ρτεβεηῖ ἴῃ (ἴῃς ἐοττηδίίοι οὗ {πὲ οἷν] ]Ζαῖοι ψὶς 
Ιβϑϑυςα ἔτομι Ερυρὶ, 45 ἱῃ ἴπε οσουϊτοῆςοβ ψὩΐο ἢ 
Ιοὰ Ιϑσγϑεὶ δηὰ [6815 τ ΠΟΥ. --- ΤῊΣ Ρ]δςς οὗ 80- 
ἦουγῃ 8 ππίκηονσι, δὐλων τὰ δαϊδοη Ροϊηϊβ ἴο ἃ 
ὙΠΠΑχς οΔΙ]εὰ Μείασγ γε, ποῖ ἔδσ ἔσγομι ἴῃς ΟἹ 
οὗ Ηδε]ορο 5, δηᾶδ ποᾶγ ἐπε βίας οἵ [8 ἰδ Ρ]6 
οζθοϊδα ἴὰ Ἐργρί ἔογ ἰῃς εν ὑπάεν με ῥγδϑῖ- 
δοοά οὗ Οηϊΐδ5. 

εν. τό6. Τῆς Ῥεαἰπαὶπρ οὗ τῆς Ρευβεσυξῖουβ 
ψἰς ἢ συϊτλϊηαἰοὰ ἴῃ 6 στα οἱ ῆχίοη. --- Το: Ἠοχοὰ 
θα δ6 βὰν [πδὲ Βὸ ψὯ8 ὑτἰδοὰ ψἹΈΣ, ἡ 4., ἀυρεά, 
δοοοσαϊΐηρ ἰο δ18 νἱενν οὗ ἴῃς ολ586, Ὁ ἔδο Μαρὶ, 
ψοε στοῖμ. Τῆς τιυγχαεσου οὗ ἢ18 οὐγῇ 
πὶΐς (Μασίασηπθ) δπὰ ἔνο 8οη8 (ΑἸεχαπάσσ δηὰ 
ΑὐϑιοΌυ]5) του] ΘΑ5}} ταυγάδυ οἱοΥ Ομ] το 
ἴῃ δὶβ Ἄπροτ. ΤῈΣ δΠΡοΤοΟοΥ Αὐυρυδβίυβ πηδᾶς 8 
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στεεῖκ τὶτἰοῖϑα οὐ ἴπ6 οτυεὶν οὐ Ηετσγοά ἴο [15 
ΒΟΠ5, δπα Ϊ᾽Οβερῃυβ τοοοσαβ ἴπδὶ ἢς οτἀοτοά ἃ 
ὨΌΤΩΡΟΥ οὗ {π6 ΟὨιοῖ τηδη ἴο Ὀ6 Ρυΐϊ ἴο ἀδδιῖ 845 
ΒΟΟΙ 858 ἢδ ἐχρίγοα, ἰδὲ ἴΠ6γα ταρῃξ Ὀ6 πο σὸ- 
Ἰοϊεηρς δὲ ἢ8 οὐνῃ ἀδβοβᾶβθ. 7 βερῆυβ, ὨΟΎ ΟῚ, 
ἄἀοεβ ποῖ τηδπίϊοη ἴἢ6 τηλββϑδοσα δὶ Βειῃ]ἤο. [Ιἰ 
ΤΏΔΥ ἢᾶνα δα πη ὑπκηονῃ ἴο Ἀἷπη, βίπος (ἢς βεηα- 
ἵἱπρ ἔοσί ἢ ΙῺΔΥ ἢᾶνε Ὀδοῃ ἴῃ βεοεῖ, ἃ5 ψγΑβ ἰδ 8 
αυεϑοηίϊηρ οὗ ἴῃς Μαρὶ (νθσ. 7), Οσ υπηοιϊοοα 

Α ζοίη οὗ οτοά ἴδο Οτθαϊ. 

ΔΙΉΟΠς [ἢ 6 ΤΊΔΗΥ ὮΟΥΙΤΌ]ς ΟΠ πη65 οὗ Ἡετοάᾶ. “1 
γ7}}} ΠΩ Ῥε σι αῖ, ἰῃ εϑιϊπχαιης τῆς να]ὰς οὗ ἴῃῈ 
ἔλοῖβ τας Ὀγ [15 Ενδηρο  βῖ, ἴο τατηθηιθοσ μαΐ 
ἴδε πιοσε ἔογοθα ἴῃ βοζὴβ οϑ868 Ἀρρθᾶσβ᾽ (8 Ἷοῃ- 
ποοοη ΨΙΟΝ ἢς τηδὶηἰαὶπβ Ὀείσγεθῃ ἴῃς ἔδοῖβ Π6 
ΤῊ ΔΉ ΓΟΩ5 δηα ἴδ ΡΤΟΡΏΘοΙ65 6 ΔΡΡ]165 ἴο {6 πὶ, 
ἴῃς 1685 Ῥσόῦδ0]ς 15 11 ἰῃαϊ 1Πῃ6 ἔΟΠΠΟΥ αγα ἰῃ- 
γεηϊεα οἡ δες ἐουηάείΐοη οὗ (ἢς Ἰαϊῖετ. ϑυ ἢ ἰπ- 
οἰἀδηῖβ ἃ8 ἴδε Ἰουγηου ἱπίο Εχυρὲ δηπὰ [6 πηδ5- 

αοδοί' ἐς 

ξγανε δια Ἰαπιοηζίηρ, ἔῃΠ}5 Ἰπαϊοδῦπρ οχίσεμης οδ- 
ΔΙ. ΤῊδ βουπά οὗ Ποῖ Ἰδιηθηξδί! 8 8 οατγιοὰ 
Ὀεγοπά [εγυβαίετη, ἀπὰ μεαζὰ δἵ Βδπλδῃ (1Π 6 ἤᾶπγα 
ΡΓΟΌΔΌΙΥ πιδδῃ8 “ Πἰρἢ ᾽), ἃ ἔοσγίτεββ οὗ ἴβγδεὶ οἡ 
ἴῃς ἔγοπῆετσ τοννατὰ Γυἄδῃ, ψἤοτο τΠ6 σαριϊναβ 6 Γε 
οοἸἸεοϊεα. ΤῊς ἤρατε Ὀεξοοπη65 ἃ ἴΥΡΊ αὶ] ργορἤθοΥ 
οὗ ἴῃς σδέ ἴῃ ΒΕ ἤθη. ἘΔΟΠ 6] τγὰ5 τῇς δῃ- 
ξεϑίγαβϑ οἵ ἰῃς ἰγἱρε οὐ Βεπ)απιῖη,  οἢ 'τνᾶ5. ἃ]- 
ὙΔΥ5 Ἰἀεητἢςα ἴῃ ἑοτίαπα ψ ἢ υἀλῃ. 5886 πε ]} 
ΤΟρΡτοβοηῖβ ἴῃς τηοίῃειβ οὗ Βειῖἢ] ἤδη, ποᾶγ ἰὸ 
ὙΠΟ 5ὴ6 αἰδα ἱπ ἙοὨ]- δἰ δηὰ γᾶ Ὀυτχίαα, 
ἩδΣ τουῦ, οὐ ἰδ [ἴα οὗ ψ ἢ ἢ τἤογα ἰβ πον ἃ 
τηοβαῦε, 1ἰε8 δρουῖΐ ΠΑ] ἃ σῶῖ]6 ποι οὗ Βείδ]ς- 

ΤΗΕ ΟΟΘΡΕῚ, ΑΓΓΟΚΌΙΝΟ ΤΟ ΜΑΤΤΗΕΝ. [(παΑρ. 11. 13-23. 

8ᾶςτα οὗ ἴῃς οι] άτσεοη, ταυβὲ ἢᾶνα Ὀδδη ᾿ν 611-506 1- 
ἰαϊηοα ἔδοῖβ Ὀδέογα ΔΠΥ οπα ᾿νου]Ἱα ἘπΊηΚ οὗ δηαϊην 
ἃ ΡΙΟΡ δεῖς δηπουποειηςεηί οὗ δ ἰπ ἴῃς νογὰ8 
οὗ Ηοκϑδ πὰ ΪΤεγειηῖδῇῃ, ἢ] ἢ ἴῃ δυΐῃοτ αυοί68 
Δα ΔΡΡ]1658 ἴο {μεπλ.᾽ (Οοάεῖ,) --- Μῖα]ο οἰὐὐᾶγοι, 
ἃ5 ἴῃε Οτὔεοὶς ΔΡ]165. -τ ἴὰ 411] ἰΐ Ὀοχάοχδ, 
“ροδϑῖβ᾿ 5 ΠΟῪ Δρρ]ϊοαὰ ἴο 864 θοσζγάευβ δ]οῃα. 
ΤΗς πε σῃροσῃοοα ᾿γὰ5 ἱποϊυαςα ἰδὲ ἴΠοτς στρ ϊ 
6 ΠΟ Ἔβοᾶρθ, Ἰυβῖ 45 ἰἢ6 ρὲ, ψῸ ΥὙϑδσθ, νν88 
ἴῆε ἐχίγετης ᾿ἰσϊς πὴ ΏΙΟΒ ἴῃς ΟὨ1]ἃ οουϊὰ 
ἢανε Ὀδδη Ὀοχη, δοοοσάϊηρ ἴο ἴ..9 ΕἶἾΣΩΘ, ΟΥ Ρεσὶοα, 
ὙΈ1ΟΣ Ἀ6 δὰ ΘΧΘΟΙΪΥ ἰθατηϑὰ οὗ ἴμ0 Μαρί. Α5 
ΟΠ] άγεη ὑπάογ ἴΠ6 ἀρὰ οὗ ἴγὸ γδδσβ ΨΕΙῈ 5141}, 
1 15 Ργοῦδ]6 ἐμαὶ ἴῃς ϑβίαγ δὰ ποῖ δρρεᾶσδά 50 
Ἰοηρ 4 ἔπιε Ὀεέοσε [ἴῃς νἱβὶῖ οὗ ἴῃς Μαρὶ. Οσυοὶν 
Ὦετα ονόσγαη (ἢ6 1Ιπιϊ5 οὗ ϑρᾶος δ)ιῃμιαὰ σης 4|1Κ6. 
ΤἬὮΕβ6 ἰπέδηϊ Δ υΓγγ5 ΕΓ πλυς ἢ ΓΟ] ς ταῖςα ἰῃ ἰῃ 6 
Δηοοηξ σΠυσΟΝ, ΘΒΡΘΟΙΔ]Υ οὐ [ὃς ἔεαϑδὲ οὗ [ππο- 
οοηῖβ (Π δοθτθοΣ 28). 

ψεῖ. 17. δοσθηλδῃ [9 Ῥχορμοΐὶ (χχχὶὶ. 15). 
Ετδα αυοίϊδάοῃη (ἔγοπι (ἢ6 Βερίπδρίηι) οὗ ἃ ἴγρὶοδὶ 
ῬΤΌΡΒεου. Νοῖ: “ἴῃδῖ 1 τῖρῆξ θὲ ξ18]16εα,᾽ ας 
ΒΙΤΊΡΙῪ : “ψ͵5 Π]6]16ἀ.᾽ 

γεσ. 18. 1 Βδυιδῃ, εἰς. ΤῊΣ πνοσαβ " ΪΔτηοηϊ8- 
Ὀοη δηά ᾽ δῖὲ ἑουπὰ ἴῃ ἴδς ϑερίυδρίπί, Ὀυαΐϊ το Ὀς 
Οπ 6 Ὦεγα. Τῆς ρῥδβϑᾶρε σοουβ ἈΓΙΊΔΓΙΪΥ ἴο 
τῆς Ιοδάϊηρ οὗ ἴῃς Ι5γδε] 168 σαρίνα ἴο ΒΑΌΥ]ΟΣ, 
Ἐδοδεὶ, [ῃ6 δηςεβίσοϑϑ οἵ Βεοπ)δυηΐη, Ὀυγιεα Πῶσ 
ΒΕΓ ἤσπι, ἰ8 τοργεβεηϊεα 45 βδυΐηρ ἔσοτῃ [86 

Τοπηῦ. 

Ἀδὰ οὐ ἴἢε τοδὰ ἴο Γδγυβαίθι. 8566 ἰδῆς δοοοῖῃ- 
βΑηγίπα ουξζ οὗ ἴῃ6 τιοβαυς, ἢ (ἢ ν]Πᾶρς οἵ 

εἰ 7}414 ἴῃ ἴῃ6 Ὀδοκργουπά, Ϊ7ενβ, ΟΠ βι 1418, 
δηα Μοδαχηηδαάδῃβ 41}ὸ τανοῖς ἰἢ6 βροί, ψῃΐ ἢ 
8 τῦοἢ ἐγεαυδηίςα ὈΥ “ ΡΠ ρτίπι8.᾽ “Τῆς ψ8]} οἵ 
ἘδΔΟΒΕ] 8 γεθεννδα ἰπ τῃς6 (υτοἢ 45 οὔΐϊεῃ 45 ἴῃς 
 Π65865 ἴο ἴΠ6 {χὰ ἢ ἅτὰ ρυΐ ἴο ἀδαῖῃ ὈΥ στη] 
ΔΠα ΜΟΣΙΑΙΥ͂ τηθη, ΠΟ ῥγοΐθββ ἴο Ὀ6 (δδ ΤΟρτο- 
βοηϊδένεϑ οὗ ἴῃς (ῃυτοῇ.᾽ (1,3ηρα.) 

γεσ. 19. θη Ἡοχοὰ ψ85 ἀοδὰ. Ἡετοὰ ἀϊεὰ 
αἵ Τεγίομο δρουΐ ἐπε {πα οὗ ἴπ6 Ῥδββονογ (ΑΡ6)])} 
ἴῃ ἴῃς Υεᾶσ 750 δέίζεγ ἴῃ6 ὈυΠ]Πάΐηρ οὗ ΒΕοτηδ, ἔουΣ 
γδδγΒ Ὀεέοτς ἴῃς ἀδία ἔγοτη νοῦ τὸ τοοκοῦ οὐ 



(ΒΑΡ. 11. 13-23.] 

πε. ΤὨς οοππισηου (τ βδη οτὰ 85 ποῖ ἄχεα 
πη} ἄνα Βδυπάγεα γε Ἰαῖοσ. (ες 2 ν»εγοα., ὃ 8.) 
Τῆς Ἰεπρτῃ οὗ ἴῃε βίδυ ἴῃ Εργρί 8 ΒοΟΈν ΟΣ 
θδει γασιουσὶν τος κοηδά ἔγοπι ἃ εν 66 5 ἴο [Ὦγες 
γε215 ἱπ δοζςογάδηοςς ὙΠΠ {πὸ ναουβ ἀδίοβ 85- 
βἰσηεὰ ἴο ἰῆς Ναίνιγ. Γῆς Ἐνδηρο δὶ δά ὰβ πὸ 
οοἰηοηῖ οὐ Ηετοα᾽ς ΓΠΑσδοῖοσ, Ὡ0 ἴΕΙΤῚ5 οὗ χοὸ- 
Ριίοδςβᾳ. Ηδ οδὴ ἰδάτῃ [1{||6, τ Πὸ 1} ποῖ οὗ Ὠϊπι- 
561} τιᾶῖζα ῬσΟΡΕΥ Ἰηΐογεποαθ. [ βϑερἢυ5 ἀδϑ τ θ68 
τε Βοιτῦ]6 ἀελί οὐ Ἡδετοά, διηϊα δἰίεσγηδῖς ἀε- 

ἰστι5 οὗ τεένυεηρὸ δΔηα ἢῖ5 οὗ ἀδβραῖγ. 
ἴετ, 20. ΔΙῸ ἀοδά, εἰς. Α 5:1 Ὰ 7 6χ- 

ργεβϑβίοῃ 15 υδοὰ (Ἐχ. ἵν. 10) ἴῃ ἃ γονοϊδίίου τηδᾶς 
ἴο Μοβεβ, τὰ μοῦ [βαρ γ88 ΟΟΥΙΔΙΩΪΥ ἂς- 
φυλιηίςα. 

γετ. 21. πο Ἰαπὰ οὗ ἴσγϑ0] ἰποϊυἀςα (411166, 
δαϊ υαξὰ του] θὲ τεδοπῃεα ἤγξί οἡ τῆς Τείγη. 

γεσ. 22. Ασοδοῖδλυβ. Ἐουτγ δοῃβ οὗ Ἡοτστοὰ (τῃς 
Οτελῖ) ἅἃσε χτηοηβοηεὰ ἵπ ἴα Ναὰν Τοβιίλπηθηῖ, 
(Ηε μδὰ ἴδῃ νῖνεϑ. διὰ ἐουχίδοῃ οὨ]άτα,) (1) 
Αἴενοα Απιξέβα:, τὴς ταυγάστοεῦ οὗ Ϊολη ἴπς Βαριῖβί 
{{ττεᾳυσηῖν τηϑπιϊσηςα ἴῃ οϑρεῖ}β δὰ Αοἰϑ ἰν. 27 ; 
χϊ. 1), ἀπά (2) “γελείαξες, τοτὲ 8005 οὗ Μαϊίῃδος 
ἴδε ἰουτὶ  ψἱίς οὗ ΗἩοχοά ; (2) δ ἤεγοα ῥλεϊῥ 1. 
(ῬΆΏΠΙΡ,᾽ Ματγκ νἹ. 17) τᾶϑ [ἢ βοὴ οὗ Μαδγίδιηπο, 
με τοϊτὰ ψτΐς, δπὰ Ἰινεὰ 4 ρηναῖς 116, Βανὶπς 
ἴκεῃ Ἵχοϊυάεα ἔτοσιν 411} 5σῆαγε ἴῃ ἢ 15 ἔδί ποι ρο8- 
δεβδίουβ; (4) 2 7εγο ῬΑ 714 (' ῬΆΠΙΡ τὰς τε- 
σᾶς, ἊᾺᾺὐὔὕἰκὸ Σ, 1), ψγᾶ8 ἰῦ6 80 οὗ (]Ἰεορδίσα, 
ἴῃς 8 ἢ πίξε οἔ Ηετοά, δηὰ τπ6 Ὠυβθαηά οὗ 58- 
Ἰοτῖς, ἴε ἀδυρσηῖοσ οὗ Ηδοτοάϊαβ (Μαῖϊ. χὶν. 6; 
Μλιΐ νὶ, 22), ἀπὰ δ᾽5 ἢ] - σοῖθοσ ῬὮΣΠΡ. --- Πα 
πᾶτης, "Ατοπεϊδοβ,᾽ πιθϑῃ5 ὁ τυΐεῦ οὗ ἴδε Ῥεορϊὶςε.᾽ 
Ηετοά ἐχοϊυδεά Ατομοδυβ ΌΥ ν71}} ἔτοπι ΔΠΥ 5ῆδσε 
ἴπ ἢξ5 ἀοτηϊπίομβ, θυῖ δέζγινατα Ὀεαυσαιπεα Ὠΐπὰ 
“ἴδε Εἰβεσοα Τῆς ΕἸΡοσΟΥ Αὐρυδῖυϑ Δ]]}ονεα 
μη ἴο “ἘΛΠΒΔΤΟΝ ᾽ Ονοσ Τ[υἀςὰ, Ιἀυτηδᾶ, δᾶ 
ΘΑΠΙΔΙ2. Εἶἰε τγὯάβδ Δεοίυ δ᾽ τεϊσηπίηρ δἱ ἴῃς {ἰπλα 
τείετγε ἴο ἰῃ 1015 νεῖβο. [Πα ν»)ᾶβ αἰϊογυνασγὰ βυτη- 
τοοποά ἴο Εοπης δηὰ Ὀαπίβῃδα ἱπῖο σὰ]. Ἡετγοά 
Αφηρρα 1. (" Ἡεγοὰ δε Κιησ,᾽ Αςἰβ χὶΐ. 1, εἴς.) 
διὰ ἨἩετοὰ Αρηρρα 11. (' Κις Αρτρρα,᾽ Αςἰβ 
Χχν., χχνἹ.) ἢ15 50η, Ὑεσα ἀσβοεπάληϊβ οὐ Ασιῖβίο- 
Βαΐὰς, ἰδ τηυτάοτεα 5Ξοὴ οἵ Ἡδεσγοὰ ἴῃς Οταδίῖ. -- 
ὝἭεΙ αἴταϊὰ ἴο χκὸ [λὶ [16 Σ. εττούίαν 1815, ὑσοθα- 
δἷγ, ου ἴτε νυ, ἂς τυγηεαὰ 85146 Ὀεΐοτε σεδοῃϊηρ' 
Ϊπάεαβ. ὙὍε νογὰ ζο, 5: ΠἸΟΕΥ σηδᾶῃ8 "χ2οὸ ἀνδΥ,᾽ 
ἃ5 ἢ δὲ σψουἹὰ πδίυγα!ν πᾶνε σοπε ΒΟ ΟΊ  ΠΕΙΘ 
εἴςε, 5. Ζ., ἰο Ναζασείῃ ἢ15 Ὠοπιο. --- πα, Τῆς 
τευδεσηρ οὐ τῆς Ε΄ Ν. (' ποιν βιδηάίης ᾽) [45 
τη ϊ5] οὐ τδηγ ἱπῖο (Ὡς ποΐοη παῖ ΓΤ ο5Ἔρἢ δοίθα οοῃ- 
ΔΙ ἴο ἴδε τενοϊαϊίοη ἢς τεσεῖνοα οἡ Ὦ]15 τεϊΌ ΓΗ 
ἴτοτι ἴ, Δ Ιάεὰ οὐ ψὨοῆ (Ώ6,α 15 ΠΟ ἴσχᾶςα 
ἰπ ἴ6 ΟΥΡΊΠΔΙ. - Ψασηθᾶ, ἐνθη πιοσο [ΔῈ ἰΏ ΕΓ. 
12, ΠΡ] 165 Δ Ῥσενίουβ ᾿παυΐγΥ. - ὙΙΙάσον, 45 ἴῃ 
τεῖ. 12, 14. --- Τ:)ὁ0 νασίδ οὗ ν ἢ. δ. ἴἑῆς σουῃ- 
(Υ 96}, τἰῆς ποτιπογηπιοδὲ ργονίποα οὐ Ῥαϊοβἤῃης. 
Τῆς πᾶπιε 185 ἀεογινεα ἔτομη ἃ ποτὰ ϑἰβηιγίπβ, ἃ 
Πρ οὐ εἶγοϊε. ΤῊε Ο δ] ]εαπβ, ἱπουρῃ 7εὴνγ5 ἴῃ 
τε σίου, τετὰ Ἰοοκδαὰ ἀονῃ Ὡροὴ ὈΥ ᾿ἹπΒΔὈϊΔη[8 
οἱ ᾿πᾶδὰ (7ενγβ ἴῃ ἴἢε βίοι 5656), ὈΓΟΌΔΟΙΥ Ὀ6- 
κᾶυξςε Ῥζονίποία!βθ, ἀπά ᾿ἰνίηρ ποσὰ οἰοβεῖὶν 4]1[|ςὰ 
ψὑ τπε Πολίμῆεη. ϑδηαηία ἰὰὺ Ὀεῖνοθη [68 
δηὰ Οδ,]εα. 

νεῖ. 22. [« ἄοεβ ποῖ ξ0|1οὁν τἰμδἱ Μαίμεν νγ25 
ποῖ ἀύγᾶσε οὗ [826 Ῥσενὶ ουβ τοϑίἄθποα οὗ Ϊοϑερἢ ἴῃ 
Νλσασεῖη, ὙΒοσε 15 πΠῸ σοπίγδαϊοτίοη Ὀεΐνγθθη ἢ 8 

ΤΗΕ ΟΑΟΒΘΡΕῚ, ΑΟΓΟΕΚΌΙΝΟ ΤΟ ΜΑΤΊΤΗΕΝ.. 39 
βἰατοπηδηΐ δηὰ ἴδοβο οὗ Τὰκ6. Ἐδοὴ τηθηϊοῦβ 
ἴῃοδβε ἔδοῖβ πιοβὶ ἱπηρογίδπἪ ΤΟΥ ἢΪ58 Βρ6ςῖ] ΡΓ- 

οδϑαεὲ. Μαιίμενβ παγγδῖϊνα 18 ποὶ ἃ ὈΪΟρΡΤΑΡὮΥ, 
αἴ ὈΓΩΡΒ ῸΡ ἐδοῖβ ἴο ῥσονε τῆς ἔ] δ] ηθηϊ οὗ 

Ῥτόρδεςγ. Ἧς τεβεσνοβ ἴῃς τπηδπίίοη οἔ Νζαγείῃ 
ἘΠῸ] Πα σῇ 840 : “1ῃαῖ 1 τιῖραΐ Ὀς ξ16]1εἀ,᾽ εἴς. 
Νοῖ ν͵ὸϑ ἰξ βδἴσδηρε ἰμδαὶ Ϊ]οβερῇ, ἱπουρσὰ Ρῥζτα- 
νἱουβ}} ἃ γοβϑίἀθηϊ οὐ Οὐδ ες, βου] δὶ ἤσβι βεεκ 
ἴο τεΐυγη ἴο 7.64. Τμὸ τενοϊδίίουβ τηδᾶς ἴο 
δῖα νου βυρρεδὲ ΒοΙΙο ἤδη 48 ἴΠῸ ῬσΟΡΟΣ 
Ῥίδος ἴο ἰσαΐῃ [18 “ἢ. “Ης πδίυσα!ν ϑὰρ- 
Ῥοβεὰ [αὶ Ηες ψῆο νὰβ οὗ ἴῃς {π|ῦ6 οὐ Τυάδῃ 
ϑῃουϊά ἄννε}}] ἰῇ τῆς Ἰαπὰ οὗὁἨ Τυἀδῆ, ἴπ6 πηοϑβὲ γε- 
Ἰϊρίουβ, τηοϑί βδοτδα ραγί οὗ ῬαίἊϑης ; δπᾶ, 35 
[6 Ῥχοῃηβεα Μεββίδῃ, βῃουϊὰ θὲ ὑσουσῃς 45 
ΠΘΆΓΙ Ὧ8 ΡῬΟΒ50]6 ἴο ἴῃς (Πδοοσδῖῖς οδηΐγα,  Π6Γα 
Ης τΐρῃξ πᾶνε ἔσγεαυεηΐ ἰπίογοουσες τῆ τῆς 
ΡΙαϑίβ δηὰ σα Ὀϊπ8, ἀπὰ Ὀε εὐυοδίεὰ ὑπᾶεῖ (ἢ 6 
ΨΟΓΥ 5ΏΔΟΟΥ οὗ ἴῃς ἴα ρ]6. ΟἸὶγν τπγουρῇ ἃ 5Ρ6- 
οἷα] σοταμδηὰᾶ οὗ οὐ, νὰ ὃς ᾿ἰοὰ ἴο γοΐυσηῃ Ψ] 
[6505 ἴο σδ]ἶθε ; δπὰ ἰῃδς ἢς πιδάς ἢϊ5 ἀροὰς ἰῃ 
ἴὰς ΟὈβουγα ν8]6 οὗ Ναζδγεῖῃ, σδῃ ΟἿΪΥ Ὀδ 6χ- 
Ρ᾽αἰποὰ Ὁγ ἴῃς ξαοῖ, οὗ τῆ Μαῖίδεν 15 ΠΟ] 
β᾽ἰσηῖ, ἰηδι 1ἢ15 δὰ Ὀδεδὴ Ὠὶβ δαυ  εῦ τοϑιἄδηςς, 45 
τεϊαϊεα Ὀγ 1υκ6.᾽ (Απάτενβ.) ΑΙ ἀϊδου!ῖε5 
ἅτε τηςεῖ, ᾿ξ γε ΒΌρροβε ἴμαὲὶ ῆεη Ἰοβαρἢ δηὰ 
Μᾶδχν Ἰοῖξ Ναζαγεῖίῃ δὲ (Ὡς ἔπιες οὗ ἰῆς οδῆβυβ, 
{ΠεΥ ἰηϊεηάεα ἴο 56:16 αἱ Βείἢ Ἔσο, νυ ἢ (ἢ ς 
ΜΟΙ] τοζασγὰ 25 [ἢ6 τηοϑὲ 50} 40]6 ὑ]δοα οὐ Γοϑ1- 
ἄδηος ἔοῦ 1η6 εχρδςοϊεα Το], 86 ᾿ηΐδης Μεβ- 
518}. τὶ οἱῖγ οδιϊοὰ Ναεασοῖδι. [πιρ᾿ γίηρς τῆς 
σοτρᾶγαῖνε ΟὈΒΟΌΤΙΥ οὗ [ἢ6 ρ]δοθ. “1 8 5ἰἴυ- 
διε οὐ ἴδε ποσίδοσγη εἀρε οὗ [πε γστεαῖ Ἴεηΐσγαὶ 
Ρἰδῖῃ οὗ [ἐΖγεεὶ οὐ Ἐβασγδείοῃ, ἱπῖο ψὩ]Οἢ ἰδ ΟΡΘἢ8 
ΤὨΤΟΙΡὮ ἃ ΠΆΓΓΟΥ ΡΔ458 ἰῃ ἴῃς νν8]] οὗ ἢ11]15 Ὁγ νυ ἢ 
ἴϊ 18 ϑυττουῃάεα. ὍὙμα πᾶῖὴς Λ᾽αξαγείά, 566 58 ἴο 
Ὀς δῃ Ατδιαὶς ἔοστῃ οὗ ἃ Ηεῦγεν τνοτὰ, πιδδηϊης 
ἃ βῃοοϊ οὐ νῖς, Δηα ἀρρίϊεαὰ Ὁγ 5αἰδῇ (χὶ. 1) τὸ 
τὴς Μεββίδῃ 85 ἃ βῃοοϊ ἔσζοϊὴ ἴμ6 ρῥγοβίσζγαϊε ἔχ Κ 
ΟΥ̓ Βἴετη οἵ [645386, ὁ 4., ἴο ἢ]5. Ὀἰτίἢ ἔτοση ἴῃ ΤΟΥΔ] 
ΓΆΤΑ οὗ Τυαδὴ ἴῃ 115 απ ]ς δηὰ σγεαποεα 65- 
ἰλῖθ. Τ5 οοἰποίάδποα οὗ πᾶζηδ, 45 νψγ ὸ }]} ἃ5 1ῃ6 
ΟὈΒΟΌΓΙ Υ οὗ Ναζάγειῃ 1.561} δηὰ ἴῃς ρεπεζαὶ σοη- 
ἰετηρῖ ἔοσ (Ἀ11|6ς δῖ ἰαγρε, δβϑίδ Ὁ] ]5ῃ δα δῇ 455οοϊδ- 
ἰίομι θεΐνγεθη οὖὐ ᾿ογα 8. δυπι])ἐδίοη δηὰ ἢΪ8 σα β]- 
ἄἀεηςο δῖ [115 ρίδοδ, 80 ἴπαϊ ναγίοιιβ ὑγοαϊς οἢ5 οὗ 
ἢΪ5 ἴονγ σοῃοὴ ἡγοσα ἔ0]6}16 ἃ ἴῃ Ὀεὶην οα]]ςἀ ἃ 
Ναζασεης.᾽ (7. Α. ΑἸδχδηάσσ.) -- - Τμδὲ δ σοϊρὰς 
Ῥο 71811ὁ0Δ. (ἀὐοὰ 50 ψ]]]εὰ 1ἴ, ἱττεβρεςῦνς οὔ ο- 
5ΕΡ ἢ 8 ἀεβῖρῃ οὗ βει]ρ Π6γα. --- Ῥχορδοίδ. ἴη- 
ἀοδηϊῖα, Ὀδοδαβα δὶ 101] 05 15 ἃ Βυππλϊηρ ὑρ 
οὗ ἴῃ6 56 η86ὲ οὗ ἃ Πυπιρεσ οὗ ρσορμοῖϊο 4110.5]10Ώ8. --- 
ταδὶ Βο βου] Ὀ0 66]19ὰ ἃ ΝΑΕΑΙΟΠΘ. Ηδ νν23 ἴἢτ|5 
ΟΔ]]εα, 48 8Δῃ ἱπηδθιδηΐϊ οὗ Ναζαγοίῃ (οοσιρ. Αοἰβ 
χχὶν. 6: “ βεςῖ οὗ 6 Ναζαγεηα8 ἢ ; θυαΐ ἢο ῥτορῇῃοῖ 
8565 [656 ΜΟΙΩδΒ ΟΥ ἌΡΡΙ165 118 Ὡᾶτης ἴο (ὃς 
Μοεββϑίδῃ. [1 σληποὶ Ὁς ἃ αὐυοϊδίίοῃ ἔτοπι 4 Ἰοβὲ 
ΟΥ ΔΡΟΟΙΥ͂ΡΙΔΙ ὈοΟΐΚ, ΠΟΥ 15 ἔπ ἴδστῃ Ἰἀδη τ 8] τ Ὠ 
“Ναζατγῖε.᾽ “ἼΠδ νδιοὺβ Δ᾽] :ίουβ ἴο τῆς ἀδ6- 
βρβοὰά δηὰ δυμῦ]ς ἀρρεᾶάγαηος οὗ ἰῃε Μεβϑιδῇ 
816, 80 ἴο βΒΡΘᾶϊ, οοποεηίσαίεα ἴῃ δαὶ οὗ Λίζεζ. 
ΤΒς ῥτόρβοῖβ δρρ εὰ ἰο Ηἰπι ἴδε ἴδστῃ ὀγαρμελ 
ΟΥ ὄμσλ, Ἰὰ ταίέγθησο ἴο ἢ ἰηβίγηϊποαπος ἱπ τῃς 
εγε8 οὗ [ἴῃς που] ; δηὰ (}5 δρρεὶ]αϊΐϊοῃ νγᾶ8 5ρ6ς- 
ἰδ ΠΥ νετδοα, νη Ηδ ἀρροαγεά 45 δη ἱῃῃδυϊδηὶ 

ἀεβρίβεαὰ Ναζατείῃ, ““:ἢς ἴουγῃ οὗ βησγυῦβ.᾽᾽ -- 
([μδηρε.) 
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ΟΠΑΡΤΕΚ [1]. 1--12. 

7. βργεαολήηρ οὗ σοάμ ἐ.ς Βαῤέϊεί. 

[4Υ7 νΝ τῃῆοϑεὲ ἄδγβ οᾶπὶε 1 7Ϊοβπ (Π6 Βαριἰ5ὲ, ργαδομίηρ ἴῃ διΒα 4 Μίλκε ἰ 3. 

2 Ἃ ν]άογηθ85 οἱ 6, Αηά 3 βαγίηρ, “ Κερεηΐ γε: 3 ἕοσ “τῆς ὕυκκῆϊ -- 

4 Κίηράοτῃ οὗ ἢδάνθῃ 15 δὶ βδη. ἘῸΓ [15 5 δ6 ἰῃαΐ ννὰ8 βροϊκεῃ 
οὗ Ὀγ“ ἴδε ργορδεῖ Ἐϑαΐδϑβ," βαγίῃρ, "ΤΏ νοΐος οὗ οπε ογυγίηρ ἰῃ 
ἴῃὴ6 ψ]άογηαβ5, ΓῬσερᾶσε γε ἴῃ6 ΨΑΥῪ οἵ [6 1, ογά, πγαῖκα 5 ρδῖῃβ 

4 5ἰταϊρῃς. Απά [δες βδπῖα Ϊοδη ὅ Πδά Κ“ ἢ15 σαϊηθηΐ οὗ σδηγ6}᾽5 Ὠδίσ, 
Δῃηά ἃ Ἰθδίδογηῃ ρίσαϊς δρουΐξ ἢ15 ἰοίῃβ ; δηὰ ἢ18 τηϑδῖ ἴ ννὰβ ὃ]οσυβίβ 

5 ἀηά ἐψ|ἃ Ὠοηογ. ΤὭδη ψεπηΐ ουΐ ἴο Ὠΐτη Τ ΘΓ βδίθτη, δηα 4}} 7υ- 

ὅ 1οβῖι. χν. δι; 
υᾶξεδ)1. τό. 

ς (Ὥδρ. ἵν. 17. 
αἱ Οδρ. χ. γ: 
ὁορ. 1988. 
ἰϊ. 4. 

4 Ἶἶδξα. χὶ. 1: 
οἷ ἰ. 23. 

Ζ ἴλικε ἱ. γό. 
Ζ1Κ... 8; 

Τφοζρ. Ζεςδ. 
ΧΙ, 4- 

ν. χί. 22 
6 ἄξεϑ, δῃὰ 4]1] ἴῃς τερίοῃ τουηά δροιΐ Τογάδη, Απα ννεσα ὃ ὈδριΖϑα ἐ - βαιη. χὶν 
γ οἵϑ Πίπι ἴῃ ]οτγάδῃ,}9 ςοπίδββίπρ [μεὶσγ βἰπβ. Βυΐ ψθεῃ [6 βἂν ἃ (ἶμρ. χαῖα 
πδην οὗ ἔζδε Ῥμαγίβεαβ δηά ἰ ϑαδάμοθεβ οοπηα 1 το ᾿ἰβ Ῥαρ- 2 Οἶαρ. χαῇ. 
εἰ81,23 Ὡς 5αἱά υπΐο ἴπδηὶ,  Ο σεποσγδίίοῃ οὗ νίρεσβ, ψῆο δίῃ »ε ἔμαρε. χῆ, 

ἐ χΧΊΣ. 33. 

8 ψατηΘα 18 γοὺ ἴο δε ἴτοτῃ "ἴῃε ψγαῖῃ ἴο οογη  Βηηρ ἰοσίῃ κα ὕεια, 1. 

9 τμεγείογα ἔπι118 9 πχεεῖ ἴοσ τερεηΐδηοε 9 Απα [ΒπΚ ποῖ ἴο 88} “ Λϑῶ χανί. 

τη γούγβαϊνεβ,  Ὲ μᾶνε ΑΡγδῆδηι ἴο οϑ [Δ ΘΓ : (ῸΣ 1 5ΔΥ 2 708 υἱὲ 

απο γου, [δαὶ (οἄ 15 Δ0]6 οὗ ἴῃ656 δἴοῃμε ἴο γαῖβδα ὉΡ ομ ]άσγθη 
33, 39. 

[ο υπῖο ΑΡργαῆδη. ῚῸἈπᾶ πον αἷδο ἴῃε ἀχὲ 18 ἰαϊά ὑπο (ἢ σοοῖ 1δς σβδρ. νἱϊ. 

οὗ [6 ἴγε68 : τμογείογα 4 ἐνεσυ ἔτεα 16 ψνὩ] ἢ ΠΤ ὈσΠηρ ῖ ποῖ ἰοσίὰ 
[1 ροοά ἔγιῖ 15 θῇ ἀονῃ, δηα οαϑί ἰηΐο ἴδ6 τα. 

ῖρ. 

ΓῚ ᾿πάδεα ὈΔΡ- ν 71οδὲὶ “6; 
! ; Ἄσιδὶ. 5. 
ὯΖε γοὺ ἢ νναῖοσ ᾿πηΐο σαρθηΐδηςα : ας 6 (δδΐ σοπιείῇ ὁ ψετα. 5.8; 

Δία τὴς ἰ8 τιϊρβίοῦ ἤδη 1, ψΏοβα 50.065 18 1 δὴ ἢοΐ ψογΩΥ 

ἴο Ὀδαῦ: ἢξ 5841} Ὀδρίϊζε γου " ἢ [ἢ6 Ηοὶγ αδοβῖ, δηά τυΐζᾷ 

οἷς χἱϊὶ 24 
ΧΙΧ. 4. 

ἔ Ἰοδῃ ἱ. σς; 
τό, 271 ἧι. 

[2 ἢτε : 19 ὙΏοβα ἕλῃ Ὁ ἐς ἴῃ ἢἰβ μαπὰ, ἀπά 886 ψ}} 1ΒοτουΡὮΪΥ ΦΕΝ 3ἢ. 
Ρυγρα Ὦ15 ΒΟΟΣ, δπὰ ὅ ραῖῃεσ ἢἰ5 τνῆθδῖ ἰηΐο [26 βάγηογ ; Ὀυΐ 6 ΟΝ 

Μ111 θύσῃ ὉΡ [δς σΒδΗ͂ ΜῈ Κ ἀπαπθηο Δ ]ς ἄτε.31 43. 

1 φοτηθ τῆ 3 γε Απὰ ὃ ο»ῖξ γε 4 9» ἸσουΡρὮ 
δ 154 Δ} δ. Νον 7οῃὴ ᾿Ϊπ186]8 Ἷ ξοοά 8 [ΠΥ ΘΓ 
9 ὉΥ 190 1ὴ6 τῖνεγ Ἰογάδῃ 11 ροτηίηρ 

23 .ογ»ά γέεααί ἴον ὈδριϑΩ 
34 ἔχυϊξ ψοσῦγ οὗ ταροηίδησα 
16 ἜΥοΥΥ ἴγ6 6 {πεσείοσα 
29 [ῃ6. ΠΟΙ Οδοβίῖ δηὰ ὅτε 
41 οΙεδῆβα ἤἰβ {πγοβηϊηρ-ΗΟΟΣ  δηὰ ἢθ σ]]}} 

βάτου, Ὀυϊ [6 Ἑομδ 6 ν}}}} Ὀυγη ἃρ 1 ἢ 

ΟΟΝΤΕΝΤΞ. Τοῦη [ἢ ἘΒαριίϊϑί, 18 τιϊβδίοῃ, 
Ἑδαγδοῖου, πὰ Ῥγεδομίπσ. Τῆς βεοϊίοη ἰαῖκα8 ἃΡ 
ἴῃε ΟἹὰ Τεβιίδπιδπὶ Ῥγοόρθθου (νεσ. 2), δπὰ Ἴοη- 
οἰυε65 ἢ 4 δηπουποογηεηξ οὗ ἴῃς οοταίηρ Μ68- 
δ'λ) (ΕΓΒ. 11, 12), Ὑοβα Ὀαρ τη 18 ποχὶ σὸ- 
οοταεά, οἤη σοι ὲπεβ ἐπ ς οπαγδοίοσβ οὐ Μοβϑϑ 
δηὰ Ιβαϊδῆ, ᾿οἱῃβ ἰδὺν ἀπά ὑσοζηΐβα ἰπ ἢ 8. ῬσυθδΟἢ- 
ἷηρ ; τῆς ἰ49ὲ οὗ ἴῃ6 Ο]Ἱὰ Τεβίδιηθηξ δπὰ ποαγεϑὲ 
ἴο ἴἢς Νενν (φοσρ. ομδρ. χί. 11). Ηδς ἀδοσεθδβοβ 
[δὲ ΟΒτίϑε δ ἱποσθαβα {(}οὁδη 11}. 20) ; ῥγεᾶςμαβ 
ἴῃς ἴαῦν (τερεπίδηοθ), Ὀδοᾶυβα (Π6 ροβρεαὶ 8 δὲ 
Ἀλαπά (νοτ. 2) ; βίεγῃ ἰπ γσεῦυξκαε οὐἉ βίῃῃοιβ (νεσ. 7), 
ἢ 8 ῬΟΟΥ ἴῃ βρίγξ Ὀείοσγε τῆς ϑανίουσ (νοσ. 11). 
Α δΒογαὶα οὗ (δς Κίπράοπι (νογ. 2), γεῖ τοὶ οὗἉ 1ἴ 
(οὔδρ. χὶ. 11), 6 σάτα ἰῃ ἴῃς βρίτιξ πὰ ρον οὗ 

18 Βγοοά οὗ νἱρεσβ, γῆο παγῃϑᾶ 
1δ νβῇ ΠΟῪ [86 ἄχεα 15 ᾿γίηρ δἱ [6 σοοΐ 
1 τῃαὶ λδ βλῃᾶδ]5 

30 07 ὙΠΟ Ὡρ᾽ 5ῃονοὶ 
ΔΠΟΥ ἢἷ8 ψῆδαΐῖ ἱπῖο (δ6 
ΤΟ ὉΠΟΑΌΘΠΟΒΔΡΙΕ, 

ΕΠ. Δ} (Πυκς 1, 17; σοπρ. Μαῖίῖ. χί. 14), ἰο ὃς 
6 σοηπεοῖης ΠΚ Ῥεϊνεθη [86 ΟἹὰ δηὰ Νεν 
Ὠὶβρεπηβαϊοηβ. Ηἰ58 ἱπβρίγδίοη (σοιαρ. [υἱὲ Εἰ], 
2: “ἰὰς νοζὰ οὗ Οοά οδπιὲ ἴο Ϊομη,᾽ ἴῃς ΟἹά 
Τεβιίδιηεηϊ ἕο 14) νγᾶβ “ πιοσε οὗ ἃ βυδάδη ονυοσ- 
Ῥονοσίης ἰηδυδηςα, 48 1π ἴἰῃ6 Ῥχγορβεῖβ, ἴδῃ ἃ 
ξεηῖὶς ἰηαᾶννο! ]πν, τηδηϊίεϑιοα τὨγουρσἢ τἴῈ 1πάϊ- 
νἱάυα] σμασδοῖοσ, ἃ5 ἰπ [ες ἀροβϑίῖϊεβ δπὰ ὀνδῃ- 
σε] 1515 (ΑἸοσγά). Ἡ]]5 ἀουδίὶβ ἀδουϊ [δ ῃγϑϑίοη! 
οὗ (ῃσίβι ἐπλᾶν. ΧΙ. 3) Τ608}} ἴῃς ἱπιραϊίεπος οὗ 
ἘΠ) 4Ὦ, δ Ἡοσγεῦ (1 ζἸηρ8 χὶχ). ὙΥεῖ ΠΙΒ θαρίϑιῃ 
δα ἃ ριδδίογ βἰρηϊβοδπος (ἤδη ἴπ6 Μοκβαὶς τίτυδὶ 
ὙΥΒὨΪρ5, πὰ ἢὮ15 Ῥτεδοδίηρ ψγὰϑ Δη δάνδηςς οἱ 
811 ρσγενίουβ ἰοδοπίησ. Τῆς ἔοστηογ οὐἱπηδίςα ἴῃ 
[86 Ὀαριϊδπι οὗ ΟὮτιβὶ (νοῖβ. 165-17), ἴῃς ἰδίῖεσ ἴῃ 



ΓΗὰΑρ. 111. 1-12.] 

ἔθος δηπουποοπιοηΐ, “ Βεποϊὰ τς 1,Δηῦ οὗ σοῦ, 
ψ Ὡς Κοῖῃ ΔἸΤΑΥ ἴδε 5'η5 οὗ ἴῃς ποσὶ ἀ᾽ (Τοδπ 
ἴ. 29). 

Ψψεγ. ᾿. ἸῺ μοδο ἄδγα. ΝΕΔΙΪ ἰΠΙΓΕΥ ὙΘΑΓΒ 
δεῖ ἴδε δνεηῖϊβ τηεηςοησα ἰὴ πα 1481 σὨδρίου 
(εοαρ. [6 1. 22). ΟΥ̓ ἰδὲ Ἰοηρ ρεγὶοὰ οὗ ρτί- 
συδις ἀϊϑοϊρ᾽ πες ἀπα ργερασδῦοι ἰῃ Νδζαγείῃ, ΟὨἱΪΥ 
οὔκ ἱποϊἀδης 15 ὑχεβεγνεὰ ἴῃ ἴῃς ἀοβρεῖβ (ὐὺκς 
ἧ. 42-52.. ΤΏΘΑ 84] Βιἰβίοσιεβ “οἵ {86 
[πίθου ἅτε 85 ἰθὺ βῃ δ8 ἴα]βαΕ. ΤῊβ βίϊεπος 
οἵ ϑεσρίοτε βϑυρροϑίβ ἰεβϑοη5 οὗ ορεάϊθηοες δπὰ 
τενείξεηςα ἴἰο Ῥαγεηΐβ, οὗ ρδίξεηπος δηὰ ρογβενοῖ- 
πος ἴὴ ἴῃς Ἰοηρ ῥγοοεβϑεβ οὗ δὐυολιθῃ (ΟΥ̓ ΟὟΥ 
1ε- ποτῖς. --- ΟὉΣΟΘΌ, τηλ κα 8 ἢ15 ἀρρεάσγδῃςε 88 ἃ 
ρΡυδὶὶς ρεσβοηδρε ; ῬΣΟΡΔΟΌΪ δὲ ἴῃς ἔν] ς.2] ἀρ 
οὗ [ὨΙΣΕΥ ὙΦΆΓΒ, 45 πὶ ἴῃς οδβ6 οἵ ουγ [οτὰ ([ὰΚκὲ 
Ὧ3. 23). ὙΒῚΒ σμδρίοσ ἰ5 ΤΠδη τῆς ὨἰΒίοΟΥΥ οὗ 51Χ 
τροη5. --- 2085, ΗἩδΦΌΤΟΥ : ἀρ ονῳ (πὲ Τιοχὰ 
ΠΩ ξανεὴ αἱεὰ ἴο τῆς Ῥηδηϊοῖδηη ὩδΙης 
ἀπο] ((εγτηδη, Οσοίλσό). Οἱ ἴδῃς τευλαυ Ὁ ]ς 

αἰσουμηϑίδηςεϑβ αἰϊεηάϊηρσ πῖ8 ὈΙΓΓΒ δηα πδυϊηρ, 566 
ἴακε ᾿. ἩΗζς νγῶβ χείδλίεα ἴο [Ὡς οἷν ἔβτη γ, 
τὰ Ἦ Βὶ5β πιοῖμοσ (Ἰὰκα 1, 26). -- ὁ Βαρί, 
Μ6Ὶ1 Κηονῃ 45 δύσῃ. Τ7Ἐῖ5 Ε1]6 18 ἰσαηϑίοστεα 
ἔτοτῃ ἴπα ατεεῖς. Ματῖ (ν]. 14,24) ὑτσίος (2115 Ὦ]Πλ 
“ὰς Βαριζετ᾽ (ἢὨ6 ψῶο Ὀαρ!ΖζΖεα Ἶ. ἘΒαρἕβιη 
ἯΔΞ Ὁ ὈΓΙΟΙΩΙΠδηΐ ΔηΠ, 45 [ΔΤ 845 Ὀγευΐουβ ὑϑᾶρα 
ψ25 Ποποσηδα, ἃ αἰπιϊηςτίνε τἱΐα ἰπ ἢ ἷ8 τιΐη]5- 
υγ. -- , Ῥχοοσ δι πλῖην, οὐ ΡΟ Π5ῃΐηρ, 45 
ἃ δεσδὶὰ ἀοεβ; 80 ἴχουσπουϊ ἰδς Νον Τοβίδ"- 
πεῖ. Νοῖ 80 τηυςἢ ἴῃς δοῖ οὗ ξουτηδὶ σοϊϊρίουβ 
ἱπειτυςτίοι, 45 τἰἢς δηπουποίης οὗὨ ἐδοίβ, ἴδς Βοῖ- 
ἴων ὍῈ ἃ Ῥείβοῦ. Ργθδορ 5δουϊὰ 5611 Ὀ6 
15 ἀἸΞΠησυϑηςα ἔτοτῃ Ἰεςτυτίηρ, σατο βίης, εἴς. 
]οῖπι τᾶβ Ἐπ ρ ΛΔ ΟΔΙΥ ἃ Βεγαϊὰ (σουρ. νεῖ5. 2, 
3)», ἀπά ἴῃ 186 ἰχιεβῖ βεῆβα ἃ ὑτσορβεί. ---ἴπ [86 

. ὅ. δ. ἃ τερίοη " ποὶ τερυϊλιν ουἰναιεά " 
ἃτμὶ ᾿πμδρεα, Βυϊ υδεα ἔογ ραβίυγαρο, Ὀεΐῃρ ζοῦ- 
ΕΥΑΪΪΥ πἰθους ποοᾶ, δηὰ ἀεξοϊεπὶ ἴῃ νναΐεσ, Ραζ 
ποῖ ΘΩΓΓΟΙΥ ἀεβαϊζαϊε οὗ νερεϊλιίοη.᾽ 'ΓᾺΪ58. ν}]- 
ἀετηεββ τὴ3 ἃ ΠΡ ΤΠ ἷπ (ῃς εαϑίοσῃ μαζὶ οὗ 
δυάοα, ἰοννασὰ ἴῃς Ὠελὰ 5.8. ΤῊϊ5 Ἀρρδάσδησα 
ἴα ἴδε ν]άειτιεβ Ῥγ23 ποῖ ΟΠΪῪ ἃ ἔθ] ΕἸπιοηξ οἵ 
ΡΙΟΡΏΘΟΥ, Ὀαὶ Τδμαγδοίοσιϑεὶς οὐ ἐμς πιϊβϑίοι οὗ 
]οΒπ: νβοπιὶ τῆδη βΒμουϊὰ ρὸ ουΐϊἱ ἴο 866 ((Πᾶρ. 
ΧΙ, 7, 8, 9), ἀπ βυιρο ςλ] οὗ (ἢς ἰδοϊαϊίοῃ οὗ [ἢ 6 
ῖεννβ ὑπάετ (δὲ οἷά οσονοηδηΐ. 

ψεῖ. 2. Βοροιξ. Νοῖ το τοπλοῦβα, Ὀυΐ οοῃ- 
νεγϑίοη δηα γείογπιδἤοη, ΟΥ ἰυγηϊης ΔΊΧΑΥ ἔσο 8ϊη 
'οὰ απο Οοά. ΤΕς Οτεεὶς ποσὰ τηδλῃ5 σδηρα οὗ 
τοῖα οὐ βεδτί. Α πεοῦβϑτυ ἐχπογίδιίοῃ, Ὀεοδῦβε 
ἴδε Ρδορὶς νψόγα σοστυρῖ, Ὀθὶ ΘΘΡΘΟΙΔΙΥ ποῦν : Ζζ0ῸΣ 
86 ἱὶ οἵ οᾶνδὰ ἰδ δἱ μαπὰ, 1. σ., 845 Ὀδ6- 
φοῦῖα πὰ 15 ΠΟῪ ΠΕΑΣ ἴῃ ἔἰη6. ὁΤΠς Κίπράοτῃ 
οὔ εανθῃ 15 δαυίΐναϊ εξ ἴο "τῆς Κίηράοτῃ οἵ Οοὐ;᾽ 
πὰ ἰβ υϑεὰ ὉΥ 15 ἘνδηρεῖΞῖ Δομα. [ἴ 8 ἰπ ἰδ 6 
ποι], Ὀπὶ ποῖ οὗ ἴπ6 ψοσὶά, Ἀδάνθη]ν ἴῃ 18 οΥρΊη, 
εδδγδςῖεσ, δῃὰ ἀεδϑιϊηδιϊίοη. [{ ἰβ (ῃς Κίηράοιμ 
ἔγοῖπ δάνοη, ἔοσ τῆς Μεβϑίδῃ, [Ὡς Κιηρ, οδηιδ 
ποῦὶ εν. Τδα Τενβ, μούνενοσ, ᾿μουρδὲ ᾿τ τγ88 
ἴο δὲ ἃ ζειῃρογαὶ Κίησάοῃ. Ηδησς ἔπεῪ τε)εςϊεὰ 
4 ὨΌΣΔΌΪῈ ϑανίοῦ, πὰ γεῖ υϑεά [ἢ|58 νἱενν ἀραϊπϑὶ 
Ἦϊπι Ῥεΐοτε Ῥ[]αΐε (Ἰλὐϊτς χχὶ. 2; ΤΟΒη χὶχ. 12). 
Ετοῖι 118 Τεὐνϑἢ ΕΥΤΟΥ [86 ΑΡοϑίϊθβ γεσα ποῖ 
επϑίσε! υ τες ὑη8}] ἴῃ ἀλγ οὗ Ῥεηπίδοοβί. [{ ἀοεθβ 
ποῖ τείεσ ἐχο υϑίνεὶν ἴὸ ἃ ἰπησάοπι 511}} ἐυζατο, 
δυϊ ἴο ἴῃς τεῖρτι οὗ ἰῃς Μοββιδ Ὀοϊῃ ἴῃ 115 ἱποοΡ- 
συ (αἴ ἴῃς Αἄνεηι) δηὰ ἰΐϊβ σοηβυμηπηδιΐου (δ 
τε ἐπἴυγε “ σοπλίηρ .) ΤῊ6 ἴοστηοσ ἰ9 τ 6 Ῥχγοιηῖ- 
ποηΐ [δουσῆς ΒοΓΟ, ἱπ ΟΥΠΟΥ ο8865 (δ Ἰαἰίοσ. [ἢ 
ἴδς τὴῖ|άεβι 5εηβο, 1 ἱποϊα 65 τς ΟἹὰ Ταοβίδιηηδης 
ἘΠΘΟΟΤΆΟΥ 45 ἃ ὑγορασγαοη. Μδιίίπεν 5 Ἔχοϊ υϑῖνα 
τ5ε οὗ “εάνοη,᾽ 18 ΡΓΟΡΔΌΪ ἴῃ οοπίγαβὶ τ] τ8 6 
οχίοσδῖ (πὰ ἡγοῦ] ]γ) Γεἐπϊϑἢ ποϊοῃϑ. 
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γε. 3. Ἐοσ. 1{ε ἴῃ ργεδοδεαᾶ, θδοδυδα ἣς 88 
δεῖ ἴο {181 τῇ} }5 ἘΓΟΡΙΡΟ τς τε 86. ΑΙ] τδ6 
Ἐνδηρο 8.5 δηὰ [οὔπ Ἀϊη5Ε]Γ {ππ18 ΔΡΡΙΥ ἴδ6 
ῬΙΌΡΏΘοΥ, ΜΔΪΟΝ 15 τοῦα ἴῆδὴ ἃ [Υ̓ΡΙΟΔΙ οπδ. 
Ενδῃ [Ὁ (ἢ6 ΡΥΠΪΏΔΓΥ Γείεσθηοα 88 ἴο ἃ σεϊυσῃ 
οπὶ οδρενιτγ, [μ 6 ἐπίσα τ] πιεπὲ τγᾶβ ἴῃ ἴδ ς 
τηϊσϑίοῃ οὗ (6 Βαρίιί. --- Ἰδδίδῃ, χἹὶ. 3. Ἡξεις, 48 
ἴῃ Μαῖ ὶ. 3; [ὑἰὸ 11. 4, [6 Ἐνδηρε]βὲ σαοίεβ : 
ἷπ ΙοὨη 1. 223, ἴῃς Βαρίἰϑὲ δρρὶϊεβ. ἴῃς ΡῬτορΡ ἢ ον 
ἴο δὲπηβοὶ. -- Τὴθ νοΐοθ. τοῦ ἰἣς ϑαρίυλρίηϊ. 
ΤλίεγαΙν “ἃ νοὶςα.᾽ ϑόιηα ΒΌΡΡοβε ἤοδη 5. σερ- 
γεβοηῖϊδα 845 ἃ " νοϊοδ,᾽ πῃ σοπίγδϑὶ ἢ (γὶϑι 849 
“τῆς ΜΜοτά,᾽ οὐδεῖβ Ὀδοδυβα ἢ15 116 ᾿Ὧ5 νοοϑδὶ, 
“τὴ6 Ὑ0]6 πιᾶῃ Ὀαὶπρ 45 ἰΐ ᾿οῖς ἃ βευτηοῃ,᾽ 
Ῥεγ ΡΒ νἱτ τοίογεηος ἴο ἴῃ6 Ἰοηρ 5:16 σα βἰποθ 
ἴῃς Ρχορδεῖ Μδίδομι. -Ἴὰ ἴδο ψἱϊάοτιοδδ 15 σοη- 
πεςῖεά, τη ἰἢς Ηδερτεν, 1 ὁ τερατγς,᾽ Βδσα ἢ 
“οτγϊηρ.᾽ Τῆς βθῆξε τοιηδίηβϑ (ῃς ϑδπι|6. “Ἴδα 
ψ]ἀογ 658 ἔστ (πα ῬΥΟΌΔΌΪ ἰῃ ἴῃς οὔ 8] 
ῬΓΤΟΡΠΘΟΥ) Γείειβ ἴο ἴῃ6 βρ᾽ Γλλυδ}Υ ἀεϑοϊδῖε σοῦ- 
αἰοη οὗ σοαβ Ρδορὶε. -- - 89 ΨΑΥ οὗὨ ἴπο Ιοτὰ, 
ἧ. Φ.,) ]ε ον ἢ!. ΒΥ ᾿πιρ]]Ἰοδοη [ἢς οοπιληρ Ομ6 
ν͵238 ᾿ἤονδῃ. Αἢ 8]]υβιοη ἴο ἴῃς ΕδϑβίἊεγηῃ οσυβίοιι 

οὗ τευλονίπρ οὈβῖδοϊεβ Ὀείοσα ἴδε δρρτοδοὴ οἱ ἃ 
ΤΟΥ̓Ὰ] Ῥεβοπαρθ. Ἠδσποε ἴῃς Ῥσόρθεου ἀἰὰ ποῖ 
ῬΓΙΠΊΆΤΙΥ ταΐίεσ ἴο (ἢ6 τεϊυστῃ οὗ ἴῃς [ἐν ἴσοτη 
οδρίϊν γ, ὙΠ δη 0 Κίηρ νγ88 ὑσεβεηξ. 

Ψεῖ. 4. ΝΟ ΤοΒη ἰσπι8017, ΤῊΣ αἀγ685 δηά 
Πα 118 οὗ ]οδῃ σοηδττῃ τς 5βἰδϊοιηεηϊ οὗ νοσ. 2. 
Η]8 ἄγεβ88, τὰ τι οὗ ΕἸ) 4 ἢ, οοστοβροηάδα ὑἹ1ἢ 
18 Ῥγεδοξίπρ. Τῆς τοβελθ]δηος ἴο ΕΠ) ἢ τνὰ8 
ῬΟΒ510]Υ πῃ ἴῃς τηϊπὰ οὗ τὴς Ενδηρο δ, βῖπος ΟἿΥ 
Τιοοτὰ ἴῃ ὨΪ5 Ρυθ]ς τεδοδίηρ (οἤαΡ. χὶ. 14 ; ΧυΥἹ!, 
12, 13), Ττεΐεσγοα ἴῃς ρσορβςοῦ οὗ Μαϊδοῃὶ (τεβρεοὶ- 
ἱῃρ Ε11)4}}) ἴο ΤΟ ΠΏ. -- Οα161᾽8 Βαῖσ. ὙΠὲ σοᾶγβα 
οἷο τόνδ οὗ ἴΠ6 αν βῃδα δδοὴ γεαᾶσ. Τῆς 
ἢης οἷοιίῃῃ Τδ]ςα ολιτηϊοῖ, 18 τηδᾶς οἱ (ῆς βοῖῖογ 
Ὧαϊτβ. Ζδςῃ. χὶν. 3, βυρρεδὶβ (δὲ [Π18 νὰ5 ἴῃ 6 
ἀἰπποῦῶνε ἄτεβϑ οὗ ἴὰς ΟἸἹά Τεβίδπιεπε ργορ μεθ, 
Ῥαϊ [818 186 ποῖ οογίδίη. ἘΠ|ΠΔἢ τγῶβ τῆυ5 ἀἰθεῖον 
Ευϊϑῃεὰ (οοτοΡ. 2 Κὶηρϑ ἱ. δῚ. -- Α Ἰοδίδμοσῃ αἰτγαάϊο, 
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ΒυΟΝ 45 ΕἸ] Δ ἢ πόσες, οὗ υπάτεββοὰ ηἷάς. ΤὩς 
δυβίοις ἀτε85 Ὀεδιϊεα τῆς διιίεγε ὑσεδοῆοῦ οὗ τα- 
Ρεπίδπος, ψῆοϑε τηϊηιδίγυ, Κὸ μαὶ οὐ ἘΠ} 78, 
δἰπχοὰ αἱ Ὀσγηρίπρ Ὁδοκ (ἢς Ῥεορ]ὶς ἴο π6 βρί τι οὗ 
τοῖν ἐδίμετβ (8εε νεῖβ. 8, 9). --- Ηἰα Ἰοοᾶ. Α τότε 
ὀχδοὶ σεπάσπηρς [ἤδη “ πιελὶ.᾽ - ΙσΌδίδ λτὰ 51}}} 
δδίδη ἴῃ ἴῃς Εδϑί Ὀγ ἴῃς ροογϑϑί οἱἶἰδ585, δηαὰ Ψεῖα 
Δονεὰ το Ὀὲ εδίοθη Ὁγ ἴῃε Μοβαὶς ἰὰνν (1,εν. χὶ. 
22). Τα οἱάεν εἐχροβίϊζοσβ, ποὶ ανγᾶσε [ῃδὲ ἴο- 
ουδῖβ γα εἴδη, σὶνα ςοπ)]δοΐυγα! ἘΧρΙ Δηδί! ἢ : 
ΘΏΠΠΊΡΒ, ΟΔΚκ68, εἴς. - Πα ΒοΙΟΘΥ. ΑὈυπάδηϊ ἴῃ 
Ῥαὶαϑίηθ, ἩΠΙΟὮ 15 ἀεβο θεὰ 45 “" βονίηρ νὮ 
ΤΩΣ Κα ἀπά Ποπεγ. ὙΠ ἴοση 15, ἤοσανεσ, υ5εα 
ΌΥ οΟἴπεΙ ἃποίεπί δυΐμοιβ, οὗ ἃ κιπὰ οὗ ἤόποΥ 
ψἢϊςἢ ἰδδυεὰ ἴσοι Ηρ ἴσεεβ, ρδὶηβ, δῃὰ οἴποσ 
668. Α 511} τῇογε πιεᾶρτε αἰεῖ, -- - ΤῊυβ. Το 
οᾶτης “ΠΟΙ ΠΟΥ δαί ηρ ΠΟΙ αὐ ΚΙΠρ,᾽ ---- ὦ ΝΑ Ζαυα. 
Ης ργοῦδθϊὶυ αἰὰ ποῖ δη͵]οὶπ [5 πιοάς οἱ [16 
ὍΡοη οἴπειβ. Ηἰβ ροβιἴοῃ ἀεπιδπάεα ἰἴ οἵ ΐτα, 
δηὰ 15 δοίυδὶ 561} ἀβηΐα] δα ἃ βυτῃ 1108] πιθδῃ- 
ἱπσ, Ροϊπιϊπρ ἴο ἴῃ τεαρεοηΐδῃοα ἢ6 ρσεδοῃοά. 
Τοῦ νγᾶβ ἴῃς ἐοσεγυηησεῦ οὗ (σχίβί ; τερθηΐϊδησα 

ΤΗΕ ΘΟΟΘΡΕΙ, ΑΟΓΟΚΌΙΝΕ ΤΟ ΜΑΤΤΗΕΝ. [(ΠΑ». 111. 1:--12. 

Ρτεοθάθϑ ἴῃς δϑϑυγαηος οὗ βαϊναϊϊοη ἰῇ ΟἿΌΣ σοη- 
Β0ΙΪουβη655, Ὀὰϊ τ[ῃ6 σομηρ οὗ βαϊνδ:οη ἰ8 ἰἢς ̓  
ἐδ πιοίϊνα ἴο τερεπίδηςε : " δρεηῖ γα, ἴοσ τἰῃς 
Ἰηράοτῃ οἵ πεᾶνϑῃ 5 δἱ μαπά. 
γετ. 5. Τὸ δἷπι, 1. 6., ἴο {πε ὈΔΠηΚ8 οὗ Τοτάδῃ, 

-- δοστιδαῖθη.. ΤΕ ᾿π Δ Ὀ δη 8 οὐ ἴῃς σΔρι8] ΟΥ̓ 
ΔΙῸ ἢχϑὶ τείετσοα ἴο. - ΑἸ] Ζπᾶθα, τἢς τηυἱυτυᾶς 
νγΔ8 ργεαΐ ἐπουρῇ ἴο Ἰ05. 7} 118 ἐχρσεββίοῃ. -- 
Βουπὰ δρουΐϊ Ζοτᾶδι. Αἡ ἰπάεβηϊΐε ἐχργοβϑίοῃ, 
ὙΥΔΙΟΝ ΤΔΥῪ ἱποϊαὰς ρᾶγίβ οἵ ϑαιηδτῖα δηὰ ΟἌΆ]11ες, 
δυΐϊ τ1Π6 πιοβὲ τετηοῖθ ἸΟΟ δ] Ὑ βεοηβ ἴο ἤᾶνα Ὀδδῃ 
αἱ ἄχϑὲ δηὰ ἰῃς πεαγεβὶ 1λϑὲ, (Οοπεπαυεα δοιίίοῃ 

15 Ποῖα δβϑεσίθα, Το πβ ΒρΡΙ ΓΔ] ΡΟΥ͂ΕΙ ψγδβ 30 
τοδί, ἴμαῖ 1ὲ Ὀεςᾶπὶς αυἱΐε (Π6 βϑῃίοη, ὄδνδῃ 
διηοηρ ἴῃς 56] τ ρῃίεουβ [εχϑ, ἴο γὸ ουΐ ἱπῖο ἐῃς 
ἡ] άεγπ 55 ἴο Ὀς ὈΔΡΕΖΕεά. 

γεςσ. 6. Απὰ ἴμ0γ Ψψοτο Ὀαρἐϊσοὰ ὮΥ δἷπι. “ΤΠεΥ ἢ 
15 ἴο Ὀε ΒῈΡΡ]εά, βίπος νοῖϑς 5 ΞΘρθᾶ ΚΒ οὗ {πε σδ- 
Εἰοηβ. Βαρἔβηι 85 δϑϑθητ δ! ἃ ϑυταθο  Ϊ ἃ] οΣ 
ΟΟΓΘ ΠΟΙ Ϊ8] γΑϑ ην, ργθβου Ὀεα δἱ ἄτϑι Ὁγ ἴῃς Μο- 
841ς ἰφνν, 45 ἃ 5ῖρῃ οἱ ΠΟΓΔ] τεπονδίίοη, )οϊπεὰ 18 
βδοῦϊῆςςθ. ΙοΠΠ ΙΏΔΥ ὕᾶνα ἀεγνοαὰ 15 τἱΐε το π 

ΡΙ χεῖγλδ' Βαϊηίης Ρίδοο ἰπ ἴδ νοι ψοτόδη. 

[86 Ῥτγαςοῖϊος οἵ Ῥδρεϊζίπρ ρῥγοβεϊγίεβ, Ὀπὲ τη 5 15 
υποογίδίη, 45 15 4130 ἴῃς δης υ  Υ οὗὨ (15 ὑταςίῖςα. 
ΤΠδ οὐ]εσίίοη ἴο {π|8 νίενν οὗ ἴῃς ἀευναϊίοη οὗ 
{885 Ρἤβῃι, 15. ἐμαὶ 1 ψουἹὰ πᾶνε Ὀγεβοηϊςα 
ἶσα 45 ἴῃς ἰουπάεγ οὗ ἃ Ὡς Ὴ 5εςῖ, ταὶ ποῦ ἴλη 845 

ἴΠ6 Ταβίοσοσ οὗ ἴπε δποίεπεὶ ψᾶγ8. ΤΏεΓα 18 ΠῸ 
᾿ἶπὶ ἴδ4ὲ δὲ ψ͵αβ ἰυβ τερασγάςα, ΟἾ]Κ οἡ ἢ 15 
ΠΘΟΥΥ οἂπ ἴπΠ6 Ὀαρὶϊϑηι οὗ Τοῆη Ὀ6 ᾿ἰάἀεπιδεά 
σὔ7ἰὐῖ ΟὨ τίη Ὀαρίϊϑηη. ΤὨς οὨΠ]άτγεη οὗ ῥτοβο- 
ἰγῖοβϑ τα 4130 Ὀαριϊζεὰά. Α Ὀεϊίεσ νἱ εν 15 ἰῃδὲ 
οἴῃ, ὈΥ̓ πὶ8 ῥσγεδοῃὶπρ οἱ τεροηΐδηοο, ἀςοϊασγοα 

[86 ὑποϊδάπηθββ οὗ ἰῃς [δ 18} ΡΘΟΡΙς, δῃὰ θᾶρ- 
ΕΖεὰ τῃς ἱπαϊνίάἀτ4] [εν ρου σοπίεββίοη, 845 ἃ 
βῖρτι οὗ ρυδολίίοη. ΤΒυΒ ἴδε τῖϊε νγ88 Ἔβ 5 η 18 }Υ 
α Ἰετὴς οῃς, ἴῃς 14] ὑσγερασζδίοτυ τἰΐρ οἵ (ῃς ΟἹά 
τ βίδιηθηϊ ἐσοπ ον, ἀπ ἤεῦος ποὶ ἰἀεπεοαὶ ἱἢ 

Ομ βδη Ὀαρίίϑθ. ΤἸῃοβα ῆο δα σεςεϊνοὰ 
Τοἢη 5 Ὀαρίβηη ψεῖα τοραρῦζεά (Αςῖ χίχ. 4); 
ΟἸτϑὲ ἰδοῦ 8 86 ΤῸ Κυυϑὴ οὗ τῆς χτΐς, 45 ἃ 
Ϊεν (5εε ποχὶ βεςιοῃ). 816 ἰξ δὰ ἃ τηογὰ 
Ρτοίουπα 5ἰρτηῆσδπος (μη ἴῃς σΕΓΘΙΏΟΠ14] ἸυβῖΓα- 
ἰἴοπ, γεῖ ᾿ξ ντᾶβ ποῖ ἃ δαρίίϑηι "απίο ἢἷ5 ἀεαῖῃ’ 
(Εοιι. νἱ. 3), θυαξ “υπίο τορεπίδησε ̓ ᾽ (ΠΟΙΏΡ. νδΊ. 
11). - .εία 8 οὗ οὌχίοσηδὶ ἰοσπὶ ἃῖὸ ποῖ τηδᾶς 
Ῥτοιηϊπεοηὶ ἴῃ ἴῃς τοὶ]ρίοη οὗ (χῖϑὲ, [{{πη6Ὸ τὴϊε 15 
ποῖ ἰἀοηῖσοαὶ τ ΓΟ γι βδη Ὀαρίϑγα, ἴῃς τποᾶς 
Ῥγδοιβεα ὈγῪ οῆη σδηποῖ σοπο]υβίν ῖυ ἀδίοστηϊῃς 
ἴῆε ΡῬτοροσ πιοάς οὗ (σι ϑιίδη Ὀαρίίβηι. Τῆς 50Ὀ- 
Ἰεοῖβ ψεηΐ ἱπῖο ἴῃ6 Τῖνοῦ δηὰ ψεῖς οἰ ΕΓ ἱτη- 
τηεῖβεᾶα ὈΥ Ϊοῇη, οὐ ὑνδίεσ τνγὰ8 ρουζδαὰ οἡ ἴδδσῃ. 
ΤΠς Οτδεὶς νεῖ ὀαζίίκε (ἔτοσι ἴὯ6 τοοῖ ὀασῤΖο, 
Ἅἶἢ) ἰ5 ἃ ἰδ] 08] ἴδστὴ ἔου ἃ 5Βυταθο] ο8] δϑιϊηρ, 



ΓΗΑΡ. [1Π]. 1τ-12.] 

ἢ ἃ υἱὸν ἴο Ξρ' πίυδὶ ρυτ δοδίίοη. [1 18 Ὀδτίασ 
ἴῺ ΔΩΥ͂ ς25ς ἴο τεϊδὶη τς ψογὰ " ῬΔΡΏΖΕ,᾽ 45 πιδσῖς- 
ἵπῷ τῇοτε αἰἸἰ5ΌΠΠΓΕἾΥ [15 ΕΟ ΠΙςδ] 56 η586. -- [ἢ [89 
ΣΙΤΟΣ Ζοσάδη. ΤῊ5 (οἸ]οὐνβ ἴῃς Ὀεῖίοεῦ βυβίαϊηδά 
τοδάϊησ. --- ἱπρ ἴμοἱν δἷπβ. ΤῊ15 (ἢδΥ αἰά 
ἴῃ ΟΥ̓́ΕΤΥ (256, 50 8}}}}ὴ ἃ ρΡΑΓΌΟΟΪΑΓ δηᾶ ὈΌ]1ς 
ΤΩΔΏΠΕΣ ; γεῖ ἴῃε ἔοτπῃ ῬΓΟΌΔΡΟΙΪΥ νατὶεα. ϑοιλς 
ἐσρ δίῃ, “ο Τοηαϊοῃ οὗ ᾿οηξεβϑίηρ ΠΟ ΙΓ 8108 ;ἢ 
αὶ [818 15 ἴοο βἴσοηζ. 

γει. 7. Βαυῖϊ ψ δὴ δ0 βὰν οοταδηρ ἴο ᾿ἷδ 
βορέαι. Νοὶ “δραϊηβὶ ἢἰ5 θαρεβιῃ,᾽ ᾿[πουρἢ ἣς 
ορροβξβὰ ἴθ. ὙΠοΥ σλπὶς ἴο Ὅς Ὀαριἰζοὰ (“ ἔοτ 
Βαρῦξπι᾽ 15 16 56η56 οὗ ἃ ὑγίείεσ σεδαϊηρ), θυΐ 
]ο βὰν ἴἤδΥ σεγα ποῖ ἢἰ βυθ)]ες5. 0Κ6 τορ- 
Τεβεηῖϊβ ΄οῇη 45 βϑρεδκίηῃρς τλ}5 “ἴο ἴδ τυ] ]- 
τυάε5.᾽ ΓὮΕ σουγίηρ οὗ ἴΠπε8ς Ἰελάϊηρ ΡξΟρΡΙῈ Ῥγοῦ- 
ΔΟΌΪ αἰϊτλοϊθαὰ ἃ οσοννψὰ ἴο ψ ποιὰ πα ἰδηρτασο 
Ὑ25 ΘΟΌΔΙΙΥ ἌΡΡΙΠΟΔΡΙΕ ; οὐ ἴῃς ῬΠΑγβθο5 δηᾶ 
ϑαάάποεδες {ποιηβεῖνεβ ἰοτηοα “16 τυ εἰ 68,᾽ 
ἴΏΟΤΕ ΟἸΟΒΕΙ ἀεδηεα Ὀγ Μαίζπεν ἰῇ δοσογάδησθ 
ἢ [ῃς σΠαγδςίου οὗ 5 Οοβροὶ. 

Τμὸ Ῥασίδοοθα διὰ βοδάποθοα. Το ορροβίηρ 
ῬαστἊβ, στε οἰδβϑθα τορείμεῦ ἴῃ ἴῃ6 βδῖὴς υῃ- 
ὙΟΤΙΗΥ ΤαίεροΙγ. ὙΒΕΥ ἀἤεγνδγάβ 5βἰοοα ἱορείποτ 
ἀσαιηϑὶ ΓΟ Πηκί. Ασοοταϊηρ ἴο [Ὀβερῃυβ, Ὀοϊἢ ρδτ- 
[65 οτριηλιεα δρουϊ ἴῃς βᾶπης {ἰπ|6, Β. Ο. 154-144. 
Τῆς Ῥῃδγβεες εσα ἴπ6 ὈΡΠΟΙ] ἀδγβ οὗ βίτιοῖ οτῖμο- 
ἀοχ Ϊ7υἀαίξθτη, ἱποϊυδίϊησ τῆς ἰτβάϊουβ οὗ τὴς 
εἰάετβ. Τὴδ πᾶπια ὑγΟΌΔΟΙΪΙΥ πιϑδῃβ, δζῥαγαζίεές, 
δαΐ ᾿πηρ ς5, ποῖ ἃ βοραγδῦοη ἔοῃλ ἰῃα τεϑὶ οὗ τῇς 

Ῥὶς, δ βουρὴ (ἢ]8 οοουττεὰ ἴο 8οηὶε δχίεπί, 
τί [ΠΘΙΓ ἀοϑῖγε ἴὸ βερασζγδίε ἴς [65 ἔγοπη οἴδεσ 

πδίοθβ. ΤΏΘΥ σεργεβεηϊεα ομδ ρτοδί ἔοστῃ οὗ το - 
Ἡρίουβ δἰτου, [πδ οὗ ουϊιγατὰ 16 ρ4}15τὸ δηὰ ἰγδαϊ- 
οπλ σαι, ἤσποε οὗ Βυρογϑυ οη, οὗ 561 τὶ σῃΐθουβ- 
Ὠεβα, οὐ Βυροοσίϑυ, οἵ [11ξ61655 ΒοάοχτΥν, --- ἃ 
Ῥεγηϊαίουβ τοπάσηου ἴπαὶ ἢΔ45 σοπεϊπυεά, ὮΠ|ς 
οὖν τά Ἰϊνεὰ ου δατγίῃ, [ΠΕ γεσα ἢ18 Ὀἰϊξίετοϑὲ 
οΡρροπεῃῖ. 

Ἴδε ϑαάδάυοθεβ (380 Ὠδιηθὰ ἔγουυ ἰδοὶγ ϑὺΡ- 
Ῥοξοὰ ἑουπάετ, Ζαάοκ), τεργεβοηΐ ἰῆς ορροβὶϊα 
᾿εἀδηςον οὗ 5ΞΚερΕ ςἶδπ), γι ομδ] 5πὶ, δΔη πη ε]οῖ 
ὙΠΕΥ͂ τεὐεςιεὰ τὐλαϊτίοη, ἀπά ῬγοθΌΪΥ Ἔνεη ἴῃς 
ἰλῖεσ Ὀοοκβ οἱ ἰῆς ΟἹὰ Τοβίατηθηΐϊ, ἀεηϊεά [6 1π|- 
ΠΟΓΪΔΠΥ οὗ [Βς 8500], [ἢ εχίβίδηος οὗ Δηροῖ5, εἴς, 
δ πα οοπίοττηεα ρΥΘΑΙΥ ἴο μεδίμεη συϑίοτηβ. Οαΐ 
οὗ Ομ γίϑὲ της τδ] ον οὗ γλδὴ Ὀεϊοηρ ἴο ομς ΟΥ̓ 
ἴδε οἴδοῖ οὗ (656 50 Π00]8. 
Α (ιπϊτὰ 5β.ῇοο!ὶ ἐχβῖθα, [6 ἔββϑοηθβ, ΤΏΘΥ ΔΙῸ 

ποῖ στῃεητ οηςα ἴῃ ἴλς Οοδρεΐβ, ρσοραὶν Ὀεοδιβε 
ἴδεν 5ϊοοὰ δἱοοῦί:. ΤΠοὶσ ΟΔΠΥ Ἰυβίταϊίοπβ πνου]Ἱὰ 
Ἰελά τῃετ ἴο διϊδοὺ [11ἰ|ς ᾿τηροτίδπος ἴο ἰἢς Ὀδρ- 
ὥϑτα οὗ [οῆπ. ΤΠΟΥ τᾶν ὃς ΟΔ]]εἀ τἰὰ6 [εὐ] 8ἢ 
ΤΩΥΞΙΟΞ, πὰ τοργοβεηῖ ἃ ἐξ δε. 1685 ὑπίνογβαὶ 
ἐδ [6 ΟἴΠΕΥ ἴνγο β8οῆοοϊβυ ὍὙΠοΥ βίοοά πὸ 
ὨΕΆΤΕΙ ἴο ΟΣ ΒΌΔΠΙΥ ἤδη τῇς ῬΒΑτβοο5 δπὰ 
ϑδλαάυοδςϑ, ἰοσ ἴον δάορίεα Ὀοτὰ [εὐ ϑἢ ρυτῆ- 
οΟΔἤοτβ, δηᾶ ΑἸοχδπασχίδῃ ῥὮ]ἸΟσοΟρΥ. Απιοην 
ἴῃς Οτεεκε δηὰ Ἐοπιδῃβ τῆς ϑίοϊοβ οοστοβροῃὰ ἴο 
τς Ῥηλτίπεοςοβ, ἰἢς ΕΡ᾿συγοδπ8 ἴο [π6 ϑααάιυοοοϑ, 
ἴδε ῬΙαίοηϊβίβ ἴο ἴδε τηγβίςλὶ δηά αϑβοειῖὶς Ε5- 
5:63. 

ΤΒς ἵπο ἘΡΟΡΕ ἘΊΡΟΙΝ ἘΠῚ τὶ δτϑὶ ἷὸ ἢᾶνα 
τεςογστιίζΖεα Τοἤῃ 845 ἃ ὑσορῇεῖ, Ὀυαΐ ἢἰβ νοτάβ ϑοοὴ 
ᾶἃτουβεὰ ἀμεῆκο, ΤῊ]5 στον ἰηἴο δημὙ Ἡμεη ἢς 
Δηπουηςοα [6509 45 ἰῆς Μοββίδῃ, 80 ἰδαΐῖ δῆοσ- 
ΑΙ 95 [ΠΟΥ τΔΟΥ ἀεηϊεὰ Ἀ18 ἈΡΠΟΠῪ (ςοΙΡ. 
ΤΚε νυν. 10; Μαῖϊὶ. χχὶ. 25-27). Τῆς πὸ 
᾿εδοῦοῦ Ἰοδὲ ρορυϊα τ Ὑ ἤδη ἢδ το υκςεα 5'η δὰ 
Ῥοϊηιεὰ ἴο (Ὦγτισῖ, 

Βιοοῦ οὗὐἨ νἱ᾽ροζβ.ι Ὑπὸ ρῆγαβθε οπαγδοίοσὶζαϑ 
ἔδεηι 25 Ὀοίὴ ἀεςεϊτ] δηά πιδὶ!ὶςίουβ. Το ἢπ ῥτοῦ- 
ΔΌΪΥ Δ]1υἀδ8 ἴο (ἢ6 Θχργεβϑίοῃ, " βεδὰ οἵ [ἢς 86Γ- 
Ῥεηϊ᾽ (ἀεη. 11]. 15); ἱπ βρίϊς οὗ {πεῖς ἀδβοθηῖ 
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ἴτουι ΑΡσδῆδπι, ες ἔῃ. ο125565 Ποῖ Δηοηρ; ἴμοβα 
ονοσ οπὶ πε 8εεα οὗ ξῆς ψοπίδη Βῃουϊὰ οὈϊαϊη 
[6 νἱοΐογγ. ΤῊΪθΒ Ἔχρίδπδίίοι ἰΑ Καθ ΔΝΑΥ [86 
ΔΡΡασγϑηΐ ΠΆσβἤ 658, 15 ἴῃ Κεερίηρς ψΠᾺ δὲ (0]- 
Ἰονν8, πὰ Ἀρρσοργίδίοϊυ ἀρρ εὰ ὈΥ οπα ψμο Βοῖ- 
δαδά ἴῃς οοπιληρ οὗ (Ὠγίβιί, ἰο ἴῆοβϑα ψῆο οδυβοὰ 

γίρϑνυ. 

Η!5 ἀδδίῃ (ἔυβ Ὀγυϊβὶηρ ἢ58 ἢ66]). --- Ἅηο ψασζηϑὰ 
γοα [Ιπυτηλίεα ἴο τοῦ, γᾶνα γοὰ ἃ ᾿ϊηΐ οὗ. 
]οδῃ ὄχργαββοβ βυγρτῖβα ἐπδὲ βιιςῆ 45 {πεν οου]ὰ 
ἴδκα ἐδε ἰηϊ, --- Τὸ 66, ὁ, 4.,, ἰο δἰϊεπιρὶ ἴο 68- 
ΤΔΡΕ, 8ἃ5 ποὺ ΕῚς ὑτοίεβϑίην ἴο ὅο, ΟΥἩ ΤΕΙα 80- 
ἴυ4}}Ὺ ἀοἴηγ. [{{ῆὲ ἄτβε θεὲ τῆς βεῆβε, ἱῇδη Ἰοδη 
ἀουδίεα τὨΕΙΓ δἰ ποεῖν ; {{ τῃε Ἰδεΐετ, 6 πουϊά 
ἴπϑῖϑε οὴ τῃοσουρἢ ᾿ψοσκ. -- Τη9 ψτδῦδ ἕο ΘΟΠΙΘ, 
οΥ, ἴῃ σοπλίηρ, ἱπιρεπάϊπρ τσὶ οὐ Οοά, μετα 
ἰἀεπεβεὰ τῖῖῇ ῬαΠΙΒησηςπε [156]. Ἐοτείοϊ ἃ Ὀγ 
Μαϊδοβὶ (111. 2; ἵν. 5), ἰπ οοῃπεοίίοη τὰ ἴῃς 
[ογδσυηηοσ οὗ ἴῃς Μεββίδηῆ. Ἡδησς ἰτουρίουϑ 
{ἰπ68 ΣῈ δηςοὶραϊο ἃ. ΤὍῆε ἔδαγ οὗ ἴπ686 {{π|6ὲ8 
ταῖμεσ [ἤδη οἵ [ῃς ἐπΐυσε Ἰυάρτησεπὶ πιονεὰ (ἢς 
ῬΠΔΙ8665 δηὰ ϑα’δάυςθεθ, ἢ ]6 ΤΟθη Ὠϊἰπιβοὶῇ 
ἰοσείοἹα [6 δῖε οὗ {πὸ [εν ϑὴ πδϊίοπ 88 ρματὶ οὗ 
τῆς “ ᾿ΩΡΕΒΟΙΠΕ Ὑγλῖῃ,᾽ 
γ ει. δ. Βσίηρ ἴοσίι [ποχοίοσο. “᾿ΓΠοετείοτς;᾽ ἡ, 

Ζ., 1 γοῦν ἍτῈ τειν βεείηρ 48 γου ῥγοΐδβϑϑ ἴο Ὅς, 
ἴδῃ Ὀγηρ οττἢ ἔσαλξ ((ἣς 5ἰηριΐίασ 15 ἐουπὰ ἴῃ 
[88 οΥ̓ΡΊΠ41) ΨΟΣΙΩΥ οὗἨ στϑρϑιΐϑηοθ (οσ, γϑϑ τε- 
Ῥεηΐδῃςο). Τῆς γυϊξ οΥ ταβυ]ῖ, ννουίῃΥ οὗ τερθῃ- 
ἴδῃςς, ἱτ 01} 65 ἃ ροοά ἔγες ἴο ρσοάυςς ἴῃς ἐπιϊ. 
Ἴδε ρογὶ οὗ ἴῃς στεαὶ ροβρεὶ ἔγυτὰ : “ὙΥς τηυβῖ 
6 Ῥοτῃ ἀραΐπ,᾽ βίπος παίυγαὶ Ὀἰγίῃ, οσ ἀδβοδηῖ τοτῃ 
᾿Αὔγδβδμλ (νοσ, 9), ἀἰὰ ποῖ ἰπϑυσε {η6 συ ὮΥ 
ἔγαϊ!, 
εχ. 9. Τμίηκ ποῖ ἴο 5ΒΔΥῪ, οἵ, “ἰῃαὶ γοὺῦ ΤὨΔΥ͂ 

ΒΑγ.᾽ [00 ποὶ 58Υ, ὨΔΥ, 4ο ποῖ [Ὠπκ (αἰ (ἢ]5 15 
ἃ ΡΪδυβ:}0}]ς ἀδίδηςο, Ἔνθ λοΐῃ γΟΌΓΣΒΟΙΤΟΒ, ἴῃ 
ΟὟΓ ΟὟ Πεοῖίβ : ἯΨὍ)Ὧ0}όο δνὸ Αὔσχδμδι) ἴο ΟἿΣ 
ΔΙΠΘΥ, ΟΥ “ ἔογ ἃ ἐλίϊοσ,᾽ ἡ, 4., ἯῈ 5}8}} δβοδρό, ΟυΣὨ 
Ὀὲ βανεά, Ὀαδοαιθεὲ ναὸ ἌΤῈ πδίυγαὶ ἤΠοῖσβ ἴο ἀφῃς 
ξιοπηες τηδᾶς ἴο ἢἷπι. Τὴ 8 ἴῃς εν ]5ἢ 
οαϑί, [86 Τν δὴ οττοσῦ; ]οἢ 8 ὑσθδο ηρ νοηΐ 

ἴο ἴῃς πεατὶ οὗ {πε πηδίίζοσ. -- ἘῸΣ. ΤῊδ τϑᾶβοῃ 
ἴῃς εν ϑῃ Ὀοδϑί τγᾶ8 ποῖ νδ]]α. --- θοἃ ἐδ δὉ]9 οὗ 
(οτ, “ουΐ οἔ᾽) ἔδι980 δίοποε, ἐ, Ζ., ᾿γίης ἰοοβε οἡ τῆς 
Ῥδηκβ οἵ ]ογάδη, σθεσε ἴῃς ψοτὰβ ΨΕγα υἱἱοταά --- 
ϑατολβίίςο. ΝῸ ἢρυτγαῖϊνε τείεσεηςε ἴο ἢεδίθη, ΟΥ 
ἴο πιοηυ πη. -- ἴὸ Ταΐ80 ΠΡ οἰἑάτϑη πηΐο ΑΌΤα- 
56π|. Δ ΈΙΥ εἰ ρ δῇς. Οοά οου]ά ογεαῖς ΟἸΠΕΥΒ ἴο 
18 Κα {ποῖὶγ ρίδος 45 ἢεῖγβ οὗ [ῃε Ῥγοπηῖβε. Ῥχγοῖ» 
ΔΌΪΥ ἃ τείεγεπος ἴο [86 βρ᾽ πίπαὶ οἤβργίηρ οὐ [δε 
ραι σοῦ (οι. ἱν. 16; Οδ]. 111. 7). [οπη, οἰ Πα σ 
ΠΟΙ ΒΟΪΟΌΒΙΥ ΟΥ υὑποοπβοίουϑ)υ, Ὀγεάϊοῖβ [ἢ 6 Ο8]]- 
ἴῃς οὗ ἰῆς σσεπεῖϊεβ, ϑριτίτιαὶ βυςοαβϑίοη ποῖ ἀ6- 
Ρόπάσδηξ οὐ πδῖυσαὶ οὐ δου οβ᾽ δϑίϊοδὶ (αν θῇ " ΔΡΟ085- 
[ο]]ς ἢ βυοςοδβϑβίοῃ. 

ες. 1ο. Ακὰ οὐϑῃ ΠΟΥ͂Ν, ὙὯΙ]6 1 Δπὶ βρελκίηρ. 
- Τὴ ἀχθ ἰδ ᾿γίπρ δ ἴ8ὁ τοοῖ οὗ ἴπο ἴσϑοδβ. ΤῊς 
ἤρσυτε οἴ νεγβὲ 8 (" ἔτυϊ᾽) 158 σαττιεὰ ουὐἵ, ΤῊ ἃχα. 
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(ϊνίης Ἰυάρστηθτῖ3) ἢα5 ποῖ Ὀδδη ΔΡΡ] δα 48 γεῖ, 
Βαϊ 15 ΓΕΔΑΥ͂ ἔοσ 86, ἐπι ρ᾿ γίπρ (Πδὲ “Ἰῃς ἴγ6 68 ̓ ΨΕΤῈ 
αἀηέγυϊέα], οἵ οὗ ἃ Ὀδὰ Κιπα, Α 5επἰκίηρ ἀεοϊλγδίίοη 
οὗ ἱτηπηϊηεης ἀσβίτυςξοηῃ. --- ΤΒΟΙΟΙΌΧΘ, Ὀεοδιιβα οὗ 
ἴμ6 Ῥοϑβϑιου οὗ ἐμ ἅχε. --- Βυίηρϑ .ἢ ποῖ ζοσίι χοοὰ 
ἔτι. ὙΏοτα ΤῊΔΥῪ Ἀδὰ ὀέρτσονις, Ῥτοξεβϑίοηβ, δηά 
εἴ πὸ ἔγυϊξ, οΥὁ 1ὴ6 ἔτυϊξ πᾶν ὃὈς ὀσ΄ὶ. --- 186 ποσσὶ 

Νοῖ “111 Ὀς ;᾽ 186 ῥγεβδηΐ ἴδηβϑθ σερῦε- 
Β6ηβ8 ἃ σὐγίδίη δηᾶ ἱπιτηδαϊδλίο ἐσϊαγα δοίίοῃ, ΟΥ 
ἃ δεπεῦαὶ ἴα οὗ ἴῃς “Κίπησάοτῃ ᾿ ψὨΟΒ ]οΒη 
δετγαίαςά. --- Ταῖο [80 ἔσθ, σοπεϊπυεὰ ἤρυτο, 5εῖ- 
ὕπηρ ἔοτί τῆς εἴξεοι, οὐ β νταιῇ. 
ΨεΓΟΙΙ. Σἰπδοοὰ. (οπίγαβι Ὀεΐνδδη ΠΙτ561Ὲ ἀπὰ 

[86 πα με πεγαϊἀεά. Ηε νᾶ8 ποῖ {με ὑπάρε ; [ῃς 
Μεββ8:2} νου] δα. --- ΜΈ (1 τα ]Π]γ ὁ Ἰη.᾽) ταῖοσ. 
ΤῊΝ Ρεύβοῃ θαριζεα 5ἰοοὰ ἰῃ ἰδ νγδῖεσ 485 (ἢ8 
πιοϑὲ οοηνδηΐϊδηΐξ ρ]δοδ, δηὰ τῆλ ἢᾶνς ὕδοπ ἰπὶ- 
ΤΩΘΙΒΟΩ, ΟΥ ἴῃς Ἡνδῖοσ τγᾶβ ἰἌκοη ὑὉρ πὰ ρουτεά 
ΟΠ 8 π6λά. --- ηἴο, 2. Ζ., “ἢ ἃ νιον ἴο σϑρϑαῖς 
8.106. --- Ηοὸ [δας σΟΙΔΘΕΝ ΑΥΟΣ τη6, (ῃς Μεβϑβι Δ ; 
Ἀ5ΒΌΠΛΙΠρ ἢΪ8 ΒΡΕΕΟΥ͂ ἀρρεᾶσγδηος, δπὰ τμδὲ ἴδε 
ΒΘΆΓΕΙΒ 4150 Ἴχρεοίεα ἢϊτα. --- ἹΠΙΘ ΝΌΟΣ. [πὸ Ππι- 
86] δίσοηρεσ δηὰ δδϑουὲὶ ἴο δχεζὶ (δαί βίτοησίῃ. -- 

Θρηάαεϊο. 

ὝΟΝ6 δβδιυι δ] 1 δὲὶ ποῦ ΨΨΟΣΤΌΥ (0 ὯΘΑΣ. 94η4Δ15 
ἬΘΓΕ ξαβίεποα ὙΠ ἃ δίγαρ ; οορ. Μδΐκ ἱ. 7, 
ΠΟΥ (ὨΕΙΕ 18 ἃ γεΐεγεηος ἴο ]οοϑιηρ [ἢ]8 βίγαρ, 
Βεσο ἴο ολιτγίηρ ἴῃς 54η4118 ΔΝΑΥ δέζεσ θεΐῃρ υἡ- 
Ἰοοδεὰ. Τὸ ρΡεγίοσιῃ ἔοσ ἴδς Μεββϑίδῃ [Π15 σηφηϊαὶ 
οἷος οὗ (86 τηδαηδϑὲ βίνθ, ῶὰἃ8 ἴοο ΠΟΠΟΓΔΒΪ6 
ἔοτ οπς ἴο ψῆοτα 411 [υάδὰ τεβοσγίεἃ, ΤῊ 8 ὑποχ- 
διωρὶοα Πυμ}}γ νγ88 ΒΘ ΠΟΏΖΕΣ 
δνϊάοηος οὗ {τὸ ρτοδίῃ658 
ἴλη ἴῃ6 ΡΟΥΘΙ ἢς οχογίοα 
85 ἃ ῬΙΈΔΟΠοΥ. Α δὲ ἔοτγο- 
ΤΌΠΠΟΙ οὗ ἴῃς “πλεεκ δηὰ 
Ἰον γ᾽ Μεββϑίδῃ, Ηδστς (86 " 
οὔατα! ΒῸρετοτὙ οὐ Οτβὲ 
δ ΒρΟΚκδη οἔ, [ἢ ΒΌΡΕΓΙΟΥΥ 
οὗ καί 18 ἀξοϊατοα ἴῃ [6 
Οοβρεὶ δοοοσάϊηρ ἴο Ϊοδη, 
οδλρ. |. - Ηο 58}}Δ}} δαρεϊξο 

ὍὈᾳ. ΟὨἾγχβὲ Πϊπ|561 οἷά ποὶ 
Δρίϊζε (]οδη ἷν. 2. Τῆς 

σοπίγαϑς 15 Ὀεϊνδεη ΟΠ η 8 
θαρεβι τπΐο γαρεπίδμος, πὰ 
ἴῃς 5ρὶπῖυδ] ῬονΥ ἩΔΊΟᾺ 
ΓΗγίϑῖ νουϊὰ ρῖνα (ποῖ ἰδς 
ΟΠ ϑιδη σϊθ), ἔοσ ἔὰ}} δηά 
οηἴτ βαϊνδίίοθυ. ὍΠπα 860- 
ομὰ Ὀαρίίβηι 8 ἢρυγαῖνα ; 
Βοπος ποίῃϊηρ 8 βυρρεβίοα 
ἔογ οὐ ἀραϊηϑβί (πε ἸΔἀθηἘΠΥ οἱ 
ΟὨπ᾿5 Ὀαρίϊβιι!Βῃ δηὰ [δες 
γϑδη σίΐθ. --- ΜΙ, 16 γ- 

8Ἶ1γ, “ἰηπ.,Ἶ ὙΠς ῬάΓΆ]16] 

06 δαδπιεσζδεὰ ἴο ; 866 Ὀ6ΙοΟΥν 4190. ---- ΤῈΘ 
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Τῆς τϊγὰ ρείβοη οὗ ἴδε ΤΠ ΠΥ ; ποῖ ἃ σοηϊγαβὲ 
Ὀεΐγγεοῃ δχίοσηδὶ Ἡλίου ἀπὰ ἱῃίογῃα] Βρ ΓΙ. - 
πο. “ὙΠ᾿ 15 οὶ ἰο θ6 ϑΘΌρρ! δα. ϑοῖηδ σὸ- 
ἔεγ 118 ἴο [6 τε οὗ Ἰπάρτηδηῖ, 8ἃ8 ἰῇ νοσ, 12: 
δυῖ ἴῃς οἷοβε σοππεοίοῃ στ ννῆδὶ ργεσεάεβ, ἀπά 
(ῃς δεῖμα] ἀρρδάγδηςς οὐ “γε οὐ ἴπε δὺ οὗ 
Ῥεηϊεοοβὶ (Αςἰβ 11. 12), ἕδνου ἃ σεΐεσεηος ἴο (ἢ6 
ἐρυοά τὶ δηὰ ρυπίγιηρ ἱπῆυδηςεβ οὗ ἴδε ΗΟΙ͂ 
ΡΙΠῚ (15. ἰν. 4; ]6ἐγ. ν. 14; Μδ)]. 1ἷϊ. 2). “1π᾽ 

τηυϑὶ ποῖ ὃς ῥγοββεὰ ἴῃ εἰἴμασ οᾶβ6, ϑίηςς ἴῃ6 
Ηοῖὶν Οπμοβὲ 15 τερσγοβοηϊεα 58 ρουγεα ουἍξἋ, δηὰ 
(ἢς τε οἡ ἴΠε ἀδγ οὗ Ῥεηϊεσοβί σάπια ἀόνῶ ἸΡΟΏ 
[ῃ)6 αἰ5οὶ 168. 

γεγ. 12. ὝὮοδΟ σἱππον ηβ.δμονοὶ, εἰς. Α πεν 
ἤσυτα, ἱπο]υάϊης ἃ τεΐεγεμος Ὀοίῃ ἴο ἴῃς βανοὰ 
δηα ἰδς ἰοβῖ ; “ἴθ αχϑ᾽ σοίοσσχεα ἴοὸ ἴδε Ἰδίίοσ 
ἃἰοῆθ. Τῇ “ ψἱπηον ηρ-5ῆονοὶ,᾽ ἔοσ βερδγδίης 
[δε ομδῆ δηὰ {πὸ νῆσδδί, νγὰ8 σοδαυ ἔου υ86, ἰδ 
εἷς μδηᾶ, απὰ τῆυβ εαυϊρρεά, 80 Ψ] 1] οἰσαδηϑθ 
ἘΠΟΤΟΌΣΕΙΥ (ἔσο οὴς οπα ἴο ἰἢς οἵδποῦ) δὲἷδ 

ἱπα οοσ. ΤῊς (Πγοβηϊηρ ΗΟΟΣΥ νψᾶ8 ἃ ΟἹἵ- 
ΟΟΪΔΥ 5ρᾶος οὐ ἴῃς ἔδγῃι, δἰ Υ Ὀδδίδῃ δαγὰ ΟΣ 
Ῥᾶνεά, ἡδεῖς {86 σταὶη 8 ἰστοάάδη οὐδ ὈΥ οχϑη 
ΟΥ ΠοΙῖβδε5. Ἴδα (Ὠγοϑηϊηρ ΗὀὐΟΥ οὗ πὸ Μεββίδῇ 
ὈΘΟΟΙΏ68 ἰΑΣΡΟΥ 45 ἴῃς σουγβ6 Οὗ βίου τόν 68 Οἱ, 
ΤΠς τπογουρῃ οἰδαηβίηρ οὗὐ ἴῃς ἤοοσ 1861} ψ1}} 
Ὀς οοπιρ]ειεὰ ψΏδη [6 ἐπὰ οὗ ἴΠ6 ννου]ὰ Ἴσοσιοβ, 
Ὀυΐ τῃ6 Ῥγοοθβϑβ οὗ ἡ ηηονηρ 15 ἱποϊυαδά, ἡ. 6.) 
ἴῃς αἰΒορ  πασΥ δηὰ ρυηίτινε Ἰεδάϊηρβ οὐ σοά 
ψ τηδη. -- 86 Ἐ11 κεΐμοσ. Τῆς ρμυποίυδ- 
ἔσῃ οὗ ἴῃς σοχηηοη ναγβίοη βῃουἹά 6 αἰϊογεά. 
ἼΠα οΟἰδδη βίης ρου α88 8 βροΐίζκεῃ οὗ δσβὶ ἰπ ρεῆ- 
ταὶ, ἴπδὴ {πὰ ὑπνοξοϊα σόϑυ] 15 86ὲ ἔοτίἢ ἰῇ σοΠ- 
υλϑίοα οἰλιιβ68. -- Εἰ τδοαΐ, ἴῃς ἐτυϊϊ8. οὗ τς 
ΠυΒΌΔπατΥ, ἴῃς ΡεΙβοηβ βανδ, ἤδηςο ' Ηϊβ.᾽ - 
ΤῈ ΚΆΣΠΟΣ, ἰδὲ 5ἰοσεῆουβε ; εἰπε σ τς Κίηράοπι 
οὗ δᾶνθη οὐ δαγίῃ, ΟΓἠὁ ἁ ἤδανδοη ἰἴ86]ξ, ΡσοΌΔΟΙΥ 
Ῥοίῇ, βῖίῃος (ἢ γ 515 βαϊναίζοη ἱποϊυδ5 Ὀοϊἢ τοζάϑ. 
-- Τἴὴο ΟΠΔΗ͂, τῆς τεΐυ5ς, ποῖ “ Η:5,᾽ ἤδη 8ερᾶτγο 
δἰδα γ71}} Ὅς Ὀυγπδα ὑνΡ. ΑΒ ἰπ π6 ο486 οὗ [Π6 
“γὨοδί,᾽ ΡΕΙΒΟΠΒ ἅτε πηδδηΐῖ, Δηα (ἢ6 ρΡυπὶβγηδηῖϊ 
ΤΊΔΥ Ὀσριη, ἰκὸ τὰς ὈΪεβϑίησ, ἰῃ 18. ψνου]ά. -- 
ΕἾΣΧΟΘ ὉΠ6ΌΘΠΘἾΔΌ]6. Τα νἱοϊεηΐῖ, υποοῃίσο! Ὁ] 
δ]αΖς οὗ ἃ βίσανν ἔσε 15 ἴῃς δρυγαῖϊνε τεργεβεηϊδ- 

Τητοϑηΐπαᾷ ΡΊοοι. 

Μαιῖς ἱ, 8), οῃ Ὁΐ δὴ ὐγίι] τολ]γ. Οποα Ώ, ἴῃς ἃ 
τῊΔκ65 ἴξ ἀουδιξυ] τ οῖμοσ ἴπα τῆς ὦ 86η586 ἰ5 ᾿ Τυὰ ἐν ἡκὰς δες 

ἨΟΙ͂Υ αποαῖ. οἵ 
δηΐϊ οΘοππυ65, ὑηὉ}} [6 ὑπαυδποῦδθ]ς ΤΟ 
ΒδΏΩΔ 5 πα ]οὰ. 



(ΗΑΡ. 111. 13-17.} 

ΟΗΑΡΤΕΕΚ [1]. 

ΤΗΕ ΘΟΟΘΡΕΙῚΙ, ΑΓΟΓΟΚΌΙΝΕ ΤΟ ΜΑΤΤΗΕΝ. 45 

13--17. 

716 Βαῤῥέξ»κ οΥΚ.Ἱ, ξεεμα, 106 421|65:αζορ» οὗ ἐζ6 Καϊλφν απαὶ 116 Ποῖν Οἤοοί. 

13.“ ΗΕΝ οοτμοῖ 6515 ὃ τοπὶ (Δ11|66 ἴο Ϊογάδῃ 1 υηΐο Το, α Μλακ ὶ. 9- 

[4 ἴο Ὀ6 ὈαριϊΖοαὰ οὗ Ὠϊη,. 

Ι5 ΙϑοΥ 

Βυΐξ Ϊομη ἰογραᾶς ὅ Βΐτω, 88 γ- 
ἷηρ, 1 δανε πεοᾶ ἴο Ῥὲ μαρι[Ζεὰ οἔὗ3 ἴῃεο, δηα σοπιαβδί ἴδοι ἴο 

Απάς 6808 δηϑννουηρ 8811 υηΐο Ὠϊπ), ϑυῆον 22 20 δέ 

“τ: ἴυκε 
1λ}. 21, 22. 
Οβδρ. ἷι. 22. 

50 ΠΟΝ :ὅ οΥΓ τὰ ἰξ Ὀδοοιηδίῃ 08 ἴο ΠΗ] 411 στρ του βη 688. 
Ι6 Του δα 5υβετγεα δ ἢ. Απά ]|6805, ψἤθη δὲ 85 βαριϊζεά, 

ΜΘηΐ ὉΡ 5 γα ίναν ουὖἱ οὔἿἵ ἴῃς νϑΐεσ : δηᾶ, 1ο, ἴ[ἢς. βδανθῃβ 

ὝΟΙΓΘ ΟΡΘηΘα πηΐο δίῃ, δηὰ “86 541} ἴῃε ϑρίτγιϊ οἵ ἀοά ἀ6- ε 7ομπ ὦν 33» 
17 βοδηάίηρ ||κὸ 8 ἃ ἄονε, δῃὰ ᾿ἰρβίίηρ 9 ὉΡοὴ ἢ : Απά Ιοὸ ἃ 

33. 

νοῖςα ἴγομῃ ἤδάνϑη,:}Ὁ βαγίηρ, ὁ ΤῊΪΒ 18 Υ Ὀεϊονοᾶ 5οη, ἰῃ ΏΟΙΩ «4 Ομαρε. χὰ, 
Ιδτὰ ν6]1 ρ᾽εδβεά. 

1 ΕἸ ΠΟΓ ΑΝ 3 ὃν 
δ ςυθοσ ᾿ΐ ΠΟῪ δ βυξοτγοῖῃ 
9 οομΐηρ (Δηὰ ἐς οὗ ἀοεδίζεἰ αερζλογζν) 

ὃ ουἹα δᾶνοὸ πἰημαοτοά 

τ ; χυϊΐ, “. 

4 Βυῖ 
Ἴ ἔτοτὰ δ 5 

10 ουῦ οὗ ἴῃς. ἢοανϑθῃβ 
1. ἴῃ ψΏοτὰ 1 γὰ5 Ἧ6]1] ρ]εαϑβεά, ογ »πη07 ἤ{εγαζέν, ἴὰ ὙἌοτα 1 ἀο!Πρῃϊεοα. 

ΟΟΝΥΕΝΊΒ. ΤΠ ομἐρεέπαΐέον οὗ [6 τα ηἸβΥΎ οὗ 
δ ἐπ ἰΒς Ὀαριίϑιη οὗ [ε808. ΤΠς Δοςοιηρδηγ- 

τὴὦὧἦσΥ δἰἰεϑίδθοη : ἴο οῃη, ἃ σονοϊδλέου [πδὲ ἰἢ18 
φλ8 ἰῆς ΟὨχίβτ; ἴο εβδὺ5 δἷ5 ήερρέαπὲς ἐπα μ᾽ - 
ὥἄονε. ἴτ τἰῃογοίοτε τλυῖκβ δῇ ΘΡΟΟΣ ἐπ ἴα αοβροὶ 
Ἠἰϊπίοτυ, δηὰ ἀουε 688 ἴῃ ἴῃ σοηβοϊουβη 688 οὗ 86 
Οοὰα-Μδη Ητηβο] (866 ποῖθϑ οὔ σγνεβ. 16, 17). 
ἌὝΝΒΙς δἸ6]Πἔηρς 411 τἱσῃίδουδβηαβα (γοσ. 16), 186 
{16}}- δεϊονεαὰ Θοὴ ταοεῖνεϑ τ ε88 τοι ἴὰς ἙΑΙΏΟΥ 
(νεσ. 17), δὰ 18 Ὀαρίσεα υἱὰὰ ἰῃς ΗοΐΪγ Ομοβὲ 
(νεσ. 16). Α β8οϊεπιῃ ἱπισοδυοξου ᾿πῖο ΗΠ ρα ]ἷς 
ΤΑΪΠΙΞΌΥ. . 

γ ει. 12. Ἰμοη. ῬγοΌΔΟΙΥ δὐουΐ βὶχ τροητ8 δῇἤοσ 
7ομη Ὀερδῃ ἴο ῥσεδοι ; σοτρ. γΕΓ. 1 -- ΟὉΣΙΘΙΝ, ἃ5 
1Π νοΥ. 1, ἃ σοιηηρ ἔογίἢ ἰηΐο Ρυδὶῖς νἱενν. -- ΕΊΤΌΣΩ 
ΘΔ Ϊοθ, οσ Ηἰβ ἤοῖῆς ἴῃ Ναζασζείῃ, ἃ Ἰοὴς ἀΐ5- 
ἴλῃοσα. -- ἴῈὸ Ὁ0 Ὀδαρεϊξοα ὮΥ εἶ). [6303 ὙΠῸ τ)ᾶϑ 
δἰῃ]655, ολὴς ἴο ἃ ὑὈαρὥβηι ᾿“ὑπἴο ταρεπίδηςα.ἢ 
ἼΠ5 οοπαάοδοοηϑίου ἰοσιηδα ἃ ρατί οὔ τῆς οδε- 
ἀϊεηςς ἴο [6 Ὠῖνίης ἰαὺν (866 νεσ, 15), τοπάδοσοα 
Ὧγ Ηἰἴτὰ 248 ἃ τοῖον οὗ ἴῃς εν 5} πδίίοη. ὙΠῈ 
Ἐπ ἍΕΙΣ ὈΔΡΕΖΕα ἴῃ ἰοκοη οὗ ὑπο δάμη 655, 50 

6, "Βυιροιοαὰ τι ἴῃς Σδηβρτεβϑβοῦβ,, τηυϑβί 
Ὡιοοῦβ σοὸ [Ὡτουρὰ ἴδε τἱΐεβ δῃὰ ρυγ βοδίου5 ὑγα- 
βετίρεά ἔογ ἴεῶ. Τἷ8 δοῖ οἷἴοβοβ ἴῃς ςοποραϊοα 
1: οὗ φυϊεὶ 50 ) οἴου δηὰ ἐξ ἐκ 80 πι1581 00, ΟρΘἢ- 
ἔηρ ἴῃς Ῥυῦς ᾿1ἴ6 οὗ τηραϊδίοσαὶ 5 βίος οη, 
Ήδιςος Ηλς νὯβ Ὀαρίζεα, Ὀοτἢ ἴο 8116] 411] τ σῖ- 
δοῦβηςθβ8 ἀπὰ ἴο τδοαῖνα ἴῃς Ὠἰνίης δἰεβιδοη ; 
ΟΕΓΙΔΙΠΪΥ ποῖ τη τοῖν ἴο ὨΟΠΟΥΙ [ΟὨἢ, 

ει. 14. Βαϊ 7205 ψουἹὰ δανὸ πἰπδοτοᾶ εἶπ. 
Ῥδου αν ἴο Μαιίδεν. Βερδη ἴο ἰπάον Ηϊπι, ΌῪ 
οὶ τίου ἴπδλῃ ποτά, ---ἰ ὕδνο ποϑᾶ, σοητἰ θοῦ, 
ΒΔΌἑτΟΔ] ποεά. --- ὐσπιθαῖ ποὺ ἴ0 9 ἢ Α αυεϑίοηῃ 
οἵ βυγρτίβε, ἱπιρ᾽ γίηρ ἃ τεςορτιϊίου οὗ 7εϑὺ5 85 
ἔδε Μεββδίδῃ. Ιοδη 8 κπονηεᾶρε οὗ [688 Ὑγ28 
δυβιοίςηϊ ἴο οοσαπίοη ἴπς αυεϑοη. Ηἰΐ5 8.086- 
ᾳύυεπὶ ἀδοϊαγαϊου (]}ο0ῃπ 1. 33): “1 Κπονν Ηἷΐπὶ 
ποῖ, ἀοεβ ποῖ οοηίγτδαϊος [ἢ]85. Ης μδὰ τοὶ γεῖ 
ξεςείνεὰ ἴῃς αἷσι ἔγοηθ δεαύοη τπδὶ πουϊὰ «Ὦ- 
θα δἷπιλ ἰὸ δυιϊμου δενοὶγ ῥτοοϊδῖπι 1655 45 

[Ὡς Μεβϑδίδη, (οιήρατε ἴδ γε ἀεοίἀοα ἄεοϊα- 
ταῖϊοηϑ πιδάς ὈΥ ἴπ Βαρεῖβὲ ἱπηυηθαϊδίεὶν αἴξοσ. 
ψΔΓα3. 

ψεῦ, 15. Βα ΟΣ ἰδ πον. ὙΠε Ρῥσορτίεῖγ οὗ 
7ομη 8 5οσρ]68 158 τεοορηζΖεᾶ ; Ὀὰξ δε νγᾶβϑ "ΠΟῪ ἢ 
ΟΥ “848 γεὶ᾽ ἔπε ταιϊηιϑίοσ οὗ ἴῃς ἰανν, ΒΟ 6508 
τουδὶ (141, ΤΈς τεϊδίοη Ὀεΐτψεεη ποῖ που Ἱά 
8Βοου Ὀδ σῃδηρδα. -- ΙΔ Ὀϑοοτηϑὶδ τ6. Βοῖϊ. [ἢ π 
ἴῃ 6 οἷος δηὰ 7685 ἴῃ Ηἰ5. ---- ΒΙ χα οοπατιοδα. 
ΤΒο τϑαυϊγεθηῖβ οὗ ἴῃς ἴανν, τεζαγάθα 25 ἱποϊυὰ- 
ἴηρ 811} τμαΐ 18 τίρῃ. --- ΒΌ οτοῖα πἰτ, Μοτα [ἤδη 
“6 ὈδριΖεα Ὠϊτγ᾽ ; εβϑι8 Ὑὼὲ8 γΘΆΙΥ τὰς δοιΐνα 
ΡοδΙβοῦ, βίης ἴδε τὶϊεὲ τῶβδβ δα πιϊηϊβιεσοα δἱ Ηἰβ 
ςοϊητηδηά δηὰ Ὀγ Η8 δυ ΠΟΥ. 

γεῖ. 16. Ἑτοιὰ [π0 Ψψαΐοσ. Μαῖκ: “ουἱ οἱ ἢ 
ὙΠΟΥ ΡῥΓΟΡΔΟΌΪΥ βἰοοά ἱπ με ψδίοσ, θαϊ 45 Ὀοιὴ 
δοςουηῖβ ὅο ηοϊ 80 δϑϑογί, [ἢ]15 15 ποῖ τῃ6 δϑϑοητδὶ 
ἴλςϊ. --- Απὰ 1ο, [8.9 Βοδυθη8 ΨΘΓΘ ορϑθυθᾶ. ον, 
οδηποὲ Ὀς Ἔχραϊπθα. Του Ό11655 8οτδ ταϊσδουουϑ 
ἈΡΡΘΟΆΣΔΠΟΘ ἰῃ [6 5ΞΚΥ. 1 λῆρσε ἐνδῃ βυρρεββ ἰῃδὲ 
ἴῆς 5ἰδτβϑ δρρεαγεά, “ραδνθη, υὩϊοἢ τγᾶ8 οἱοβοά 
Ὀγ ἴδε δτϑὲ Αάδῃ, ἰβΒ ορεῃθὰ δραΐπ ουεσ ἰῃς 860- 
οπᾷ.᾽ --- σπῖο πἷπι δηᾶἃ δθ δανν, ἡ. “., [6808 ; ἰβουρἢ 
Ἰοδῃ αἶθο δαν7ὺ ἰὲ ([Ὀὁδπ ἱ. 3232). Πα ἵπο ϑιδῖδ- 
τηοηῖβ ἅτὸ ποῖ σοῃίγδαϊοΐοτυ, Ὀυϊ Ροὶπί ἴο ἃ τ] 
ἈρΡρδάσγδῃςθ, βθδὴ ὉΥ Ὀοϊδ ἴδ ῬεΥθοηβ ἯΏΟ ὙΕΓΟ 
ςοποοσπεὰ ἰῃ [ἢ]8 βοϊοιηῃ Ἰηδυσυτγαίίοη. “)πηἴο 
ἩΪπ πιᾶὺ 4150 τήδδῃ “ἔου Ἦϊπι,᾽ ἴοσ ἢἰβ δάνδη- 
ἴαζοε. - ΒΠΠῈ οὗ θΘοὰ. Οη]Υ ἃ Ῥεύβοῃ Ἵοουϊά 
Ὀς τῆ εἰ οάϊ δα. - 85 ἃ ἄονο. 106 
ΒΔΥ5, “ἴῃ 4 ὈΟΟΠΥ ἕοσγτῃ, 45 ἃ ἀονε.᾽ ΤὍΤῊΪ8 5ἰδῖο- 
τηοηΐ, ἴῃ ψΠοΠ 41} ἔουῦ Ενδηρε ἰβὶ8 ἄρτεςα, 15. ἴο 
6 υπάεχϑίοοα Ἰἰΐδγαγ. Α ἰδ ροσγασυ δ θοαϊ- 
ταεπὶ οὗ ἴῃς Ηοὶγ ϑρίπιὶ οσουττεᾶ ἴο ρυθ] Οἱ ῦ 
ἱπαδυρυγαῖς οὔ Τ,οτὰ 45 ἴἢς Μεββίδῃῆ. Τῆς δςοῖ- 
ἀεπίδὶ, ογ ἄνθη Ῥσγονϊἀδπεδὶ, ἀρρόαγάαπος οὗ ἃ ταὶ 
ἄονε ψουϊὰ ποῖ 08]] ἔοΥ βυς ἢ τηαγκεὰ πηεπιϊοη ἰπ 
41} ίους αοβροὶβ. ΤῊς ἄονθ βυπῦο Ζε8 ρεσίεςς 
εουεεης585, ρυγγ, (1655 οὗ 116 ἀπά ἰδ 6 Ῥοῦγοσ 
οὗ σοχηηλιπηοδίηρ ἰΐ. --α ΠΡΟΣ εἶπ, οδμη 
(1. 22) 84γ8 : "ἷἰξ δροάς ὑροῦ Ηϊηὶ;᾽ ἐπ ουϊναγὰ 
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δίρῃ γγ,ἢ8 [ΕἸ ΡΟΓΆΓΤΥ, (ἢ ΔηΟΙ ΛΕ τρ' γἃ58 Ρειτηδηθῃῖ. 
Η!5 δοῖΐνα το ϑίσυ ΠΟῪ Ὀερίη, 
Τῆς Ὀαρίβ ψὩ τῆς Ἡ οἷν ΟΠοβὶ οὗ Οτς “ φοῃ- 

ςεἰνεὰ ὈΥ ἴδε Ηοὶγ Οδοϑιί 15 ἃ Ὀἱνίηα πιγβίεγγ. 
Ιῃ οὔς Ἰιρδξϊ 1 νψὰ5 Ῥυΐ ἴῃς ουσναγα βρη οὗ [μας 
ΜΔΙΟΙ νγὰ5 Ηΐβ αἰτεδᾶγ. Αἱ ἴῃς 8λπ|6 {ἶχτὴθ ΟἿΣ 
Ιοτὰ μδά ἃ δυπιδῃ ἀδνεϊορταδηΐ (ςοταρ. Γπκς ἰϊ. 
40, 52; ΗδΌ. γν. 8). 1 ΙΏΑΥ δἱὰ ὺ8 ἴῃ ΔρΡρσυθῃβηά- 
ἵηρ ἴῃς ἰδςὶ [δαὶ ἴῃς ὅοη οὗ αοὰ Ὀεοδπια ἃ σοϑὶ 
ἸηδΔῇ, ἴο ταρᾶσγὰ (818 ἐνεηΐ 45 πιδυκὶηρ ἴῃ 6 ἂρὲῈ οὗ 
τηαῖαΓΥ ; ἴΠ6 διϊδϊητηθης οὗ ἴπ6 [1] οοηβοϊουβηθβ5 
οὗ δὶβ8 πδίισο δηᾶ πιϊβϑίοῃ 45 ἴῃ σοάῦ-Μδῃ δηὰ 
σαν ΟΣ. Ὅδε ἔπιε δὰ σοι ἴοσ Ηΐσὰ ἰο Ὀερίῃ 
Ηἰ5 οἴοῖϊαὶ νψγουκ, ἰμαὶ της νγῶβ τηλυκοά ὃγ ἴῃς 
ν]510]6 βῖστι οὗ [6 Ηοὶγ Οδοβῖ, μετα βρόίδῃ οἵ; 
ἴδε Ὠίνιης ϑρΡΙΠΠξ ΠΟῪ δηϊεγοὰ “πο 8οης ΠΟῪ 
τεϊδείοι σι ἴῃς Ιποᾶτπδῖς ἥβοη, τὶ σεβρεοὲ ἴο 
τῆς ψοΥκ οὗ βαϊνδου, δηὰ ἴὴ6 σοα- Μδὴ τοοοϊνοα 
ΒΟΠῚ6 ἱῃηἴδσῃ 8] δηοϊπεϊηρ ον ΕΠ18 σουῖὶς οογτοβρομα- 
ἴην ἴο [6 ουϊνγατά 5ἰψπ.᾽ 

ΕΓ. 17. πᾶ ]ο, 4 νοΐοθ οαὲ οὗ [80 ἈΘδΥΘΏδ. 
Ἡεατὰ Ὅν 811 ψπο βίοοὰ ὉΥ, 88 οὐ ἐπὸ τηουηΐ 
οὗ ἰληϑδρυζδῦοη (οπᾶρ. χνὶ]ϊ. 5). --- Ταΐθ ἰδ..Α 
ἀεοϊλγαῖίου ἴο ]οδη ἔμαὲξ “5 15᾽ ἰῆς Μεβϑί δῇ. 
Μαίμον, νῆο Ῥάγβ βρεοΐϊδὶ διϊξςηϊίοῃ ἰο [Ὡς ὑσοοῖ 
οὗ ἴῃς Μεββίδηβῃρ οὗ [}6805, ΡγοΌ δ ὈΪΥ εῖνεβ ἰδῃς 
ἐχδοῖ ἰδη 6; Ματκ δηὰ Τλκο σίνος ἴδ 530}- 
δίδῃςο : “ΓΠοὺ τί. -- Ἱγ Ῥοϊογοὰ βοι, 1. “ΜΥ 
ΘΟ. (ὃς Ὀεϊονοα 1 ἴὐβεά ἴῃ ἃ υπίηυς 5686. 
ΝΟ οὔθ ΕἾ866 ῬΔΞ5Ξ ΟΥ οουἹἱὰ Ὀα ἃ “ϑοη;,᾽ ΟΥ " Βε- 
ἰονεά,᾽ 28 1π|85 Ῥοίβοῃ ψᾶβ8β. ΤῊς ᾿ἰνίης πδίυγα 

ΤΗΕ ΟΟΘΡΕΙ, ΑΓΟΓΟΚΌΙΝΟ ΤΟ ΜΑΤΤΗΕΙ͂ν. [(ΗΑΡ. ΙΝ΄- 1--1 . 

ἃηά δἴοσηδὶ ϑοηβεὶρ οἱ ΟἩτῖϑὲ ἀγα ΟὈνΟΌΒΙΥ ἰπη- 
Ἰϊεα. --ἶΣ ϑοσι. ΤῊ οἰδιβε 15 ἴἌκοὴ ἴτοῦλ 
5. ΧΙ. 1. 566 ἴῃς ἀϊτεςϊ αυοϊδείοι ἴῃ ΟΠ ΔΡ. χίΐ,, 

18. - ἴἰ Ὑ8Ὲ Ψ0]1] μ]θαδοὰ. ΤἸῊς οἰδυβα τηὶρῃς Ὀς 
ῬΆΓΒΡΌΓΑΒΕΟ: Ὃς ποῖ 1 ἤχοά τὴν ἀεὶ χδς᾽ 

ἢ]5 ΤΩΘΔΏ5 ρογίεσξ σοι ρἰδοθςοΥ. ὙΠ6 οΥἹρΊηΔ] 
Ἰημάιοδίθϑ ἃ ραϑῖ πηθ, ποὲ ἃ Τοῃεηυδα 5ἰδίε. 
Το ἰδίζοσ 8656 18 ἃ Ῥοβϑίϊα οὔ, ἀξοϊασίησ ἴῃς 
οἴεσγῃδὶ σοοά ρῥ]θάβυσγε οὗ [ῃς Ἐδίμοσ ἴῃ 86 ὅοῃ, 
δαΐξ [18 νου]ὰ 6 ΟὨΪΥ ἃ τερεϊ οῃ οὗ ἴδ 6 ῥτονὶ!- 
οὐβ ἀδοϊαγαίίοη. Τῆς τηοτε ρυδητηδίολὶ 86 Πη86 
ΡῬοϊηΐβ ἴο ἴῃ σοτηρίάοεπου οὗ ἔς Εδίποσ ἴῃ τὴς 
ϑοῦ, ψἤθη ς δϑϑυιηδα ἴδ6 οἷδος οὗ Μεάϊαδίοσ 
(ςοιηρ. Ερῃ. ἱ. 4; [οδῃ χυϊϊ. 24)ὃ.Ύ, Ἐδηος [ἴῃς τεῖ- 
Θσδῆος 15 ἴὸ ἴδς ραβὲ, ποῖ ἴο ἴῃς Εἶσης οὗ ᾿ΐβ ὈΔΡ- 
τίβεῃ. Η15 ργεξχίβίεηοε 15 ἱτιρ) θά, διὰ ἔπε τλεδῃ- 
πρ 18 Ῥεου] τὶν ἀρργορηδῖο ἴῃ τῆς οἰΓουπηδίδποαβ. 
Τῆς Οοὐπδεδά εἴοσιδ}ν ἀπ υω ἢ Ὧ5 ὙΠΏΣῪ Μ)85 
τηδηϊεβίςα, 485 Εδίμοσ, θοῦ, δῃηὰ Ηοὶγ Ομβοβὶ, ἴο 
Ὁ8 δηά ίογ υ8 ἰῃ [18 οσουγίθηοο, 845 ἰσγουρδους 
ἴδε δοοῃοιαν οὗ τεαετηροπ, ΤὨς τενοϊδίίοη οὗ 
τῆς ὙΠ αἵ [86 ὈΔΡρΌδπι οὗ [6505 ρίνεϑ βρεςὶαὶ 
βἰρηβολπος ἴο ἴδε ἔοσταυϊα οὗἨ Ὀδρ᾿ 51) : “π᾿ (ΟΓ 
“Ἰηἴο᾽) “ἴὰς δῆς οὗ ἴδ Ἐδίδμεσ,᾽ εἴς, ΒΥ τἢϊ5 
αἰτεφιδένου ἴο ἢΪ5 ΘοΠΒΕΪΡ δηὰ Μεββ: βῆ, ἿΞΞῈ 
ἯΔ5 ἈΠΟϊΪηϊοα 245 Ρυορβοὶ, Ῥχίεβϑί, δὰ Κίηρ. 
Τῆδῖ βυοὴ δὴ οοοδβίοη δδου]ϊὰ ἰηνοῖνα τηϊσγδουΐουβ 
ὀνδηῖβ τνᾶ8 ἴὸ 6 ἐχρεοῖςεα. Τα βυρογηδίυγα! Ὀ6- 
οοτηδ8 (Ὡς παίυσγαϊὶ τὰ ἴδε ᾿Ππ οὗ ἃ Ὀϊνῖπε Ὠυτηδῃ 
ῬΕΙΒΟΏ, 

ΟΗΠΑΡΤΕΚ [Ν΄- 1-11. 

713ς 7ρρεῤέαζ,0᾽:. 

Ι “5 ΗΕΝ ννὰβ [6818 δὰ ὉΡ οὗ! τῆς ϑρίτι ἰηΐο τῆς ψ]άογ- α Μλακ ἐ 15, 

2 Π658 ἴο ΡῈ ἰοιηρίεα οἵ (6 ἀονὶ. Απά ἤδη με δ ἵν τι 
ἰαϑῖθα ὃ οσυ ἄδγβ δηὰ ἰογίυ πίρῃῖβ, 6 νγὰ8 αἰϊζεύνψαγά ἃ Ἀιι- 2 Οοκηρ. Τσαι, 

4 ροτοά.3 Απάᾶ ψὭδη [ἢς τειηρίοσ σης ἴο Ὠϊπη, ἢ6 5αἱα,8 16 του 
ἦχ. 9,ςΚ,ῳ 18:1 
Κίηρε χίχ, 8, 

Ρε 4 (τἢ6 ὅϑοη οὗ (οάἄ, σομμηδηά (δαὶ [686 βίοῃθς ΡῈ τηδάβρ ὅ 

4 ὈΓτεαά. Βυῖ δα δηβϑνοσγεα δηᾶ 8414, [ἴ 15. ψτιτίθη, “ Μδῃ 5}4]] ς ευτ. νἱῖ: 

ποῖ ἴἵνε ΌὈΥ Ὀτθδά δἷοηβ, Ῥυΐ ὈΥ δνεσγ ψοσγὰ ἴ8δΐ ργοσθεάβίῃ 
ουξ οὗ ἰ6 του οὗ (οά. 

5΄ ἦΤΏΠροη [δ6 ἀεν]] τἈκειἢ Ὠἰτὰ ὕρ ὅ ἰπίο “186 ΒΟΙΥ οΙΥ, δπα 5εῖ- δ 1μκο ἵν. ο- 
6 ἰειἢ Βίτῃ οὐ δἵ ρίμηδοϊς οἵ [Ὡς εῖιρῖθ, Απά 5! πηῖο Πίπι, 1 « (δαρ. χανὰ 

ἴδοι 866 126 ϑοη οἵ αοά, οαϑὲ {γ586 1} ἄονῃ : ἴοσ ἰΐ ἰ5 τυτίτεη, σξ ὃν 

7 Ἠςξ 5881] σῖίνα ἢἰβ δΔηρ6}]8 οθαγρε σοῃοοσγηΐηρ ἴπ66: δηά ἴῃ ὃ. χ Ρβλ. χοὶ σὰ 
ζζδῖγ ἈΔηα45 ἴΠΕΥ 5.411 Ῥδασ ἴθ Ὁρ, ἰεϑῖ δἵ δὴν ἴἰπλ6 9 ἴῇου ἀ45} 

Σ2. 

7 1γ ἰοοΐ δραΐϊηβϑὶ ἃ βίοῃθ. 68:18 βαϊὰ υπίΐο δίπι, 1ἰ 18 πυϊτθη. 

αραὶη,}Ὁ σ ΤὭου 5}4]1 ποῖ ἰοτηρί ἴδ6 ογὰ τγ ἀοά. Ζ Ὅκυτ. νὶἱ. 

8 δΑραίη, ἴῃ ἀθν}] ἰδ κοίῃ Εἰπλ ὉΡ ἱπῖο 11 δὴ δχοθοάϊηρ ΒΙρἢ κα ἊΨ ἐπεὶ 
τηουηίδίη, δηα βῆθνεῃ ἢὶπὶ 41} [ὴ6 Κιηράοπῃβ οὗ [6 νου], δηά 

1 ὈΥ̓ 

8 Απὰ [δε το ΡίΘΓ οδηθ δηά βαϊά το Ἠΐηὶ 
Φ ρ»κεὲξ Ρ 1... 
9 ὮδρΪγ 10 Αγαΐῃ ἰξ 15 τι τίθη 

3 αἰϊτεγχαζγὰ μυηρογοά 
4 ατί δ᾽ ῬΘΟΟΙΏ6 

. δοῃ 
11 ξ Κοῖδ Ηἴτα ὑπο 



ΒΑΡ. ΙΝ. τ-ἰἰ.] 

9 ἴδε ρίοσγ οὗ [Ὡθπὶ ; 
[οΟ Ἅ{ΠΙ ρίνα ἴμεα, 1 τἴμου 1] [4}1] ἄοννῃ δηα ΜΟΥΒΒΙΡ τη6. 

(κεῖ ἴδε ἤδηςο,  ϑαΐδῃ : ἴοτ ἴἴ 15 νυυτίθ, ἐ τ σΆγου. χαὶ, ϑδι(ἢ [65.595 τηΐο Ὠ]Ώ, 

ΤΗΕ ΟΘΟΘΡΕῚ, ΑΟΟΟΚΌΙΝΕ ΤῸ ΜΑΤΤΗΕΝ. 

Απά αἰ 13 υπΐο ἴω, Α11 τπ686 τϊηρ9 
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ΤὭθδη 

ΟΣ; ΟῚ, 6. 

ΣΎΒοι 5841} Ψψουβῃΐρ [86 Τιογά τὴν ἀοά, ἀπὰ δἰπὶ οἠἱγ 13 5ῃ4]ἴ αὶ θευτ. νὶ 

11 ἴδοι βδεῖνθ. ΤΏθη ἴδδ ἀον]] ἰδανϑῖῃ Εἰγη,}Ἐ δηά, Ῥε μοὶ, ἐδηρεὶβ; ζξ». ἘΠῚ 

ΟΔΤΔ6 δηὰ τὶ ηἹϑίογθα πηΐο Ὠ]Π1. 

: 12 ςκαἱά 18. ΔΪοὴδ 

551 κε 
ΧΧΙΙ. 43. 

" ()»ἍἝ 4). 

ΟΟΝΤΕΝΤΒ. ΤὨς τὨτεείοϊὰ ἰετηρίδλίίοη ὉΥ 52- 
ἴλη  ἴδα (Ὠτοείο]α νἱοΐοσυ ονοσῦ ϑαίδῃη. Ης νῆο 
οδιὴδ “ἴο ἀεβίτογΥῃ ἰδ ΟΥΚ5 οὗ ἴῃς αον]],ἷ ἀδαν δι 
ΟΥ̓ΟΥ ὨΪπὶ ἰῇ ΡΕΥΒΟΊΔ] σοηῆϊος, ΤῊΐΒ τγ85 ἴῃς - 
εἰ }}}8 2γἰαἱ απὰ 2γοδαξίονε, 5 ἘΠ|5 Ὀαρ(ίβηι δα Ὀεθα 
Ἠ:5 ἱπδυσυγταῖοη. ΤῊς 5βεοοηὰ Αἀλπι, πὸ ἴῃ6 
ἄγχϑῖ, ψγ23 ἰειηρίε. (οηίταβίβ Ὀεΐνεεη [ἢ 6 τε» 
ἰδιίοῃϑ : ραγδάϊβε, τ] άεγη 658 ; (]1, νἱςΐοτΥ ; 415- 
οὈδάϊεπος αδπὰ ἀεαϊῃ, ορεαϊοηος δηὰ |16. --- ΤῊΘ 
αἷπι οὗ ϑαΐδῃ τγᾶβ ἴὸ πᾶ οὗ [6805 4 ρβαυσο- 
Μεπβίδῃ, δϑυβίηρ ἢς Ὠϊνίης μ᾽ 15 ἴοσ 8618} οπαβ 
ΌΥ ςοπίοττηϊηρ ἴἰο ἰῃς σᾶγηδὶ ἐχρεοϊδιϊοῃβ οὐ 186 
7εἐτϑ τεβρεοίηρσ (ἢ Μεββίδῃ. -- ΤῊΣ ἴῆγεα το πρ- 
ἰδιίίοηβ : (1) ἴἰο ἀουῦὲ ἴῃς ΝΝοτά οὗ ἀοὰᾶ; (2) ἴο 
Ρτοϑυπς ὑροῦ τς Νοτὰ οἵ σοά ; (3) ἴο τε)εςξ 
ἔς οτά οἵ σοά ; οἵ βιιςοδβϑῖνε ἈΡ0Ρ6415 ἴο ἀρῦρε- 
εἶτα, ῥτίάς, δαιηδίοηθ. Οηἡ τῆς δηδίοσΎ Ὀεϊνεοη 
εἰς τῆτες ἰεπιρίδιίίοηβ ἀπά ἴμς τῆγες ον 5} ΡὈΔΓ- 
65, δῃὰ ἴδ ἴἢγες ὁ εττϑ: Μεββίδηϊς οἱῆοαβ, 866 
[τρς, αέλει, Ρ. 86. 

ὨὈιδεγοηΐξ νίονγβ οὗ τὴς ἱειρίδ! οι : --- 
Ι. ΑὮ δχϊοσγηδὶ πἰδίοτυ, ϑαΐδη ἀρρεατγίπρ ἴῃ ρεῖ- 

βοη. Ομ] εςξίοῃϑβ : “1ἰ ἴῆνοῖνεβ βουιθιηρ Βυροτῖ- 
ῃλῖυγα)].᾽ Βυὲ {π158 τηῖρῃϊ ὃς ἐχρεοϊοα 'π βυςὴ 
αἰτουπιβίδηςεβ. “εῖβε ὃ σδηποῖ δὲ ἰδίζεη [1{- 
ΕΥΔ}1γ.᾽ ἴΙὶ τᾶν Ὀς ἴῃ ἃ αὐυδ᾽|ῆεα 86η86. Τἢς 
ῬΕΥΞΟΠΔΙ ΠΥ οὗ ϑαίδῃ 18 ἱτπαρ!ϊεα, Ὀὰξ [Π18 8 πῸ 
ἀτσυτηεηΐ ἀραϊπδί (18 ἐχρ᾽πδίίοῃ. Οἡ ἴδε σ8ο]ς 
τι15 15 ἰῆς τοοϑὲ Ὠδίιγαὶ νἹἱοῦν. 

2. Αἴ ἰπποῖ ὄχρογίθηοο, ἃ 808] βίσυρσρίὶε τϊἢ 
Θαΐδῃ. Τῆς δι] οα δοοουπίβ, [01] οὗ τοίεσγθησαβ 
ἴο Ιοολ 65 δηῃὰ δοϊίοῃβ, τη ξ ὃς τ 18 ἜΧρ] διποά. 
Βυϊ τ 5 ΠΟΟΟΒΘΆΤΥ ἴο Δάχῃϊ βοηδ δχίεσῃδὶ οΪ6- 
ταθηῖβ, πα ἰτ ἰα ἀϊδῆσυϊε ἰο ἄγαν ἰἢ6 πὸ. Βοη- 
Εοϊ, δηρε, ἀπὰ οἴμοῦθ, οοσθῖης Ἔχρδηδίΐοῃβ (1) 
δηᾷ (2). 

4. ἃ νἱϑίοη, ᾿Κε τῃδλὲ οὗ Ρεῖογ (Αοἰβ χ,), δπὰ οὗ 
Ῥλδαὶ (2 (ος. χὶἹ.). [ξ 15 αἰ Πσυ]ς ἴο δοοουηΐ ἔοσ 
(ἣς ρυτγεῖὶγ ιἰδίογί 21 ἕοστῃ οὗ ἐδς δοοουηῖβ οὐ 
1815 [ΠΘΟΥ͂Υ͂. 

4. Α ρδύδῆϊς οἰοιπδὰ ἰὴ πλγτγαῖδνα ἴοστῃ. 
5. Α πλυΐ οὐ σοὶ σίουβ ροδ, (τς ἴῃ 1άδα, θὰ 

115ε ἴῃ ἕλοι. 
ΤῊς 145 ἔνγο ἅτε ἱποοιῃρδεῦϊα ἢ τῆς ἰδιοτί- 

ΟΔ] εἰιγδοῖοεσ οὗ ἴῃς (οϑρεῖ8. 
νετ. τ. Ἰδποι, ἱταπιεαϊλίεϊυ δῇοσ τῆς δνδηῖβ 

τιοηοποα ἱπ ἰῆς 1Δ851 ΟΠλρίου, 48 Μαυὶς τηοῦα δχ- 
ρ Ἰεϊεἰγ βιαῖεβ. Αἶἶὲετ τϑατκοα ονίάοηςς οὗ Ὠϊνὶης 
ἴλγοσ, ἴῇς πιοβὲ πχίπρ ΠΟΠΒΙς[5. -- δὰ ΠΡ ὉΥ [860 
Βρίτὶῖ. Νοῖ Ὁγ Ηἰβ οὐγῃι βρὶ πὶ, θαΐ Ὁγ ἴὰς Ηοὶγν 
δρίτς. Τῆς πογὰβ “δ ὕρΡ᾽᾽ δον εἶα. Ταῖν 
16 τῖιϊδοσγιοθεθ. Ναί τ]άθσηοββ, ἰ5 ἃ αυσϑβέοι 
οἵ πο ϑβρεςΐδὶ ἱπιροτίδῃηςε. Ὑτδάϊίομ ροϊῃίβ ἴο ἃ 
δίρἢ δπὰ ρτεοϊρίζουβ τηουπίδῖη ΠΘΑΥ Τεγιοδο, οἷο86 

ἴδε ἈΔΏΪ5 οὗ ἴ86 [οτάδη, ςΔ11εἀ Οὐυδτγαηίδηϊδ, 
ἔγοτα ἰῃς (ΟΥΥ ἀλγβ᾽ αϑβὲ. ΤῊ 8 8 16 πιοσε ὑσοῦ- 
ἈΌΙ6ς ἸοΟΔΙν; αῖϊ οὔτ Τιοτά, 'Κὸ Μοβαοβ δηᾶ 
ΕἸ1|.8, τΊΔΥ αν σοης ἴο ἴῃς δηλοῖς Δ ΘΓΏΘ55. 
--ἶν 0 ἰδιερίοδ. ΕῸΥ (ϊ8 Ῥατροβθ. Τὸ τἢ]}8 
οουίεκῖ, ἰῃς Οοα-Μλῃ 15 ἱπιρεῖ θὰ, ποὶ αἰγεςῖγ 

Ὀγ ἷ8. οὐνγτὶ Μ1}1, θὰΣ ὉΥ τς ϑρίτξ ἴο 14] τῆς 
ἀοβίση οὗ ἴῃς Ἑαΐμεσ. Ασοοτάϊηρ ἴο ᾿ὶ5 ὨυπΊδῃ 
πδῖυχο, 6505 ςουὰ δ ἰεπιρίεά, τῦδϑ ἴῃ πεςὰ οὗ 
ει]. ΤΗσουρῇ [15 ἢς ραβ8εὰ ψιουΐ 510 (Η Ὁ. 
ἷν. 165). -- ΒΥ [20 ἄον!!. ΤῊς Οτεοὶς νοτὰ τηθδη5 
ΙΔ πθσοσ, δοουβοσ. [Ι͂ἢ (δας ΟἹὰ Ταοβίαπιθηϊ ἢς 15 
ΟΔ]ΠΙεὰ ϑαίδῃ, οὐ δάνδιβασυ. Α ρέίβοῃ, ποῖ ἃ 
Ῥυϊποὶρὶς οὐ ἰηθυδηος, 45 18 εν ἀδηῖ, ἔτοση ἰῆς 
Ὑ0]6 ἔεποῦ οἱ ϑοηρίυσεο. ΤΏδ ΡῬΘΙΒΟΏΔ] ΤΟρσα- 
βοηϊδέινεϑ οἵ ἴῃς ἴνο Κιπράομιβ ἤόῖα τῃθῖ. Α58 
ΓΟ γϑὶ νγὰ5 ἰῇ ὨυπΊδῃ ἴοττῃ, ἰξ 5. παίῃγαὶ ἴο 510}- 
Ῥοβε ἴδε δάνεγβθατυ ἴοοῖ βοῦλε ον ἔοστηθ. ΝΥ μα 
ἕοττῃ 18 ποῖ βἰδίδα, ΠΟΥ ἰ5 ἰξ πηδίουιαὶ. Τῇδ νἱ ον 
νἰ οἢ τερατὰ [πε τεπιρίδιοη 85 ῬΌΓΕΙΥ ἱπίετπδὶ ἀ0 
Ὡοῖ τῦυς ΔΏΥ ὈΟΟΙΥ ἀρροάσγαπος. ϑοπὶα 500- 
Ῥοβα ἔπαὶ “ἴῃς ἰειηρίοτ,᾽, νοτ. 3, 88 ἃ ΤΉ ΘΓΌΘΣ 
οἵ ἴῃς ϑδῃῃδάσιη, ργοβεπίηρ, 45 [ἢ 6 5ρ 6018] ἰηβῖτυ- 
τηδηΐ οὗ τῆς ἀδνὶ, ἰῃς Ῥγεναϊεπὶ δ]5ε ᾿Μεββϑίδηὶς 
ποίζοῃϑ οὗ ἴῃς [εἐτ8. Βαϊ “τὰς ἄεν!] ᾿ 15 ἘΧΡΥ ΒΒΙῪ 
ταςητοηδα ἴπ ἴπ6 βεοοπα δηὰ {πϊγὰ ἰεπηριδίοῃβ ; 
ἴῃς βυρρεβίοη οὗ νεῦβα 9 οου]Ἱά ποῖ θῈ τηδὰς ψ] ἢ 
ΔΩΥ ῬΟΥΟΥ ὉΥ ἃ Το ; νεῖβ6 10 5ρ68κΚ5 οὗ ϑαΐδῃ 
ὉΥ πᾶπηβ. 

νεῖ. 2. Ἑαδῖθᾶ. Ἐπέγχα δοβμπεοηςε ἔσο ἐοοὰ ; 
σοτρ. [μἶκς ἷν. 2. --- ΟΣ ἄδνε δηᾶ ΤΟΣΤΥ πἰρλΐα, 
Νοὲ ἰαβίηνσ ὈγΥ δ δὰ ἐδαϑδηρ ὈΥ πἰρῃξ. Τῆς 
Ἰεησίῃ οὗ ἴῃς Δϑι 15. ποῖ ᾿ποσεά!]6. (ομρ. ἴδς 
[λϑὶβ οἵ Μοβεβ (Εχ. χχχίν. 28) δὰ ΕἸ) ἢ (1 Κίηρβ 
χὶχ 8). ΑΡβογρὕοῃ ἱῃ ἱπις]]δοῖυαὶ Ρυγβυ 5, Ὀυξ 
ΕΒΡΘΟΙ ΠΥ ἴῃ ϑρ᾽ Γυ8] σοπέεοπιρ] ιΐοη, νν11}} τεπδσ 
ΔΏΥ Οτς ἰοῦ ἃ {πιὸ ἱπάδρεπαάςφηι οὗ οτάϊπδτυ ἰοοά 
ΟΥ ὩΟυΣΒη πιεῖ, [{ ΠΘΟΘΒΒΆΓΥ, ΒυΡουηδίυγδὶ 500- 
Ῥογί ψουϊὰ Ὅς ρταπίεὰ. ὌὝποῖε 18 ποίῃϊπρ Πόσα 
ἴο δῃηοούγασο δϑοϑιο θη, οννόνοσ. Ουτγ 1 οτὰ νγᾶ8 
ἐμἀυπηρ ἴοσυ υ8, ποῖ ῥΥοβο θη Δϑἰ5 ἰο υ5. Ης 
ὩΟΙ ΠΟΥ Ῥσδοιβεα ποὺ ἐπ]οϊηθὰ τηοπαϑίῖς ΠΔΌΣ 8. 
-- Ηο εαἴϊοσαζὰ διηροσοᾶ. Τῆς τυδηϊβ οἱ Ηἰ5 
Ἠυπιδῆ ὈΟΟῪ ψ6ΙῸῈ ὯΟῸ ΙΟΠΡΘΥ ΤΟνεθοτηα. Ηογα 
ἔοτ ἴδε ἢσϑβε {πὸ τῆς σοβρεοὶ ργοβϑθηῖβ Οὐὐ Γοσὰ 45 
ΒΠΔΤΙΉΡ ΟὟΤΓ Ὀἢγβίςαὶ ἡθοᾶβ. Τῆς ρ]οτίουβ δἱῖ65- 
ἰδίου ἴο Η]5 Θοηβῃρ Ἐεεοξς ἐα, (ἢς ν]ἱοΐοτΥ, ον Γ 
ϑαίδῃ (] οννεά. ϑεπὶ ΌγΥ αοὰ ἴο {πΠυτρἢ [ῸὉΓ 8. 
ἯΦδ δρρεδῖβ ἰἀδητπεὰ τ 8. Ενεοη ἤδη ψεΔΚ- 
εβί Ρῃγϑίσδγ, ἤθη της ἰεπιρίαιίοη που ὃς 
βίγοηρεβῖ, Ης ονεσοᾶπιὶα ἰῇ ΟὟΓ πδίυγε ψηαὶϊ εἢ- 
β'ανεβ ΟΟΥ υπδιίαθα πδίυτα. -- ΤΏ6 ΤΘΙΙΡΙΟΣ ΟΔΙΏΘ. 
ΙΚς (ἰν. 2) βᾶγϑ ἐμαὶ 4:5 Βδα Ὀδόὸη τεπιριεὰ 
ἀυπηρ ἴδε [ΟΤῪ ἀδγβ οἱ αβην. “Τοειηρίοτ,᾽ τὰς 
“οὔς ἰδιηρίϊης,᾿ τ Ι γης (αὶ τἢ]18 νγὰ8 Ὦ]5 οΥ̓͂σα 
ΟΥ Ὀυδίπεββ. Αοἴυδὶ ἀρρσοδοὺ 18 βυρρεβίεα Ὀγ 
τῆς Ηϊδ ΓΑ] τηθδηΐηρ, “ Απα τ86 ομδ ἰδ ΠΣ σοτη- 
ἱηᾷ 5414 ἴο ἰπι.᾽ἢ 

[ΕΞῚ ΤΈΜΡΤΑΤΙΟΝ. ψ΄εῖ5. 3.4. ΤΥ δου ατί [89 
8οπ οὗ θΘοᾶ. ἼΤμε δἰ 4315 τεϑίβ οὴ "ϑοη.᾽ Οη 
ΔΏΥ ΙΞΟΙῪ ἴη6 ἰδπρίεοῦ ταθδηΐ ὮΥ “ ϑοη,᾽ ψιθδῖ οὐγ 
Ιοτὰ μδα Ὀεθὴ ἀδοϊαγεα ἰο ὃὈς δἱ Ηὶβ Ὀαριΐβῃ. 
Τμαὶ ἢς ψουἹά ποῖ ἤλνα ἀλσεὰ ἴο ἰεπιρὶ [εβυ8, 
Βαὰ ἢ Κποτσὴ ψῆο Ηδ; ΜΑ5, 18 Δὴ υηπνψαιτδηϊοα 
βυρροβίξίοη. Τῆς ἰδληρυάρο ἱγ Ρ 1168 τόσα οὗ ἰδυπὶ 
ἴπδη οὗ ἀουδί. Μδ)οουβ ἰδιηεϊπρ 8 τῆοτα [1κὸ 
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ϑΘαΐίδη ἴδδληῃ ἱσηογδηὶ ἀουδείηρ. --- Οομτδιδ ἐδπεῖ, 
1τ., 'βρϑαῖκ ἰπ οὐδ {παῖ᾽ (Ὧθ080 δίομοα ΠΊΔΥῪ ὃθ- 
ΘΟΣΩΘ Ὀγοϑᾶ, |11., ἰΙοανεβ8.᾽ Α Τἤδι]εηρσε ἴο ἴῃ 6 ἢυπ- 
Βετίης Μεβϑίδῃ ἴο ἰβρίαν Ἦ:5 τηϊγδου]ουβ ΡΟΎΨΕΣ, 
8ἃ5 1 ἴδ Πδὰ αἱὰ, (δὴ τῆς ὅοη οὗ οὰ δυηρεῖῦ 
Τδα τε ρίοσ Βουρὰξ 0 ονογοοπς Ἠ]5 (Γυϑὲ ἴῃ ἷ 
Τῆς ἀειηαπὰ ᾿γ»Ὧ8 ἴοσ πηαρῖίο, γαῖπου ἴΠΔἢ τηΐσγδο]6. 
Ὑνμεὶ ϑαΐδῃ βυρροβίεα τοβεγῦ]65 ποῖ [ἢ τηΐγας 68 
οὗ ἴῃε οϑρεῖβ, Ὀὰΐ ἴῃς Ἰερεπαάβ οὗ τς Αροσιγ- 
ΡΒ] ἀοϑβρεΐβ, πὰ τιδῦν ὁ11ν65 οὗ ἴῃ 8δἰπιβ.᾽ 

νεσ. 4. 1 ἰδ τί τἴθ. “1ἰ ἢΔ5 Ὀδδῃ ἀπα 5111] 15 
πτὶτίδη,᾽ 15 ἴῃς 8.1] πιεαηΐηρ οὗ [18 ρῆταβε. Ἐδοὰ 
δυρρεβοη ψ͵ὼὸβΞ ΔηΞΉΘΓΙΕα ΟΥ̓ ἃ ράββαρεο ἔγοσὴ 5. Ρ- 
ἔσο. Α Ὠϊπὶ ἴο ποηοῦ (ἢ ΟἹα Τοβίδιιδηΐϊ, ἩὨὶοᾺ 
δ τοπἀοσεα εἰ ρμδῖς ΟΥ̓ 118 ραγίουϊας χυοίλιϊοη, 
ὁ80.5, Ἡἢο ψ58 Ὁ] Δ]Π[ἰὴρ ἴα ἸΑνν, ΔΏΒΉΥΟΥΒ ϑαίδῃ 
οἱὰ {Πὰν (Ὁ δυξ. νὴ]. 2). ΤΏΘ σοππεοΐοῃ 18 

ΒΓ ΚΙΏΡΙΥ Ἀρρτορτδῖς : " [ἐμονδὰ βυβετοὰ ἔπδε ἴὸ 
δυηρον, ἀπά {εὰ [66 ψΠῸ πᾶππα, ἩδΙΟἢ τποῦ 
Κησνοδὲ ἠοῖ, πελῖμαεσ αΪα ΤΏ {ΔΙΠΕῚΒ ποῦν ; δῖ 
Βα τηϊσς ταᾶΐτα ἔπος ΚΠΟῪ ἴπδὲ τηδη ἀοίδ ποὶ 
Ἰνε,᾽ εἰς. Ἴμ6 ᾳυοϊδιίίοη 8 ΕΥ̓ 55} ἘΠῪ νασοα 
ἔἴτοτα ἴμε Οτεεὶς οὗ ἴῃς ϑοριυλρίηϊ, --δδηι, Ἐσεὶ- 
ἵπρ 850 Κεοηΐγ ΗΪ5 υτηδῃ πδοάβ, οὔσ ἵοσὰ ἄοεβ 
ποὶ Ἔχεσῖ 815 Ὠἰνὶπα ῬΟΎΕΣ, ΠΟΥ δϑβϑοσί Ηΐ8 Ὠϊνὶηα 
ἀἰρξηΐγ, θὰς ὀνεσοοπιεβ ἴπε ἰεπηριαιίοη ὉΥ ἰάςεητ- 
ἔγιηρ ΗΪπι561} τι “ τηδη,᾽ οοπαυεγίηρ ϑαΐδη ἴοσ 
5 ΠΊ6Ώ. --- ΒΥ, [1τ., ροη;᾽ ὑτοδὰ 816:9, ἑ. ἐ., οτάϊ- 
ΠΑΥΥ Ὀτοδαὰ ῥτοοσιγεα ἴῃ ἰμς6 ογαϊμασυ πᾶν, Ὀπὲ ὮΥ͂ 
ΟΥΘΙῪ Ψοτγὰ, εἰς. Μδηυ δυϊβουίεεβ τεδά “ ἰπ.᾽ Αο- 
οερθηρ 1818, νγὰὲ Ἔβχρ δὶη: ψὰ [ἴνα ογ ΑΓ “ροΣ 
Ὀτεδα," Ὀὰϊ οὔα ψῆο ᾿ἶνεβ ὑρὸπ ὰρδὲ Οοά ρῥτὸ- 
νίαεβ, ᾿ἶνεβ “πη Στ, ἃ5 δῇ δ οβρῆετο. ἢοϑο 
ἀερεπάβ οὐ ἴπε τηουϊῃ οὗ σοά, ἢ15 τηουτῃ 584]] 
ποὶ νηΐ Ὀτοδά, απὰ 5 ἀερεηαϊης, ποδὶ ὑπ 
᾿νοβ. “Ουϊναχὰ τηδλη5 ολπηοίὶ 5ιβίδϊη 8, Ὀυΐ 
ΟΟα ὈΥ ουϊνναγά τηδ8:858.᾽ ϑοῖης ἤᾶνα ἵἌκοη " σοτά ᾽ 
83 τηδδηϊηρ ὁ τὨϊηρ,᾽ Ὀεοδυβε ἰξ 15 ποῖ Ἔχρσγεββαὰ ἴῃ 
ἴῃς Ηδρτεν (Πευΐ.βυ}11. 3), Βαϊ (15 15 ποῖ 5 ΟἿ 
οοττεοῖ. ΤῊΣ “ποσὰ τὴῶλὺ 6 ἃ Ῥ͵ζοπ)ἶβε, οοτη- 
τοδη, τνὶο ἢ ταϑ 1 15 ἴῃ ἴἢς (Ὠϊηρ πεοάοά, Τῆς 
τείδγεμος ἰδ ποῖ ἰοὸ βρίτιτυδλὶ ἑἐοοά. Τῆς βίτρὶς 
τησληὶηρ 5 : Μδῆῃ 18 ογ ΠΑ ΠΥ βυβιαϊηο ἃ Ὀγ Ὀτελὰ, 
Ὀυῖ 1 1ὸ ρῥ]ελ56ε5 ἀοά, ὑυπᾶοσ ψοβα Ρχονϊάεπίαὶ 
τε ἣς 5ἰδηάβ, ἴο ϑυβίδίηῃ πὶ ὈΥ ΟἸΠΟΥΙ Τ᾿ 6828, 
10}5 νι} Ὀ6 ἄοηῃοδ, δὰ 8 ἄοης ίοσ 5:26] ἰὴ [Π6 
ἀεβεσῖ, 11 ἄοπε δοοοσαάϊηρ ἰο ἴῃς ποτζὰ ρτοςεδάϊης 
ου οἵ ἴῃς πιουῖῃ οὗ Οοάα. --- ΤΉυ5 1ῃ6 ἐετηρίαϊοη 
ὙΔ8 ΟΥ̓ΘΙΓΟΠΙΘ. δα πεεάεὰ βΒΌΡΡΙΥ ἀουῦι1658 
οΆπις, πα [6 Ὠυηρογίηρ παῖυγα ννᾶ8 ϑδιβῆςα, 
σουξ ἴῃ Τηΐγαςὶς ἴῃς ἰορίοσ βυρρεδίεὰ. 6 
Δ16Ὲ Πεῖα ἰδυρῃξ ἴο ονεγοοπια ϑαΐδη στῇ Θ0ΠΡ- 
ἴυτε ; ἴο ἱπιϑὲ σοα ἔογ Ἔχίγδοσαϊπαγυ ΠΕΙΡ ἴῃ ἐχ- 
ὈΓΔΟΓΑΙΏΔΤΎ οἰτουϊηδίδηςαβ ; ἃ5 Ηες βυβετεα [ἢ .5, 
ΒΗΔΙ ΠΡ ΟἿΣΓ πδοᾶβ, γε πᾶν Ὀεῖανα ἴμαὶ 6 οδῃ 
{πυρἢ [ἢ .8, ῬΑγίαΚίηρ οἵ ΗΪ5 π] 658. 
ΘΕΈΘΟΝῸ ΤΕΜΡΤΑΈΙΟΝ; νεγ8. 5-7. Γὰκα πε ΠΗ ἢ 5 

(δἱ8 Ἰαϑὲ. Ὑὴδ ογάδσ δῖα 15 ῬΧΟΌΔΟΪ εαχᾶςῖ; 
ΥΟΙΒ. δ, 8, ἱπαϊοδῖς δῃ οσγάεσ οὗ βυικςοοδβϑϑίοη, ψ Β  ἢ 
'6 ποΐ ΠΟΟΟΒΒΑσ ἵν ἱτρ]ςα ἴῃ κε 5 δοσουηί, Τῆς 
ΟἸοϑὶην νοῖβοβ ἰη (η)6 ἔνγο παγγδῖίνἜοβ σοπῆγπι [815 
νἱεν. Μδίίμεν 5405: “ΤΏδη ἐπ6 ἀεν!] ἰελνυείῃ 
Ἡἰη.᾽ ΓΚα (ἰν. τὰ “Απὰ σβεδη ἴῃς ἀδν} μδὰ 
επηάεὰ 41] ἐπε ἐετηρίδιϊοη.᾽ 

νεῖ. 5. Τθθα. ΡιυοῦδὈΪΥ ᾿πιπιεαϊαίον δἴοι- 
ὙΆΙΑ --- ΤΔΙΚΟΙὮ πη, 215 ἃ οοτηρδηΐοῃ. ΕΌσΟα ἰβ 
ὨΟῖ ΠΕΟΟΒΒΑΤΠΥ ἱπιρ]16ἀ, τπουρὴ ϑαΐδῃ τᾶῪ μᾶνς 
διδὰ ἕοσ ἴῃς τἰπ|ὲ Ὀεϊῃρ' δοτα ροῦγεῦ ονοσ 5 ψϑδὶς- 
ἐπε Ὀοάγ. ὙΠε ρτεαῖοσ δυτη]δξίοη οὗ Ὀεΐης 
τεπιρίεα ΌΥ ϑαίδη ἱῃοϊυάεα τς 1655, ἐδδὲ οὗ Ὀεΐηρς 
οοπαυςίεα ὈΥ Ὠΐμ,. --- πο [806 ΒΟΙΥ αἰΐγ. ὕ- 
ἀουθίεαϊν ΤΠ γυβδίελ. ϑόπα ΒΌΡΡΟοΒΟ [6ϑὺ5 οὗ ἢὶ5 
οὐτῃ δοοογὰ ἡδηΐ ἴο Γεγυβδίετῃ ἴοσ ἃ ἀδύ, δῃμὰ νη 
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ποτα τοὶ ὃν πὸ ἰοιηρίου, ἑ. 4.,) ΌΥ βοῦς οὔθ 0 
δὰ δυϊπουην ἴῃ τῆς ἴοτρὶθ. Ἴἢς Ενδηρο] δῖ, 
ὙὯῸ ττὶΐα 80 5 ΡΥ, σουϊὰ ΘΑ5}Ὺ αν ἰο]ὰ υ8 
{Π18, δὰ {πδΥ 80 υπῃάἀεγβδίοοα ἱἰ. --- Απὰ δος θἢ 
εἶτα. ΤῊς οοπαυςξίηρ ἀπά βε(πρ ετα οὗ ἃ 5: 11 
οἤαγδςοῖεοσ. --- Οα. [86 »ἱπιηδοῖθ οὗ Ἐ80 ἴδια ρ]ο, ἑ. Ζ., 
τῆς τ ὮΟΪ]Θ ἐποίοβυγο. ΤῊΣ νοζὰ " ρίππδοϊο ᾽ πηεδῃ8 
ΕἰἴΠοΥ ἃ της, οἵ ἃ ροϊπιεα τοοῖ; οὐ ἃ ψαῦϊε. ΤὨς 
τοοῖ οὗ τὰς ἰδηρ]ς ἰι86 1 { τᾶ οονεγοῦ ὙΠ ΒΡ ̓ κ6 8 
ἴο ῥσενοηὶ δἰγὰβ ἔγοπὶ ἀεα]ηρ 1. Α φοσῆοο οὗ 
6 ἴδρ]ς ἰ5 τηθαηΐῖ, ῬσοῦδΌν ἐπαξ ο8]1εἃ [ῃς 
ἘοΥΔ] Ῥοσοῖ, νὰιϊοςῇ ονετ]οοκεὰ τῇς συδ]]ον οἱ 
Ηΐπηοπι δ ἃ ΟὐἾζζΥ Περί. ὙΠΕΊα 15 ποι πρ ἴο 
“πάϊςδίος (μαὶ ἴα τοχαρίοσ ἀςϑίτεὰ [6508 (ὁ ᾿ΟΥΚ ἃ 
ταϊγαοὶς ἰῃ τῆς κἱρῃξ οὗ ἴῃς Ρδορὶς ἰἱπ ἴδε οουτὶ οὗ 
τῆς ἰοπιρῖθ. [,Δηρὲ ΒΌΡΡΟΒβεβ ἴπαι Ηδ νγᾶβ ρἰδοθᾶ 
ΒΟΙΩδΎΒΟΙΕ ἴῃ ἴμ6 ἰερὶς ἰϊβοῖέ, τὰς ἰεπιρίαιοη 
γεβεηϊοα Ὀείηρ ἴδ βυρρεοπίοπ παῖ Ης 5δουϊὰ, 
" ἃ ταἰϊγασυ]ουβ αἰβρ]αγ, εἰεναίς ΗΪ πιβε]Γ ἴὸ Ὀ6- 
σους τῆς ῥυἱεβι- Κρ οὗ παῖ ἰεπρὶθ. Βυϊ ἰῆς 
πεχί νεῦβε ἀοαβ Ὡοΐ ἔᾶνου (ἢ15 [ΏδΟΣΥ. 

Ψεῖ. 6. Τῆς ἀεν!] ἰὯΚ65 [6 πεᾶρου τ νν ΠΙ οὮ 
Ὧς αὰ Ὀδοη Αἰτεδαν ονεσοοπιε. Ης ἴοο, “οΔῃ 
οἷϊς ϑοσίρίυτε ἔοσ Ηἷ8 Ῥυτροβε.᾽ Βυὶ ἴδε τοβυὶ 
Ῥτονεβ ἴπδὲ ϑαίδῃ νὰβ Ὀυὲ ἃ βυτίδος ΤΕΔΟΘΓ, ΟΥ 
ταῖποσ ἃ νὰ] ρογνεγίοσ οὗ ἴδε δου ρἴυγαβ. -- ΕΘ 
Β}}8}} αἷνο, εἰς. ΕὙοπὶ 5. χοὶ. 11, 12. --- ΟἹ (δμοὶσ 
μασιὰδ, πιοσς [16ΓΔ]. --- [δ6᾽Ὁ ὨΔΡΙΥ͂, ποὶ “αἴ ΔΠΥ 
Ππι6.᾽ - ΤὴῊἷβ Ῥσοόυηῖβα ἴο 11 σοα Ὑ 5668 
ΒΡεΟΐΔ ΠΥ ἈρΡ]ΙοαΡ]ς ἰο “ἴδε ὅοὴ οἱ σοά. Τλε 
Μοτάβ, ὁἷἰπ 411 (Ὦγ τνᾶγβ, σὲ οἠγθα ποτε, Ὀυΐϊ 
σπιτιοῦ αἰϊοτίηρ [ἢ βεῆβε. ΤΆς οτἱ πα] ἰβ ροεῖο. 
ϑαΐδη υ865 ἰξ ΠίοΓΑΙΥ, ει ρης ἴο ἃ σαϑῇ ἽἼοπῆ- 
ἄδηος, 45 ἴῃ ἐδς ἤγβί ἱπβίδηςε ἴὸ αἰδίγυβί. [1 νγῶϑ 
αἶθο ἃ ἰετηρίδοη ἴο δνοϊὰ τὰς ἀρροϊηϊεα δα υγ- 
8ποςδ, ἃπὰ ὈῪ οὔς 5ιὉἸκίηνρς Ἔχοσοῖβα οὗ ῬΟΨΕΣ ὑσουα 
Ὠὐταβοὶ Γ τς Μεββί δῇ. 

γει. 7. ἐξ ἴα υτὶτίο. Νοῖ “ νυτὶτεῃ 
ἀραΐϊη.᾽ [Ιπ Δποίμευ ρἷᾶςε ; Ὠδεαυΐῖ, νἱ. 16. Ουγ 
Τιοτὰ οςοιζεοῖβ ἰῃ6 πἰβἰπἰεγργείδιίοῃ οἱ ροςεῖς 
ϑοτρίασε ὃῪ οἰ ἃ ρῥἱαίῃ βίδιαπιεηΐ οὗ ἴπε Ἰδῦν. 
Τῆς οτρίπαὶ [458 “γε, δυὲ 7εβ8 ἈΠΒΜΕΙΒ: Τδοα 
85} ποῖ ἰσιωρί, ἰυτΐηρ ᾿ξ ἀἸΣΕΟΥ ὑροη τὰς 
τειρίεσ, ἔοσ Ἔνοτῖυ ἱειηρέηρ οὗ Οοά ᾿5 οαυδεὰ 
ϑαίδῃ. --- Το Ἰωσὰ (ὮῪ Θοᾶ. ΒΥ βυοῖ τγαϑῇ οοῃῆ- 
ἄεπος αοὰ πουϊὰ Ὀ6 (οπιρῖεά. Τῆς αἰτεοὶ δά- 
ἄτεβϑβ ἱηνοῖνοβ δποῖποσ ἰπουρὰϊ: δαὶ ϑαῖδη ἴῃ 
τ τοτηρτηρς Ηἰπὶ ψ͵8 ἱερθηρ ἴῃς Γιοτὰ δὶ5 
Οοά. Ἀεὶ! ίουβ ἰβπδιοίβγῃ 15 ἃ ἰειηρηρ οἵ σοά. 
ΤΉΙΒΕΡ ΤΈΜΡΤΑΤΙΟΝ ; γνοῖϑ. 8-|0. 
ψεῖ. 8. Αἱ οχοοοάϊης εἰσ ταοτπηΐδὶμ. 105 5[τυ- 

αἰΐοη οἂπ ΟὨΪ Ὀς οοπ]εοϊζυτεὰ ; [ῃ6Ὲ Μουπηὶ οὗ 
ΟΙΐνεβ, σοῦ τγᾶβ γε ατνεῖγ Πρ ; οἵδε, (ἢς 
ταουπίδίη ἴῃ (ῃς τι΄ὴ]άεσηςβ5 (Οὐδταηΐδηϊα), ΝΈΌο, 
ΤΑῦον. --- ΒΘ. Ηἷπι. Τιυῦκε δας, “ἱῃ ἃ τηο- 
τηεηΐ οὗὁὨ {π|ε,᾽ {818 ΤΊΔΥ ἱταΡῚῪ 80 η16 Βα ρεσγπδίαγα] 
οχιθηβίοη οἱ ν᾽ βϑίοῃ. ἐπαρίοει ᾿Ἰπηδυεποε οὐ ἴδ6 
Ρατὶ οὗ ϑαΐδῃ 18 1658 ργοῦδϊς ἴπᾶπ δῇ δοῖιδὶ 
Ῥοϊηξίηρς ουὖἱ οὗ τῆς τερίομβ ἱπ ϑ'ρῃί, δὰ ἃ υἱνίὰ 
ἀεβογριίοη οὗ [ἢ Δ) οἴ Πρ Τοδ] ΤΏ --- ΑἸ ἔλο κίπρ- 
ἄομιδ οὗὁἨ ἐδθ ᾿τνοσϊᾶ : ποῖ ἴο οὔς ταϑιτιςιεα ἴο ῬΑ]65- 
ἔπε, ἃ ΠΑΙΤΟΎΟΥ τιεαηΐηρ Ὠϊοἢ “που ᾿ οοσαϑὶοῦ- 
ΑΙ]Υ Π85, Ὀυξ πεν Ὲσ 1π ϑυοἢ ἃ Ρῆγαβθ. [ὃ Ὀξοοπλεβ 
ἰη 6] σῚὉ]6 οη ἐμ ἴπεοῖγν βυρρεβίεα : δοῖυ δ] ν]βίου 
ψῖτ λα άεὰ τη οίοσιοαὶ ἀδβοσγιρίίοῃ. 

Ψεσ. 9. ϑαίδη ἱπ ἢἷβ ἴσυς οδαγδοῖοσ. --- ΑἹ] 
λοδ0 ἙΉΙΔΕΡ; ἑ. δ., "411 ταδὶ σοηάθυβ ἴπεπι δἰσδο- 
εἶνε ἴο ἴῆε Ἰονς οὗ ρονεῦ, ρίδαβυγς, ψεδιἢ, Ἀοποτ᾽ 
(1. 4. ΑἸεχαπάεοι), -- - 1 Σ κἰνο ἔϊθθ. Τὴε 
ψοι]ὰ ἰβ ἴὸ ἃ οσογίδίῃ ἐχίθδηϊξ ἀθᾶεσ ἴῃς ρόνετ οἱ 
ϑαίδπ, ποῖ ΔΌβοΟϊ αἰεὶ ΟΣ ῬεΙτηδΠ ΠΥ, ἱπάεεὰ, 
Ῥαΐ δοΐυλ}1γ. Ηἰΐβ8 σγελίεϑί εαρουβ ἃγὸ ἢ158 ἢδ]ἔ- 
ἰτυΐῃ5. ἢἷ5 ρεσνοσϑίοῃβ οὗ ἴδς ἐπι. Ἐδοορηϊζίης 
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ἰπ {π|5 Ῥεύβοῆ Οπα πὸ νου τεσοησῦεγ ἃ ἰκὶπρ- 
ἀοτι ἔοι Ηἰπιβϑοὶέ, ἢς οὔδιβθ ἴο βυγγεηᾶοσ ἢἷβ ονῃ 
ρϑτὶ οὗ [Πἰ5 Κίηράοηι ἴῃ 118 [ει ροσαὶ Ἔχίθηϊς. Βαυὶ 
ΟΒΠ δὲ 5 ΒΎΔΥ οὐδοῦ [ἢς νοῦ ᾿ν858 ποῖ οὗ ἃ Κιπὰ 
ἰδδῖ σου 6 ρσίνεηῃ ΌΥ ϑαίδη, Ββονανοῦ ψὶὰς δηὰ 
ἀεερ-βεαίϊεα [6 ΡΟΕΣ οὗ ἴῃδ ἰατίοσ τρις Ὀ6. 
Υεῖ ἴο [6505, γῆο 45 πιᾶῃ τουβὲ σοη 067 τΠ6 τνοτ]ά 
τθγουρὴ βυβεγηρς δηὰ ἀδαίῃ, {118 νν88 ἃ σϑᾶὶ] [ερ- 
ταιίοῃ. --- ΙΖ τθοὰ υἱϊδ 411 ἀοτση διὰ Ῥ τθ. 
Ἴπς ποχὶ νοῖβϑε βῇοννβ (παῖ γε] σουβ ΟΥΒὮΙΡ 15 
τηδδῃΐ ; (6 ν}}] ὑνΟΥΒ ΕΡ ἴῃ {Π]5 οᾶ86. ϑαδίδῃ, [2116 
[σου Δ᾽ οη, νου δϑὶς πὸ 1685 ἔοσ ἢΪβ5 ἀο- 
τ ποΏ. 18 ῥγίος 18 δἰνψαγβ ἌἼχοιθιίαπι.Ό ΤῈς 
ΡῬΙΌΡΟΒΑΙ νῶϑ Ὀοϊὰ, Ὀυϊ ἰῃ (ἢς Τσοηίεβε Ὀεΐνδεη 
ἴ8δπὶ ἰξ πχαβί σοπὶς ἴο 118. ϑαίδῃ αἱ ἰδλϑὶ οὔδιβ 
811 Ὡς σου], Ὀυϊ [τον πηρ ΑΥΡΑΥ 411 ἀἰδρυΐδε, 4515 
ἄοτὶ Οης τεπιρίεαὰ ἴῃ 41} ροϊηϊβ |κὸ ἃ5 νγὰ ἃζό, 
παῖ Ὠς 515 (ΓΟΠῚ 115. 

νετ. το. θοῖ ἴποο βόθοθ. Α ίηρίε ποχά, 
“Ῥεζοης;᾽ “δνδυηῖΐ,᾽ Ἔχργεβδίηρ Δ Ποσσγοποα οἵ θοῖἢ 
Ρεῖβοῦ δηά ἰμδὴ ἰβῥισ. τ τρκύχο; Αἀάτεβϑεά Ὁ 
πίῃς, ανίηρ Βροίδθη ἰῇ ἢΪ8 ἴτας οΟμδγδοίοσ 85 " δά- 
γΟΙΒΔΙΥ.᾿ --- ΕΘΥ, αἰνίπρ ἃ ΓεΕΆΘΟΙ (ΟΥ̓ χα)εοϊίηρ [ἢ 6 
Ρτοροβᾷδϊὶ, δηα 4130 ίοσ δὶ8 σοϊδῳᾳς πεπος, ἔγοπὶ ἐπὸ 
ῥγεϑεῆος οὗ ὧπα σῦο ἰηβίεδα οὗ γσγεπάεηρ ψτοῦ- 
ΒῃϊρΡ, σουϊὰ οἷαίῃλ ἰἴ. --ἶΆἍ 8 τυειτίδα (Πευϊ. νἱ. 

ΟΗΑΡΤΕΕΚ ΙΝ. 

ΤΗΕ ΟΟΘΡΕῚ, ΑΟΓΟΚΌΙΪΙΝΟΕ ΤΟ ΜΑΤΤΗΒΕΡΜΝ. 49 
13). -- ΤΒοῸ δΒ)δὶῖ τνοσαλὶρ, εἴς. Τῆς ἴννο οἴδυϑ685 
ἔα Κοη ἰοσοίμεσ ἑοσθὶα Ἄνοσγ κιηὰ οἱ το] ριουβ Ὠοτι- 
ἃδε ἴο ΔΠΥ οἴδεν ἴδῃ ΪΤεῃονδῇ---Οοὐ. ΜΏεΩ 
7εβδὺ8 οὗ Ναζασείῃ ρεγηγεεα τε ρίου5 δάοτγαίίοηῃ 
οὗ δἰπηβεὶξ, ἢς ν᾽ γίυλ!Υ ἀεοϊατοὰ ἴπᾶὶ δ νγᾶ8 6- 
Ὠονδὴ οὖσ ασοά. Τειηρίαα γεῖ 511]655, ὨΌΠΡΤΥ γαῖ 
Ὀϊνίπε, Ης ἰ5 σεδαν ἴο βϑυπρϑίῖθῖζε ἡ 5 δηὰ 
ΔΌΪε ἴο ϑθ σοΟΥ 118. 

γε. τι. Γϑανϑῖδ Ηἰπι. Τα (ἰν. 13), “ἴογ ἃ 
βεδβϑοη.᾽ Ης νγ)5 ἰεπιρίεὰ τ βιὸς δηα αραὶῃ ; δῖ 
Ἰαβῖ 'ἰπ σειμβοπδης δηα οὐ ἴπθ ογοββ. - 
ϑριπταδὶ Ὀεΐηρβ, ΡΟ Δ ΡΙΥ ἰῃ ν]βὶ 0] 6 ἔογπι οὐ τ 8 
οςοβϑίοῃ. Αἴοης ἴῃ ἴῃε οοηίεβί, Ηε δαὰ ἔῆεβε 
σοπιρδηΐοιβ δέϊοσ ἢὶβ νἱοίουγ. - ἹΠηἰδίοσοᾶ. Μοβὶ 
ΠΑ[ΌΓΑΙΪΥ τη Δ η8, ΒΌΡΡ]εα Πἰπὶ ἢ ἰοοα,᾽ ἃ5 ἴῃ 
ἴῃς οὯ56 οὗ ΕἸ ἢ ; 1 Κίηρβ χῖίχ. ς. ΟΥοῖβ {ΠΙηΚ, 
“μάνα ᾿ίτῃ βριγι 81 σοπιρδη ΟΠ], ἴο ϑιρροτί 
Ηὰ δηὰ ρῥτγονς ἰμδὶ "πιδη ἀοίῃ ποῖ ᾿νε ΟΥ̓ Ὀχοδά 
Αἰοης. Τῆς νἱὸν τὶ (6 δηῆρε]8 ὑσουρῆϊ Η πὶ 
(οοἀ, δεοοογάβ Ῥεῖϊεσ τ ἢ τὴς ἀνδηῖβ ᾽υ5ὲ παγταδῖθα, 
Ης νῶο πουϊὰά ποῖ ἴαγηῃ βἴοῃθϑ ἱπίο ὑγεδὰ τγ88 
Ὡον (δὰ ; Ηε ψὯο ψνουϊὰ ποῖ 081} ὕροὴ δηῆρε]8. ἴο 
ὉΡΠοϊΪὰ ΗἩΐϊπι ἴῃ ταδὶ σοηδάρηος, ῬγὙὰ8 ον 585- 
ἰαἰπεὰ ὃγ ἴπεπι ; Ης Ἧἴο ἀεπιαπαάθα τνουβῃϊρ (οσ 
(Ποὰ αἴοης, τεοεϊνεα Ὠοϊηαρσε ἔτοπὶ ἴμ686 βϑεσγνδῃίβ 
οἔ σου. 

12-28,. 

7Τάε Ῥηγεαελήρρ οὗ εσμς αμα 156 εαἰξίρηρ οὗ τε ἐδλορμσν,, ἢ1ἶἰΖ ἀσαίς ἐδ δίς 
απα ἥμέχπέαες ραΐλεν αδομ Πρ. 

[2 ΟΥ̓ νῆδη 6815 δά Ὠφδασά 1 (δαὶ 5 Ἰοθῃ ννὰβ ὃ οδϑῖ ΠΟ « (αν χἷν.σ: 
3 Ρτίβοη,;Σ “86 ἀεραγίεα ὃ ἰἸηΐϊο (δ θα; Απὰ ᾿ἰδανίὴρ ΝαΖ-  ἴὐκε [.2ο. 

ὁ (ἤδρ. χ. το. 

διαί, 6 σδπα δῃά ἀνεὶς ἴῃ (δρογηδιη ΨΜΏΪΙΟΙ 156 ὉΡΟῺ ἴῃ6 « Πῦκε ἱν. τῷ 
868 οορϑδῖ, ἰη τῆς Ὀογάογθ οὗ Ζαρυίοη ῦ δῃὰά Νερβίδδ πὶ : 

14 Τῃαῖ ἴἰἴ πιρῆϊ ΡῈ [18]|δ ψῃϊοῦ ψὰ8 βρόκεὴ ὉγῪ Ἐδαϊ85 1 (ἢς 
15. Ργορβεοῖ, βαυϊηρ, 4 Τῇε Ἰδηά οἱ Ζαρυίοη," ἀπά [ῆε ἰαπα οἵ ΝΕερῖ- “τρα. κα. ς, :.ὄ 

18 411π|,0 ὅγ ἴῃς νὰν οὗ [δς 564,3 Ῥεγοπά Τοσγάδῃ, (δ! θα οὗ τς 

Ι6 (ἀοῃῖι]65 ; ΤὮΘ Ρθορὶς ψῃϊοῃ 8αϊ ἴῃ ἀδκηθ585 58} στοαὶ ᾿ἰρῃι9 - 
δΔηά ἴίο [86πΔὶ ΜὨϊΟΝ 861 ἰῃ (ἢς ταρίοη δηᾶ ϑδβδάον οὗ ἀθαίῃ 
Ἰρμς 16 βργυηρ υρ.} 

17 

18 

“Ἑτοηι τῃαΐ {ἰπ|6 [6805 Ῥερϑῇ ἴο Ὀγθδοῦ, δηά ἴο 88υ,7 Κδρεηΐ: εμλκκὶ τῷ 
ίοσ ἴα Κίηραοπι οὗ μδάνεη ἰ5 δὲ ἢδπά. ( 

σ Απά 76511.5,}} νναϊκίηρ Ὁγ δῖῃε 564 5 οἵ Οδ]]θα, βὰν 12 ἔνο 
Ὀσγοΐῶσοη, ϑίγηοη οδ]]οα 18 Ῥρίοσ, δῃά Απάγονν δἰ Ὀσοίδου, οδϑῖ- 

[9 ἱπῃρ ἃ πεῖ ἰηῖο ἴδε 8648: ἴοτ [ΠΟΥ Ψψετε ἤβῃθυϑβ. 

χω» Ἷ. Δ; 
οοπιρ. οὔδρ. 
νΝ. 1ο. 

2 Μακκὶ. τ6- 
20: ΠΟΙ. 
ὑκξ ν. 2- 

τας ΪΙΟΗΝῚ 
ο- 

Απᾶ ἢδ βδϊτἢ 

ΟΗΝ ν᾿. :. 

. 42. 

᾿ ἀπῖο ἴπεπι, ΕΌ]]ονν͵ πλς,16 ἀπά 1 Ψ}}} πρᾶκα γοὺ ἤββεγβ οἵ πιεῃ, ὁ (βᾶρ αν. 2, 
20 Απὰά {δεγ 5ιγαιῃίναγ ἰἰεῖς ζἀσν ποδῖβ, δὰ ἰο]οννοά ἰπι. Απά ὁ σμαρ. χίκ.27 
21 ΖοΙΠρ᾽ Οἢ ἴσοπὶ ἴἤδηςσΘ, ἢ6 54} ΟἴΠΟΓ ἔννο Ὀγείγεη, [ϑῃ65 2.σ 505 

Σ ψἤσδη δα ποαγὰ (ἡλε τυογα 6805 ἐς 20 δέ ο»εζέεαῖ ὅ4γε αμα ἐγι ν675. 18, 23, 
σειογέρρ ἐο 224 δες ατρίλον 65) 

ὃ ΥἹ ΠαΓΟ 
δ ΝΑΡὮ(ΔΙ Ἰ ΠΡΡΥΑ͂ 
9 γτοδί ᾿ἱρδϊ 10 ἀΙὰ Ἰρῆϊ βρυίηρ ὕὉὉ 
: τ ταν Ξ 18 ὯΟ 15 οαἰϊεὰ 5 

ΤΟΙ, 1, 4 

4 οῃ ἴδῃ 5ῇοζο οὗ [ἢ6 ἰακο 
3 ν»γ»)λβ ἀε]νεγεὰ ὕρ 
δ ΖΟΌυΪ ἢ 
8. 97 κε 
1 1 [6508 
14 ξογὴ6 γα δέϊζοσ τι 



δ0 

22 

23 

24 

25 

ΤΗΕ ΟΟΘΡΕΙῚΙ, ΑΓΓΟΚΌΙΝΟ ΤῸ ΜΑΥΤΗΕΝΝ. [(ἩἘΑΡ. ΙΝ. 12-2ς. 

οὗ Ζεδεάφο, δηὰ Ϊοῆῃῃ ἢ15 Ὀγοίποσ, ἰπ ἃ 8810 Ὁ ψι τῇ Ζορεάθα 

{Πεῖγ ἰδίμοσγ, τηθπαϊηρ ΤΟΙΣ πδῖβ ὁ, δηάὰ ἢθ οδ᾽]θα τ θη). 
Απά {δεν ἱπητηβαϊδίεϊγ Τἴ Ἰοῖς [ῃς 5810 16 δηά τμεῖγ ἰδίμοσ, δπᾶ 

[Ὁ] ον α ἢίπι. 

Απά 7εέβ08 5. ψεπίὶ δροιΐ 41} 5. (411166, δτθδομίπρ ἴῃ ἘΠ αἰγὶ ἃ σμὰρ ἰχ.3ς, 
ΒΥΩΠΔΡΌΡΊ65, ἀπ ᾿ργθδοῆίηρ ἴῃ6 ρο5ρ6] 3 οἵ [ῃς Κίηράοπι, αῃᾷ Μαπκ . αἱ, 

οἱ κε 
πα ΠΘΔΙΐηρ, 811 πιδηποῦ οἵ 5ιοκηθββ δηα 811 ΤΏΔΏΠΕΙ οἵ ἀἴβθαβα 9 ἵν τς, 
δίηοηρ [ἢ6 ρεβορὶθβ. Απᾶ ἢῖβ ἔβπια ψοπὶ " τχγουρδοιῦῖξ 31 81] λα ἐς 

ΟΥ̓ : δηᾶ ἴῃου ὑγουρῃΐ υὑπῖο Ὠϊπὶ 411] δἰοῖς ρεορὶα [δῖ Ψψ γα ΚΝ ΚΕΚΎΙ, 

[θη ψ αἰνοῖβ ἀἴβθαβθϑ δηά ἰουτηθηΐβ, ἀπ [056 ΜΏΙΟὮ ΨΟΓΘ ν τετα Υρι 

ΦῬοββεββεά ψ]Π ἀεν}}5, δηα ἴμοβε ψΟὮ ψογα  Ἰυπαῖϊς, ἀπά ἴἢοϑα ἰπ 32: τις 

{πᾶΐ δα 4 (ἢς6 ραῖβῃ 33; δῃὰ ἢβ ἢθαϊβα ἴθι. Απὰ ἴῃοσγε ζο]οννθὰ 2 (33. χνίϊ. 

Ηἰπ στεαὶ τυ τυ65 οὗ Ῥβορὶς ἴτοτῃ " (δ1|1166, δῃὰ ,29᾽»η 38 ΤΣ: 
. ὉεοΔρΡοΙΪ 5, αηά 2 γον» 33. 7ογυβαϊθηι, δηά , τ»: 3 7υᾶξδα, αηὰ γγοηῖ 

Ὀεγοπά ]ογάδῃ. 3 

156 1ὴ6 θοδί 
18 μδείέἑμίθ 6 70; [6505 

169» νυϊηρ (Βεὶγ πδῖβ ἴῃ οὐάοσ 
19 1ῃ 81] 

γ Μλξκ πὶ. 5) 
δ: [ὐκαὶ νι. 
Σ .Θ 

: Μλκκ Υ. 20 
νἱῖ. 1:1. 

ΤΊ φυγαὶ ραν 

30 ΟΥΘΓῪ ἀἴβθδβϑα δῃηα ἜνοσΥῪ β΄ Κηθ885 5: Απὰ [δε τεροτσί οὗ Ηἰπὶ ψεηΐ ἔοσίῃ ἰηΐο 
32 11 [ῃλὶ 6Ὶ6 βδίοκ, μοίάθῃ ψ ἢ αἴνευβ ἀἰβθαβοβ δηὰ τογπγθηΐβ, ροββοβϑϑα 
ὙΠ ἀσπιοη5, δηα Θρἱ]ρίϊοβ, πα ραγαὶ γος ; 

38. 0»»27 ἴγότὴ αραΐ ἐἦ δ σμοοσεξρρ᾽ ΤοΡΕΖ 34 1ῃ6 Ἰοτγάδῃ. 

ΟΟΝΤΈΝΤΒ ΑΝῺῸ ΟΟΝΝΕΟΤΙΟΝ. Τῆδ ὍρΡδδσ- 
Δησ6 οὗ [6β5ὺ8 45 ἴδ ἸΙσῆξ οὗ ἴῃς ποι] δπιϊαβί τὴς 
ἀλιίκηθϑθβ οὗ (ἢ ἰαπᾶ οὗ Ολ8]1166, 'ἰπ δοοοσάδῃςς 
ὙΠ ῬτόΌρΡἤΘΟΥ (νοῖβ. 12-,.6)ὲ. ΤῊ τοοοσα Ῥορὶπβ 
δ ἴῃς οἷοβε οὗ ἴῃ τοϊπἰβίσυ οὐ ]οῦπ τἢς Βαρᾶβ, 
ΜΓ ΏΟΘ6 Τη 58Ά σα 15 τεδηπουηςθα ὈΥ Τεϑὺ5 (νΟΓ. 17). 
Ης οἤοοβοβ ἔουσ ἤβῃθυπηδη 45 ἢ15 δἰ πἀληΐβ (νοΓ5. 
18-22), 5068 [Ὠτουρἢ (4111 ἐ6 δα] ηρ [ἢ βῖοκ δπὰ 
[ο]ονεαὰ Ὀγ στεαΐ τυ 68 ἔγοτῃ 4}1 ρατίβ οἵ τῇς 
σΟΌΠΙΓΥ (νε 5. 22-256).. Μδίδεν, 85 Ψ6}} 28 Μαυκ 
πὰ ΓυΚα, θείῃ [Π6}Γ δοοουηῖ οὗ οὖ Γ,οτα᾿ Β πιὶη- 
ἸΒΓΥ δ {π15 ροίϊηῖ. Αὶ πυσθετῦ οὗ ἐνδηῖβ τεοοσαθα 
Ὀγ ΙΟὨῃ (ἰ. 19 ; ἱν. 54) οεσίδίὶν ἰπίοσνεπαά ; ἰη- 
οἷυσίηρ ἴὰ6 ἢτβὶ Ῥδββονεὺ αἱ 6 υβαίεπι. ϑοιὴς 
ῥἷδος [6 βεοοηὰ Ῥάββονοῦ (]}Ἑὁἢπ ν. 1) Ὀείοτε ἢ 15 
βεοϊοη, ψ]οἢ (μου τεοοτα 45 ἴῃ 6 Ὀεριπηΐϊηρ οὗ [6 
ΒΕΟΟΠΩ͂ γδᾶσ οὗ οἷ οὐ 8 τπιϊηἸβίγυ (866 [ηϊγοά. 
ῬΡ. 18, 19). Τῆς ἰουτί (σοβρεῖὶ σοῃσοτῃ8 1156] 
ἴΟΓΘ ἢ ἐνεηῖβ ἴῃ ΤΕ 58] 6, τῆς οἴδοῖβ ἢ 

.ἴἢο86 ἴῃ Οὐδ] δε. ὍΤ}15 τὴλν ἀτ|56 'τοπὶ αἀἸδεγοηΐ 
Βουγσοαβ οὗ ἰπίογπιδίζοῃ οὐ ἴτοση ἀϊβεσγοεηςς ἰὴ ρΐδῃ. 

ες. 12... ΘΕ 6 μθαχᾶ, ἡ. 6., ἰη Τυἀεᾶ. --- 8)6- 
Ἰένοσϑὰ πρ, 2. 4., ἱπηῖο ῥγίβοῃ Ὁ Ηδτγοά ἴῃς ἰοίσγδτος. 
ΤὨδ ΘΟ ΠΊΟῺ νουβϑίοη σίνεβ δὴ Ἂχρ᾽ δηδίΐοῃ, ηοΐ ἃ 
᾿ἰῖεγα! ἰσδηβιδίίΐοη. ΕῸΣ τεᾶβοη οὗ {815 τη ρυ800- 
τηδηΐ, 866 ΟὔδΔΡ. χὶν. 4; Μαῖκ νὶ]. 17. -- Βὸ πὶ 
᾿ΣΘ ἰδῖο Θ611106. Α νἱιάγαν δ] ἔγοσὰ ρυπάθηοα 
(85 οὔδρ. ἰΐ. 12, 22), ἰπεηρ δαὶ Ης δδὰ θέδη 
ἰεδοξίηρ ἴῃ Τυἀε8. “ (Δ|1Π|6ς᾿ : δεῖ [6 ᾿Ο]6 Τα- 
Εοὴ οὗ ἴδὲ πδπιδ, ϑἰποθ Νζαύοίῃ νναδβ 'ῃ ἸΟΎΟΣ 

4|}166. [1 ΤἸόδη ἰν. 423-45, ᾿ξ τηδδῃβϑ ὕὉῤρῃ}εσ (δὶἱ- 
Ιεα, οὐ (δ ]1εα ἴῃ τῇς 5.ΠἸοῖοῦ δεῆϑς. Ἠετχοῦᾶ νγ»ᾶ8 
ταἰγασγοῦ οὗ Ολ11166, ἤδπος ἴὴ6 τϊάγανναὶ τν85 ποῖ 
ΚΠγουρἢ ἔδασ οὗ δἰηι. Ὸ ψὰ8 ἄυς ἴο (ἢ6 ορροβίϊοῃ 
οὗ ἴῃς ῬΒασίβεοβ (Ἰοδη ἷν. 1, δηὰ ν. 1τό, 1:8, :τηαΐ 
οσουστοηςς ῥστεοδαδά). 

νεσ. 123. πὰ Ἰοανίηρ Νασδοῖμ, ΗῚ5 εαγὶ 
Βοηθ. Βεοδῦβε σεὐεοϊδα ἔπεσα (Γὰκς ἱν. 16-20). 
Ἁ βεδοοῃά γεὐεςοῃ ἰοοὶς ΡΙδος δὲ ἃ Ἰαΐθῖ ρεποὰ 

(ςοιρΡ. σἢδρΡ. χὶϊ!. 54-8 ; Ματκ νὶ. 1-6). ΙΓ ἔδοτε 
6 υϊ οπε (845 την {81 ηΚ), ἰξ οσουττεα δὲ (6 
Ὀεορίπηΐηρ οὗ ἰὰς (Δ᾽ 1] εδη πη ἰβίγυ, βίποα ΓΚ Β 
Δοοουηΐ 15 850 Ῥαγίίουϊασ. Αρϑίηβί ἴῃς ἰάἀεηεεγ, 
866 ποῖδ5 οἡ 1ὑκς, ἀπά οἡ οἤδρ. ΧΙ, κ4--58. -- 
αμθ διὰ ἅνγοὶξ, οὐ πανίηρ σοιηε ἢα 86: {|6εα. --- [ἢ 
Οδροσδῦσι. Α ἰαγινίηρ σοτησηθσοίδὶ ρἷαςς οἡ [ἢ 6 
ΤΟΣ γοϑίοτῃ 5ἤογα οὗ ἴὴ6 568 (οΥ 46) οὗ (8166, 
Ὦδηοα οΔ]]δὰ ἤδτα “6 τηλγπια,᾽ ἢ ἢ 15 τῆς 11- 
Ε͵Δ] πλεδηΐηρ οὗ ἴῃς ψψοτὰ ραγαρῃγαβεὰ : ΨὮΟΣ ἐδ 
Οἱ [9 Βῆοχθ οὗ ὅπ9 164Κ6ὸ. Μεπιϊοπεά, ποΐ ἴο ἐ15- 
ἀπηρυ βῃ ἱἴ, θυϊ οἡ δοοουῃΐ οὗ ἴῃς Ῥγορῆδου ΠΟ ἢ 
ἔο]]ονν8. [{ ννὰβ 4130 ἴῃ [86 Ὀοχάοσ οὗ Ζοθυϊυπ 
διὰ ΝΑΡ 41}. Τῆς οχαςὶ 5ἰἴε οὗ (δρογηδυπι, 50 
οὔἴδηῃ τηοη!ηδὰ ἰὴ τ6 Ναὸν Τεβίδτηδηϊ, 5 αΪ5- 
Ῥυϊεά ; τῆς νοτάβ οὗ ουγ [,οτὰ (Μδῖῖ. χὶ. 23) ἤανα 
τὴ Ὀδεη 1816, ὅϑόουης Ἰοςδίς ἰξ δἱ Κῆδη Μιη- 
γ ἢ, δὲ τὴς πογίδοση ἐεπά οὗ ἴῃς Ῥ]αδίη οὗ σδπηθϑ- 
ᾶτεῖ (ΕἸ-Οδυνν εἶτ), πθᾶγῦ ἴῃς Εὐυηΐδίηῃ οὗ ἴῃς ΕἸρ- 
Ττεα, δπὰ ο ἴδε ῥγεβοηΐ Ὠρῆνυ ἴο ᾿απλδβουβ ; 
ΟἴΠΟΙβ ἔἴνο οὐ ἴῆγοο σῇ] 658 ἐυγ ΠΥ ποχίῆ, ἂὲ Τοῖὶϊ 
Ηΐδπι, ψηϊο ἢ 8 τῆοσε ργοῦδῦϊε οα δοοουπὶ οὗ (ἢ 6 
ὙΟΣΥ͂ ΓΕΙΆ ΚΑΌΪΕ τυΐη8, ἱποϊυάϊηρ ἃ 6 5γηδ- 
ογδις (ςΑΥΕΡΟΪΥ ἐσαταϊηεὰ δηὰ ἀδβοτεὰ ὃὺ (δρί. 
1|8οη, 1866), απ οἡ δοοοιυπὶ οὗ τς 5' ΠῚ. ΔΓ 

οὗ τὴς πδιηδὲ (ΤΟ! Ηθμ πηδδη8 “ Η}1}}] οὗ Νδυμι,᾽ 
δηὰ Οδρεσγηαυ “ Ν ΠΠασε οὐ Ναδυηὶ᾽}). (ροτ- 
ὨΔΌΤ 45 Δ ἱπηροτίδηϊ ρῥίαςε, ἴῃς τεϑίάθηος οὗ 
Απάγεν, Ῥεΐοσ, δὰ ἴῃ6 8οῃ8 οὗ Ζερεάεε, Ὀγοῦ- 
ΔὉ]Υ οὗ Μαΐζδμεν δῖ8ο, ομίεῆγ Ὠοποτεα Ὀγ τπ 6 {Π|Ὡ, 
“Η!5 ονῃ οἶϊγ᾽ (ἰχ. 1). 8:6 50), διέ Ζα»πας 
(188), Ρ. 34 

ψεῖ. 14. δὲ ἰδ τἰσης ὈῸ ζ01811ὁἅ. ΤῊΣ ρυτ- 
Ῥοβε οὐ ΑΙ ρ ΡΥΟΡΏΘΟΥ ανεσ ἰηνοῖνεβ ἴδε 
ἈΙΚΒΘΙ ρύτροβα οὗ σαστυίηρ ουἱ σοα᾽β Ρ]δῃ ἴδυβ 
τενθα]οα. --- -Ἰδαῖδ [89 Ῥχορβοῖ (1534]Δἢ ἰχ. ἵ, 2). 
Αἢ ἱπάεροπάεπι δηὰ ἔτεα ἰσδηβιδίίου, ἘΠε 56ὲΡ- 
τυλσίηξ 15 φυϊίε Ἱποοστοοὶ ΠΘΓα. 

ε΄. ἴς. Το ᾿Ἰδηὰ οὗ Ζοῦηϊθσπ, εἴς. ΤὮαβ6 



ΠΑΡ, ἱΝ. 12-25.] 

ὙΟΓα5 ἔογηι {δ οἴοθε οὗ ἃ βεπίθηοε ἱπ ἴῃς οτὶρ- 
ἴπ8] Ῥγορῇδου, δηα ἅγὰ ἱπίγοαυοξδα ἴο΄ ΘρΘΟΥ (ἢ 6 
τερίοη βροόίκδη οὗ ἴῃ (18 Μαεββίαπὶς ῥτεάϊςτίοῃ. 
ἘΠΙΠΟΓ δι. Δροϑβϑίγσορῃε ἴο ἴπε56 Γεζίοηϑβ ΟΓὁ δαυΐϊνᾶ- 
Ἰσηΐξ ἴο: 28 ἴο δε ἰδηα οὗ ΖδΌυϊυη, οεἴο. ΤῊΣ 
5656 ἰΒ ἴῃς 5416. --- ΒΥ [86 ΨΔΥ οὗ [89 δοδ. Τῆς 
568 (οΥ [ΔΚε) οὐ Ολ11Π6ς, οί τῇς Μεαϊτεγγαηεδῃ. 
Τῆς Ἰδίεν νοῦν σουἹὰ ἱπαάϊοαῖς ἴπαὶ ἴῃς ταρίοη 
ὙΓ{Ὰ5 Ῥγοΐδῃς, θεῖηρ ἴῃς ψΑΥὺ οὗ ἴπε 5εᾶ ἔου ἃ1} [ῃς 
“«Οὐ]ά. Βυῖ τἢ18 56 δι ἕοχοςα., --- Βογοπὰ οσχάδῃη, 
οΥ “ἴῃς Τοτάλη.᾽ ΕἸΠΕ τἴμ6 σουπίτυ οὐ ἴῃς νγεβϑῖ 
οἰς δἰγεδαγ βρόίκδη οἵ, ογ Ῥεγδᾶ οἡ ἴῃς εαϑὶ 8166. 
(Βοῖῃ 836 η5865 ἅϊ:ε ϑυβίδιπεα Ὀγ ΟἹα Ταεβίδιηδηϊ 
υϑαρε.) Τῆς (ΟΠΏΟΥ 15 Ργείεσδθϊθ, ϑίπος ἴῃς νᾶ- 
τίου ἴσῃ οὗ ἴῃ6 νεῦβε 86επὶ ἴο Ὀε ἴῃ Δρροβίϊίοῃ. 
ϑόπις ἴδκα [ἢ 8 νοσβς 45 ἀἐβου ἱηνσ ἴῃ ΓΟΡΊΟΠΒ 50- 
τουπαϊηρ ἴῃς Ιακε (γεξεγγιης [Π15 ἴο Ῥεγδᾶ), Ὀυΐ 
ΝΡ Δ]: ἐχίοπάθα Ὀεγοπαὰ ἴῃς βουγοθθ οὗ ἴῃς 
μάν ἧ. 4., Ἀογίυναγαὰ ἔγοπι [Θγ 54] 6 πη). --- 64]}- 

οἵ [80 Θοιοοδ. ἰὕρρεῖ (Δ411|ε6, αἰγοδαν 5ρο- 
Κοὴ οὗ Όγ οἴπεῖ πδγηθβϑ. [1 γὰβ ΠΟΔΣ Οθηί!ς ἴοτ- 
τοῦ πὰ ργοῦαῦὶν δὰ 4 ἰάγζε εηῦ]ς ρορυΪᾶ- 
ὕοη. 

ΤΗΕ ΟΟΘΡΕῚ, ΑΓΓΟΚΌΙΝΟ ΤΟ ΜΑΤΤΗΕΦΝ. δὶ 

ψετ. 16. ΤΏ ΡἈθορὶο; οὗ ἴδε τερίοη ᾿υβὲ ἀ6- 
ΒΟΓΙΌςα, --- Βίτησ ἰὰ ἀδτίκηθδθ. Ὀνο]] της οοη- 
ἰοηΐεαϊγ. ϑαϊδῃ ϑᾶγβ: Αἰ κίηρ,᾿ θυ Μαίϊδεν 
᾿πα!ςαῖοβ τἢδς (ἢ6 σοπαϊ οι ψγὰ8 οσβο. “ἢ δγκΚ- 
658 18 (ἢ υδυδ] Θοτγίρίυγαὶ ἤρυτε ἔογ ἃ βίδίε οἵ 
ἀερτγαν τυ, ἱποϊυαϊηρ τότε ἤδη Ἰρποζδηοα. --- Βα 
ἃ ᾶτοοῦί ιν ΤὨς ραϑβῖ ἴθηϑε ἰῇ ῬγορῇθοΥ ᾿ηαϊςαῖ68 
οοτίδϊη ἐυϊἰηεηῖ, ΤῊΐδ τασίοη δα βεθὴ (γί, [6 
Ἰαῆϊ οὗ πιθη, Ὀπηρίηρ ἴο ἴση “ἴγυῖῃ, Κπονεάρα, 
ΤΊΟΓΑΪ ρυΓγ, ἀπα ὨΔΡΡΙη655 ἢ ΤῊς ΔΤ Ο]Ὲ Ὀτηρ5 
1Π15 οὐ πιοῖα ἔμ]}]}γ. -- 80 τοχίου διὰ διδᾶον οὗ 
ἀοδῖι. Ῥοεῖϊς ραγαὶ ες! βηι, ἃ ΒιΓΟΏΡΕΥ ἘΧΡΙΟΒ5ΒΙΟὴ ἔοσ 
“ἀλυκηδβ88,᾽ πηεδηΐϊηρ οἰ Γ ἴῃς ταρσίοη ἤεσγε ἀδαιῃ 
Τα516 65 δηα ἴῃς βῆδαονν ἢ6 ργοάυοδϑβ, ΟΓ ΒΡ ἴῃς 
τορίοη οὗ ἴῃς βϑῆδαον οὗ ἀφαίῃ. δγκη 658 15 8ρ}Γ- 
τ] ἀφαίῃ. -- ϑὲἑὰ προ βρχίῃβ ὍΡ, 485 ἃ βἴδι ουὐ 
[ῆ6 δ ΑΓΙβ65, ἴῃ 6 ΡῬδΊΞΟΒ ὑῥείηρ Ρᾶϑϑῖνθ. Τῆς 
Ο δ] ]Θαη5, ἰπουρσἢ ΡΥΓΟΌΔΌΪΙΥ ποῖ τῇοτε Ὀαγθασγουβ 
δηὰ ἀερτγαναοὰ ἴῆδη ἴῃς ᾿πΠηΔὈϊ Δηϊ5 οὗ [ὰἀεὰ, ν τα 
ἀεβρίβεά. Ἡδστσγε ἴῃς ζἢϊ ἄγοβϑε ; ἴο ἴῆοβε ἰὴ (Π6 
βῆδαον οὗ ἀδαδίῃ τἢς Ἰίσζῃς σαπιθ. Απιοηνς ἴα ἀς- 
βρ βϑεὰ, ἴἢοβα ἔυγίῃεβὶ ἔγοτη [6 ἴδτρ]ς, (ἢ6 τγοτὶς 
Ὀεζϑη δηὰ ποῖ νη Ὀεβὶ βιιοοαϑϑ. 115 ΡΥΓΟΡΏΘΟΥ 

Οδείίϊπς ἃ Νοῖ. 

-2λ5 ποῖ υπάετϑίοοα ΟΥ̓ [86 ΟΠΟΪΆ] ἱπίεσρτγεΐεγβ. 
(7ὁδη νἱῖ. 52.) 

οι. 17. Ἐσοῃ ὕπδὶ ἐπ. ΕἸΓΏΘΥ, οὗ 1ἢ]15 5εῖ- 
εἰεπηεης ἱπ Οαρεγηδιπι, ΟΥἨΎ ΤΠ 6 ἱπιρτὶβοηπιεηξ οὗ 
οδη τῆς ΒΉΡΠΗ - 1ὁεὰὲ Ὀσκδπ ἴο ὑσϑδοι. Τῆς 

ἱππὶηρ οὐ [ἢδ ταὶ] ΒΤ ἴῃ ΟΔ]1|εα, ἴο δῃ 80- 
οουπὶ οὗ νι ῆϊοῆ Μαίδεν ςοπῆπεβ Πἰμηβεὶ., Ὀυτ- 
ἱπρ πιοβὲ οὗ (ἢς {πιὸ ἣἢς νγᾶ8 ῬΥΟΌΔΌΪΥ δῃ Ἔυο- 
υγὶϊη 655. -- ἢ: ἴοΣ ἴδ. 9 ἴὰ, εἰς. (οΙΏΡ. 
οὮΔρΡ. 11]. 2. εβϑὺ5 “Ὀθεσαη᾽ στῇ τἢς τηοϑϑᾶρα οὗ 
Η!9 ἔοσοσιιπηςεῖ. Τῆς εχργαϑϑίοη “δὶ πδηά,᾽ ἴη- 
ἀϊελίεβ (δὶ [ε505 δὰ ποῖ γαῖ ρυδ) οἷν ἀεοϊατεὰ 
ΗΪπιϑεὶξ το Ὅς ἴπ6 Μεβϑιδῆ. Βιυΐῖ Τολη δα δη- 
πουποςοά Ηἰπι; Ης πὰ ὕδοη δοοερίςα 89 βυςἢ ὈΥ 
Αηήτον, ῬΏΪΠΡ, πα ΝΑιδαπδαὶ ([ ΟΠ 1. 41, 45, 40), 

δηα ὉΥ τΔηΥ οΟἴδοῖβ ([οἤη ἵν. 1, 29, 41). Α5 Ης 
αἰϊζογυνδγαβ βεηΐ οὖἱἵ Η]5 ἀἰβοῖρ] 65 νυ τῆς βᾶπηθ 
ἔογτηι]δ (χ. 7), Η158 ὑγθδοῃὶηρ δὲ {Π|5 ρεγίοα ννᾶβ8 
ποῖ οὗ ἃ αἰβδογοηΐ σπασδοῖου ἔγσοπιὶ Η 5 βυρβεαυεηῖ 
(εδοδίηρϑ. 

γε. 18. πὰ ψαϊκίηρ. Τῆς οηιὶπϑίοη οἱ (ἣς 
νογὰ “7685 σοηῃποοῖβ 18 νεῦσε ΟἹ ΒΕΙῪ ἢ 
Μη δὶ ΡΥδοΘα 68 ; ἴῃ6 ὁ ψαϊΚιπρ᾽ νγ͵ὰβ Ψ ΠΠ1Ὲ ργεδοὺ- 
ἰῃς (νεῖ. 17). ΤΠὶβ οἷοϑα οοπηεοίϊοιι ἰα Ὀσουρσὰὶ 
ουἱ ποτα ἔμ }}Υ 1η ἴῃ 6 δοοουηΐ οὗ 10 (ν. 1-- 1). -- 
Α58 [ἢ]18 νοῦβα ἰβ ἴῃς Ὀεσὶπηὶπρ οὗ [Π6 Οοβρεὶ ἔοσ 
σὲ Απαγονβ ἀδγ, ἴῃς πδὴῆς οἵ 6508 ννᾶϑ νΟΓῪ 
ΘΑΥΙΪΥ ἰηβογῖβα ἕο ἴῃς β8κΚα οὗ ἀδβη 6 Π 688. --α ΤῺΘ 
8608. ΟΥ ἴΔἴκο οὗ 4111ὁ006. ΤῊΣ Οτεοῖκ ποτὰ, ᾿ἰκὸ [6 
Οεπηδῃ .52ς, 15 ΔΡρ ἰςα ἴο Ὀοϊδ ᾿ακ65 δηὰ 8628. 
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ὙῊϊ5 564 οἵ (Ά11|δὲ οὐ ἰακο οὗ. Οδπησβατγεῖ, σ᾽ δὰ 
ἴῃ (Ὡς ΟΙαὰ Τοβίδιηεης σοηπεσζεῖῃ (Πδυξ, 11. 17}, ΟΥ 
ΟἸπηδσοίὶ (1 Κίηρβ χν. 20), 15 ἃ ὈΟαγ οὗ ᾿υδῖεσ οὗ 
ονδὶ 8ῆᾶρα, ἔχοι ἔννεῖνε ἴο ἐουγίδοῃ ΤῊ 1168. Ἰοηρ 
δα ἃουῖ 818 δ5 ὑτοδα, [1 5 ἑοσπηδαὰ ὈΥ ἴπ6 
τίνει Τογάδῃ, δἰ πουρὴ 5πι8}16Γ βίσοδπιβ ον ἰηϊο 
[. “Τμο νυαῖοσ ἰ5 βα! αὐτί ουβ, ἔγοϑἢ δηα οἱθδὺ; ἰξ 
σοηϊδῖη8 αὐυπάδηπος οὗ ἤβἢ ; (ῆς ῬΔΏΚΒ ἅγὰ ῥἱο- 
ἴαγοβαιο, Αἰ Πουρὴ αἵ ρσγοβεηΐ Ῥάᾶγα; ἰουγασγὰ τῃς 
γεϑὶ ΤΠ6Υ γε ἱπίεγϑεοίθα ὈΥ σα] Άγθου τηουηίδίηβ, 
--ἰοναγάβ ἴῃς οδαβὲ ἴῃς 1αΚε 15 Ὀουπάεαά Ὀγ ΠΙσἢ 
τηουπίδίηϑ (δοο ἴο 1,000 ἔδεϊ ὨΙρὮ), ῬΒΠΙΣ οὗ οὔδὶκ 
ἃπα ῬΑΙΠΥ οἱ Ὀα54)ὲ ξοιτηδίϊοη.᾽ [{ 15 βυῦ)οεςξ ἴο 
βιιάάδῃ δηὰ νἱοϊεῃὶ βίουτηβ δηά 15 γε πιαγκαῦϊα ἔοῦ 
ἰϊ8 ἀδργεϑξίυπ, θείης ὅς ἔδεεϊ Ὀδ]ον ἴῃς ἰδνοὶ οὗ 
[6 Μεαάϊϊοσγαποᾶη. ὅδες Β1Ό0]6 ὨἸοΠοΠ Δί 65. -- 
βίχαοι, οοπίτδοϊοα ἔγσοιη ϑίπιεοθῃ. Ης ννδβ Ἵδ᾽Ἱδὰ 
ἢτοῖ, --- ΏΟ ἰδ οΔ]1οὰ ῬΟΊΟΣ, 1. 4., “30 (116 ᾽ δἱ 
{ῃ6 πιο ἤθη (ἢς Οο5ρεὶ ννὰ8 νυυτοη, ποῖ δὲ [86 
ὕτης οὗ ἴῃς ἀνεηΐῖ μεγα πμαιγαῖϊθα, Τῆς σοπηηοῃ 
νοϊβίοη ἀοοβ ποῖ Ὀγίηρς οὐυἱ [ἢ 5 αἰδιϊποίϊου ; 566 
σἤδΡ. χν!. 18. Αἴ ἃ ῥτανίουϑ ἱηίεγνιεῦν, ὨΟΎΘΥΕΥ, 
(Τοδη 1. 42) οὖσ οτὰ ἢδὰ ἀδβοϊασεα ἢ δῃου]ὰ Ὀς 
πλπιοα “Οερπαβ᾽ ([λ6 Αταπηδὶς ἔοττῃ οὗ ἴπε βδπια 
Ὠ8Ιη06). --- Απάτονν δἷφ ὈΤΟΙ͂ΒΟΣ. ΤὮ18 Οτεοῖκ ἤδιὴθ 
δἤονπ ἤον σοπιπιοη ἴηδἱ ἰδησύδρα νγ85 ἱπ ἴῃς Εδϑί. 
11 5 ποῖ Κπονὰ ὙΠΙΟΝ νγὰ5 ἰἢ6 ΕἸ Ὀτοΐδεσ ; 
βοιπεϊίπηεϑ μα δηὰ βοηγχείπι68 ἴῃ ΟἾΠΟΓ 15 παπιθα 
ἄτϑῖ. ΤἬΟΙΣ Ὠοτηα νγ͵ὰ8 Βοιῃβαϊάας (]ο᾽η ἱ. 44). Αἢ- 
ἄτενν δπὰ δηοίμεσ α5οῖρ]ὶα οὗ ]οῆη ἴῃς Βαρίϊϑῖ, 
ΡῬτοῦΔΌΙΥ ἴῃς Ἐνδηρε] δὲ Το πη, εγα ἴῃς ἤγβὶ ἐο]- 
ἰοννεσδ οὐ [ε808 (Το 1. ἢ 5-40). ΠΕ ΤΩΔΥ Πᾶνα 
τοπιδὶποὰ Π ἶπι. ῬὮΙΠΡ ννὰ5 8116 ἴο ξο] ον 
Ηἰπὶ (Ἰοδπ 1. 43). --- ΟΡ ἃ ποί. ΤΠεΥ ΕΓῈ 
Ὀυδγ δὲ {ΠΕΣ ἀ80.8] ἀνοσαίίοῃ, 70. ΤΠΘΥ 070 86}- 
ΘΓ. ΤῊ ἀος65 ποῖ ᾿ΠΊΡΪΥ ϑρεοίαὶ ῬοΟνΟΥΤΥ ΟΥ̓ ἱξ- 
ποΐδηςε. 

γεν. 19. ΟὐΣὯ9 γὁ αὐΟΣ 8. Τιλ1ῖβ 081] 5. ἴο 
Ὀςε ἀϊδειησυ ηςα ἔγομι ἴῃς ῥγανίουϑ δοαυδὶπίδῃσε- 
Βὴῃΐρ δπὰ ἀἸβο Ρ]  βρ ([οἢη 1.), ἀπα 4180 ἔγοζὴ ἴῃς 
Ἰλίοσ. ομοῖοα δηὰ οδ]] ἴο ἰδ δροϑβϑιϊἝβϑ!ρ (Μαῖΐϊ. 
χ.). ΤῊΘ Ο0Δ]] ἰ5 18 ἀχραπάσα : “1. Αἄἥν ἰηνϊδιίοη 
ἴο ἔν} σοτηπιιπίοη ἢ Ηΐτ ; 2. Α ἀετηδπά οὗ 
Ῥεγέεςϊς 56] -τοπυποϊδίοῃ ἔοσ Η!5 8ᾶΚε; 3. Αῃ δη- 
πουποετηεηΐ οὗ ἃ πεν 5Ρἤετα οἵ δον Ὺ ὑπάογ Η;πι; 
4. Α Ῥσοπιῖϑε οὗ στ οἢ τενασγά ἔγοπὶ Ηΐπι. Τἢδ 
08}} οἔ [6505 ἴο ἔοϊ:οΥν Ηΐπι, 1. Α 0411 ἴο ξαϊτῃ ; 
2. Α 08]] ἴο ἰαῦοσ ; 3. Α οΔ]] ἴο βυβογηρ δηὰ 
ογοβ5- Ὀδαγίης ; 4. Α 0Δ]1] ἴο οὐ Ὀ]εβθεα δΒοῃ,α.᾽ 
([ηρο6.) ΤῊΪΒ ο41] ἰο ρεύβοπδὶ αἰϊεηάδηςε, ῬγοῦδΌΪν 
ἷπ 411 ς8865 ργεοεάδα τῆς (4}] ἴο ἴπΠ6 Δροϑβϑι!Ἔβ ἢ. 
Ἐνεη ἢ 8 οὔϊος ἀϊὰ ποὶ οδίδιῃ ἔι}} νδ] 1} 06] 
(Π6 ἀδν οὗ Ῥεηϊεοοβῖ, ν ἤθη ἴῃ6 ΟΠΌΓΟἢ ῬγὙ48 οὐ- 
Βαηίζεα, οὐ, βιγίοιν βρεακίηρ, τεοσρδηϊζεα, Τῆς 
ΊΎνεῖνε ναῖε ρυδάιδ}}νν Ῥτεραγεα ἔοσ τοῦ ἡνοσῖκ. 
Ῥαυ}}5 οδβϑὲ ἰβ ὀΧΟοςρΡΌΏΟΠΔΙ. --ἴἰ ψ1}1 πακο γου. 
ΗῚ5 ροόονεσ, ποῖ ἰπεῖτ 40 }}} 7, ταδάς ἴἤοτη τυ μδΐ 
[ΠΟΥ ὈεδολπΊα. --- ΕΒΈΘΣΒ οὗ πιθῃ. “ΤῊΣ ΤΔΙὴ Ροὶηΐ8 
οὗ τοϑοιὈϊδηςα οαπποΐ Ὀδ τηϊϑία Καη, βυιοἢ 45 (ἢς 
νδῖυς οὗ ἴδε οὔ]εςΐ, [ες παοαβϑυ οὗ 511} 485 τ 8]} 
85 δίγεηρίῃ, οὗ νἱρίδησε 45 Μ16}} 45 Ἰδῦου, ἢ ἢ 
᾿Ρ]]οδίοη, ἱξ ποῖ δῃ Ἐχρ]οὶϊς ῥτγοπιίβα, οἔ ἀρυη- 
ἄλπος δηά ϑβϑυζσεββ ἰῃ {πεὶγ πεν ἤβῃεγυ." (1. Α. 
ΑἸοχδπάθσ) ὗν 1], οτὰ 0865 Ὠυϊηδῃ ἀροηΐβ; ὄυδῃ 
Ης ἀϊὰ ποὶ ἰαῦοῦ δίοπθ. 1,εἴ πὸ οπα ἀϑϑιτης ἴο 
Ὀε ἱπάερεπάδηϊ οὗ οἴποῖβ ἱπ δὴν σοοά νου. 

νεῖ. 2... β ἘΓΨΑΥ ((ῃ6 βᾶπιὲ νψογὰ 45 ἴῃ 
ΜΟΥ. 22). ΕἸΒρΡδίο ; ΠΕΙῸ 88 πὸ ἀεῖαυ. [Κὲ 
[6115 οὗ ἃ πιϊγαουϊουβ ἀγαυσῃῖ οὗ ἤβῆ65, ᾿ ὩἸΟἢ ῥτε- 
ςοαρά δηά ὑσγερασγϑθὰ ἰῃς βῃειτήθδη ἴο ορευ. Ηϊβ 
ηατγαῖνα Δ53501π|68 ἰῃδὶ [680}8 ννὰβ8 Κποῦσῃ ἴο ἴπδτλ 
(κε ν. ἥ)» πὰ δαὶ ἴΠπογ σανε ὑρΡ {πεῖς οσουρά- 
ὕοπ ἴο ἔοϊ ΟὟ ουῦ 1,οτὰ σομβίδ ΠΥ. 

ΤΗΕ ΟΟΘΡΕῚ, ΑΟΓΟΚΌΙΝΟΕ ΤΟ ΜΑΤΤΗΕνΝν. [(ζηαᾳΡ. ἵν. 12-2ς. 

ψεῖ. 21. οὐ ἵἔγοτῃ ἴπθιοθ. (Μδικ: 8 
1116 ξυγίμβοτ ἢ ΑἹ] ἔουγ δὰ δββϑιϑίεα ἴῃ τἢδ 
δίοαὶ ἀταυρσῃὲ οὗ ἤβῃεβ (βεῈ {ὺκεὲ ν. 7, 10). -- 
ὅατμθ8, “. 4.. [λοοῦ. Ῥγοῦδοὶυ ἴπ6 οἱ 6 Γ Ὀτγοίδετ. -- 
δοδη, ἴ[ηε ΑΡοβῖ]ε δὰ Ενδηρε δε Τῆε ἀεἰαι] δὰ 
δοοουῃπὶ ἢ ρίνεβ οὗ ΟὟΤ 1,ογαἦ5 ὑγενίοιβ πα Πἰ ΤΥ 
ΔΠῸ Πλΐγδο]65 δυρραϑῖθ ἰδδῖ ἢς ννᾶβ διηοπρ ἴῃς 
“ ἀἸβοῖρ] 65, ἢς πιθητοιβ (]Οἢπ 1]. 2, 11, 12; ἵν. 1, 
8, 27, 31). -οΊπ [06 Ὀοδί, ἃ πβῃίησ Ὀοδὶ (ποῖ ἃ 
“581 ἢ, ΡΥΤοΟΡΔΌΪΥ ἀγαννῃ ὉΡ οὐ {86 5ἤοτζα. --- έσπα- 
πα, οὐ “ρυζηρ ΤΠΟΙΓ πεῖβ ἰῇ ογάσεσ,᾽ Ῥγερδγίηρ 
ἴθ ἔοτ υ586.ὡ Τῆς ΨΊΘΕΥ 56 η86 18 ΡΕΓΠΔῸ5 ἴο 
Ῥτεξεσσοῇ. -- ὸ οδ!]οὰ ἔδιοπι, ΡγοΡΑὈΙΥ υϑῖπρ [ἢ ς 
ΒΔ16 γοτάϑ. 

ψεσ. 22. ΤἼΤηεβθε {νὸ Ὀτοΐποῖβ Βα ΓΨΑΥ 
ορεγεά, Ἰεανὶπρ ἸΒΟΙΣ ΤδίμοΣ αἷδο. Ηδς νγὰ5 ὑγοῦ- 
ΔΌΪΥ ποῖ Ροου, 45 Ὧς ἢδὰ " Ὠϊγεὰ βϑεσνδηῖβ ᾽ (Μαγὶκ 
Ϊ, 20). ΤἼρ 6ββοῃ, ποσὰ ὑ] ΑΙ ην ἱδυρϊ εἸβανῆεγςε, 
ΪΒ : Βδῃοῦπηος ΘΝΕΤΥ Ὠυπιδη [16, ἱξ παδοαββαγυ, ἴο 
ἔοϊ ον (ηγϑε. Υεῖ δυπιδη [165 ἃγὰ ποῖ βενεγοὰ 
ὈΥ ἕο] ον Οηπβι. ὙΤηε Ὀτοΐπειβ τοπιαϊηδα 
Ὀτγοῖβγδη ἴῃ ἴῃς τά, ἀπα ἴΠ65ε ἔοι ΟΠ ΡΔΠΙΟῚΒ 
ἴῃ πδῃϊηρσ εγε ἰοϊηθα πιοϑδὲ οἰ ϑαὶν ἃ5 " ἤβῃογβα οἵ 
τον. Ομ. Μασκ ΧἹ!]. 3. : 

γεν. 22. πὰ δ0 ψϑιΐ δρϑυϊ ἴῃ 411 6Θ4111690. 
Τῆς 5ρῇεσζε οὗ Ηἰβ τη γυ 18 [8 τπηλΙκαα ; [15 
Ομδσδοῖοσγ ἰ8 τὰ ἀσβοσρεα, “δ ες πέτα ὑγοὈ- 
ΔΌΪΥ ἱποϊυάοβ ἴῃς ψο]ς ξεγ]ς δηα νν6 1] Ρρεορῖες 
αἰδβίγιος τἢυ5 πδπιθα, ποῖ ὕῤρΡὲσ (δ]11 66 δοηε. Τὴδ 
ΡῬΞΟρΡΙς οὗ Τυάεα Ἰοοκεα ἄονῃ οἡ ἴῃς (Δ]}]16 Δ ῃ8 
Ρασῖν Ὀεοδυβε οὗ {Π6}]Γ σοηπίδοϊ 1 (ῃ6 Ὠδαίῃδη, 
δῶν δα τ οὗ τιοὶν ἀϊαϊεςὶ (οοτρ. σπαρ. ΧΧΥΪ. 
73). ΤῊς ἱπμδΟ Δηϊβ οὗ ἃ ϑαογεά οδρίῖαὶ οἱἵγ πνου]Ἱὰ 
Ὦδλνα υπυϑι4] σοηίεπχρὶ ἔοτ Ῥγον ης 415. --- Ἰθ80}- 
ἸἈ6' ΤῊΣ Ῥθορὶε τεοορηϊζεα Ηΐπ 45 ἃ ΕΔΌΡΙ (56 Ὲ 
Ὀεἷον).--- πὶ ὉΔΟΙ͂Σ βυμδβόρτιοδ. ὁ Ὀυτίηρ ἴῃς ΒΔΌγ- 
Ἰοηϑἢ οχὶὶθ, ἤθη ἴῃ 6 εῊ5 Ψοῖς δῆ οὐἱ ἔγοπι ἴῃ 6 
Ηοὶγ ,Δπᾶ, δπὰ ἔγομι ἴῃς δΔρροϊπίβα βαῃοίυαγυ, [ἢ 8 
νναηὶ οὗ ῥίδςεβ ἔου τε! σίουβ πιξοῖίηρβ, ἰῃ ΒΊΟΝ 
186 τνόσβῃρ οὐ Οοά, τυιῖϊπουϊ 5δουδοεβ, οουἹά γ' 
οεἰευταϊεά, ταυδὲ ἤανε Ὀδεπ ῬΑ ΠΕ.}}Υ ἕο. Τῆι 
ΞΥΠΑρΟρΌε5 ΠΊΔΥῪ Πᾶνς οτἱχπαιεὰ αἱ ἴῃδὲ οπιίηουβ 
Ρεποά. ΔΒεη {δε 7εννβ τεϊυγποα ἔγοπὶ ΒαΌΥυ]ΟΗ, 
ΒΥπΑρορι65 ᾿ετε ρἰδηϊεα Γπχουρῆουϊ ἴῃ6 σουηίγυ 
ἔοτ ἴπε ρύγροβε οὗ δῆοτσαϊηρ, Ορρογίιη 65 ἕοσ ρὰὉ- 
Ἰοὶν τολαϊηρ ἴδε 1ανν, ἱπάε ρα πον οὗ τῆς τερυ- 
Ἰᾶτ 5 υ ῆο 14] 5Έγν ο 65 οὐ ἴῃς ἴθρὶς (Ν 6 ἢ. νἱ}}. , 
εἰς). Αἵ τὰς ὕπια οὗ εβὺ5 ἴΠ6γ6 νγὰ5 δὶ ἰεαϑὶ πε 
ϑγπάβοβυς ἴῃ δνοῖν ἸΠΟΠΕΓΟΙΕΙΝ 8]Ζεὰ ἴον οὗ 

δ᾽δϑίίηθ (ϑυσἢ 45 Ναζαγείῃ, (αδρογηδυηι, οἴς.), 
δπὰ ἴῃ {δε οἰτίε8 οὐ ϑγτία, Αϑία Μίποσ, απὰ ὕσεεοε, 
ἴῃ ἩΒΙΟΝ }ενν8 τεϑἀεα (Αςἰβ ᾿χ. 2, 884.. 1ἌΣΡΕΥ 
ἴονγβ ροββεββοα βανεῦγδὶ βυπαρορίθβ,; δηά ἰΐ 15 
βδδϊὰ δαὶ ἴΠοτα ΤΟΤΕ πὸ ἔεννου ἰἤδη 460, οὐ ὄνεη 
480, οὗ ἔπεπὶ ἰπ [εὐ βα]θῖι 186}. ΔΥΊΠΕΙ. --- Τῆς 
βονίος γγ7ἃ5 5 Ρ]ς, δηὰ οὖσ [οτὰ ἀνδι]θα ἢϊπη561Ὲ 
οὗ τε Τρροσίυψῃις οὗ πα κίηρ ΤΟΙ ΔΤ ΚΒ υδυδ]}ν 
ξίνθεη (ουρ. [κα ἷν. 16-27; Αοἰδ ΧΙ, 15). 
ΝεοΥ ΟἾγχίβὲ ποὺ Ηἴβ ΑΡροβίῖεβ αἰϊεηιρίεα ἴο 
βυῦνοτί (ἢς Ἐ5.Δ 0156 ογάεὶ οὗ ψνοσβῆϊρ. ὙΠΟΥ 
αἰιεηἀεὰ τπῸ βγπρόρας 5εγνί σα, 1 ΠΙΠἢ, Πονν- 
ὄνογ, Ὁ ἰβίδη γουβ ἢ ᾿45 πΊΟΓα ἰῃ σοτητηοῃ [ἤδη 
νν τ τηδῖ οὗ της ἴδ ρ]6. ὙΤΠΕ ἰμβυσπος ἰδ τανο- 
Ιυϊοηϊζεά [6 του] νγὰ5 ποῖ γενό Ποηδγυ. ἈΝ ἤδη 
[δα ἴτες 15 πιδὰς ροοά, ἰξ ΚΤΟῪΒ δοζοσγαϊηρ ἴο 115 
Οαοά-ρίνεη ἔοττη, μδοκίησ ἔτοτη ἱΠοὰϊ ΟὨΪῪ ΠιᾶΣ5 
ἰ Α δῖπι ἔογ ρΡο  ἰςίαηβ ἀπὰ τνουἹά-θῈ τοίοιτη 8. 
-- Ῥσοδοβίηρ (ἢ ετα] ἀρ), ἐδορυνι τα Δα ὑγχοοϊδὶπι- 
ἵπρ, ἴθ βοδροὶ οὗὨ (6 οἴῃ. Τῆε ρ᾽λά [Ια Ιπρ5 
Δθουξ "τἣς Κιηρσάοπι οὗ πδάνεη,, ΟΥΎ ΜΆΘΟΙ ἰηῖσο- 
ἀυςοά τ18 Κἰπράοτῃ. Οη ἴδε ψοτγὰ “βοβρεὶϊ,᾽ 568 
Τηϊτοά. Ρ. 14. ΤῊς ροοὐ-ἰἀϊηρβ οὐ ἴῃς Κἰπράοτῃ 
οοπβίϑβὲ οὗ ἔδοῖϊβ αὔουϊ ἴῃς Κίηρ (σοπρ. Ἐσοπι. ἰ. 



ΟΗΑΡΒ. Κ --ΝῚ .] 

1-4. ΑΒ οὖσ 1,οτὰ ψὰβ ἃ νἱβὲ Τεδσδει, Ηδ ἀϊὰ 
ποῖ ΡΟ] ον ρσοοϊαῖπι ΗΠ π͵56 1 [μ6 Μεββϑίδῃ. Η:5 
ΡΓΕΔΟΙ ΠΡ ννὰ5 ὑγαραγδίοτυ ; ἴ86 111] ροβρδὶ σουἹὰ 
ποῖ Ὀς ργεδοπεα υη}}} δέζοσ ἴΠ6 οσουΐήεησα οὗ ἰῃς 
[λεὶβ 1ἴ Ὀγοβθηῖβ (ΟΡ. ποία οὔ ἴδε ϑεπῶοῃ οα 
(τς Μουπῖ). Α58 ἃ ΒΑΌΌΙ, ἴῃς Ολ]11|64π5 πουὰ 
Ποαγ Ηΐπι; {ΠΟΥ Ἰοοϊκεα ἔογσ ἃ 1655 ᾿οὟ]Υ Κίηρ. 
Το ςοπῆστῃ [5 ὑτοδοβίηρ, οὗ ἃ ποὺν πὰ βἴασί- 

πρ σμαγαςσίεσ, οὐ [οτὰ ντουρῆϊ τῖγαοὶεβ : Ηθα]- 
ἰδ ᾳ, ΘΥΟΣΥ͂ ἀἶδοδδθ απ ΘΥΘΙῪ δἰοίτηθδα, εἴς. Η 8 
"ἀοἰηρ σοοα ᾽ 1ῃ 15 Ἰονγεῦ ἕο ἢδά ἃ ΠίρθεΥ Ρυτ- 
Ροβα, ἴο ὕῦονε ἃ ϑανίουγ ἢ ἃ ΠΙΡΏΘΙ σεηβε. Οἡ 
6 πιῦγας 165 οὗ οἷἱσ 1,οτά, 566 σἤδρ. νὶ}}. Τῆς ἴνο 
ψΟΙδβ, " ἀἰβθδϑο᾽᾿ δηὰ " ϑ σῇ 658 ̓  ἱποίυαα 2]1] ἔογπιβ 
οἱ θοαΐγ αἢοϊΐου, Τῆς ἢτβι νογὰ Τὁσουτβ ἀραΐῃ 
ἢ ΝΟΙ. 24, ἤδης6 ὙἯ6 ΤΟΠΩῖΘΓ 1ἰ " ἀἸ56α56 ᾽ στα. 

γεν. 24. ἸδΘ σοροσῖ. “Ἐλπιθ᾽ ἢΔ5 σμδηροα 118 
ΠΑ ΠΙηΡ. -- βγτίδ, τὴς πδηὶς οὗ ἴῃς ἰαγγρεβί Κοπιδη 
τονίηςα ποίῃ δηᾶ δαϑὶ οἱ Ῥαϊδβίπο, βοιῃο τη θς 

Ἱποϊυάϊην ἰῸ ῬΙΟΡΔΌΪΝ υϑεα ἤετα ἰπ 18 υιάδϑὲ 
Ἐχίεηϊ, --- ΤΉΘΥ Ὀχοῦσϊ ἴο Ηἷπιὶ 411 [δὲ ὙΘΙΘ δἱοῖς. 
Τιοϑα πὸ ;δ6α πελτὰ οὗ Ηἰπιὶ ἀπὰ Ὀεϊϊενοα ἴῃ ἢ5 
ῬΟΜΟΙ ἴο 68] 6ΓῈ ΠΌΠΙΘΙΟΟΒ Ἔπουρἢ ἴο 050: 
115 Ἔχργϑϑβϑίοη. --- Ἠοιἄθῃ, ἡ. Ζ., ὑπάοσ ἴῃς ςοη- 
ἰπυεα ΡΟΥΤΕΙ οὗ ἴῃς τη] 4668. --- Τογθπῖδ, ραϊη- 
1 θοά ΠΥ 4841) ΟΠ 5, ϑΟἢ 45 {πὸ ἴὮγες βρεοϊβεά ἴῃ 
[πε πεχὲὶ οἴδυϑα (“ἀπά "᾿ 15 ἴο "6 οιχηἹῖοα). --- Ῥοθ- 
οδεθὰ τἱΓᾺ ἀσσοη 8, [1{., “ ἀδπχοηϊζεα.᾽ ΑἹ] τῇς 
(σο8ρεῖ βἰδιεπχεηῖβ ἴῃ τερᾶτζα ἴο (8 δῇ] οἰοη ΠΏ ΡῚΚ 
[ἢλί ἴῃ ἴποβε ἀδυϑ εν] 5ρ  σὶ 8 δοίυδν ἱπνδάεαά (ἢς 

ΤΗΕ ΟΟΒΡΕΙῚ, ΑΟΟΟΕΠΙΝΟ ΤΟ ΜΑΤΤΗΕΥ͂. 52 
Ὀοάϊεβ οὗ πιδῃ, ργοαυςίηρ ἔδαγέυϊ εβεοίβ. Ενοῖγ 
ΒΌΓΘὮ ΡΟΞΒΒΘβϑίο νγ5 ἃ 8:5} οὗ ϑδίδῃ᾽ 5 ὨΟϑέ! "γ, 45 
ἜΥΝΟΥΥ αἀἰβροβϑοϑϑίοη 85 ἃ {ΠῸΠ Ρἢ ονεσῦ ΐη, 6 
ςαηποῖ Ἔχρ δίῃ ΟΥ 50 ἢ ῬΟΒβαβϑῖοη ἴοοῖκ ρ]ᾶςα. 
ΤἼΐβ ραββϑᾶσα αἰβε προ 65 ἀςπιοηΐδοα) ροββοϑϑίοη 
ἔγοτῃ Ἔνθ σΥ ἰκϊηὰ οὗ 5:0 Κη688. --- ΤΣ Δ[168, ΟΥ̓ ’ερὶ- 
Ἰεριϊς8.᾽ ΤὨΘ ἰδίου Β6η86 18 ῬΓΟΌΔΌΙ]Θ, βίπος τὴς 
ννοταὰ [45 [ἢ]5 πιδαηὶηρ ἴῃ ΟἤΔΡ. χνἱ Ἔν οη] 
ΟἴΠΟΙ Ρ]ᾶος ΏΘΓα [η6 ἴσττη οοσυ 5). Γἤς Οτεες 
ψογὰ δδα οὐ σίπδ}}νν ἴῃ6 βάτο τεΐσγεπος ἴο (ἢ ἰη- 
ἤυδηςε οἵ ἴῃς τηοου ΜὨὶοἢ 5 ἐουπα ἴῃ “Ἰυπηδῆς.᾽ 
- πὰ Ρδσζαιγίΐοβ. ΤῊς οτἱρίηδὶ] ννοτὰ σοστοβροπᾶβ 
εχϑοῖγ. Τῆοβα αϑιοῖεα νἱτἢ πλοῦ! το]αχδίίοῃ 
οὗ τ1ῃς ποῦνεϑ, 45 ἴῃ ρδγαῖὶγβὶβ ΔπΠα ΔΡΟΡΪδΧΥ. --- Ηθ 
μιοαϊοὰ ἔθ. ΥΝ αΐενεν {Π6 ἔοστῃ, Ηδς αἰἱὰ ποΐ ἐλ} 
ἴο οὐζα. 

νεῖ. 25. θτοδῖ πιπ!ὐϊπάοι, 11ἰ., “ πιλτν οτονγάβ.᾽ 
ΤἬςβς οᾶπὶς ἔτοπι 8}1] ρασγίβ οὐ Ῥαϊεξίϊης ; ὕσζοια 
Θ δ. 190, τ ἤογα ἤἢδ ῥγεδομαα, Ὡθοδροὶῖδ (πιεληίηρ 
“ἴδῃ οἷἷἷς65), ἃ ἀἰξῖςϊ ΡΙΠΟΙΡΑΙΥ δαβὶ οὗ ἴα [0Γ- 
ἄδῃ ; δοοοταὶϊῃρ ἴο Εἰοτ, δεῖ εὐ ὈΥ ἴῃς νεϊδγϑη8 
οὗ ΑἸεχαπάᾶεσ τῆς Οτεαδῖ, Ζοσυδαῖθαι, της σδρὶϊδὶ, 
Φυαᾶθα, ἴῃς δουΐδογη ρατὶ οἱ Ῥαδ᾽εβίης, πὰ ἔσοσο 
δογοπὰ [Π6 Τογάδει, ἤετς τοξοστίηρ ἴο ἴῃ 6 Πογίδσγη 
ρατί οὗ Ῥεζεᾶ, ου ἴῃς δδϑὶ οὗ ἴῃς ]ογάδῃ, βουίἢ οὗ 
ὈὨδολρο ΘΒ. ΤῊΣ ΟΣ ΝΣ 50}]ε οἵ ([λ6 οΥρίΠΔ] τ6- 
αυΐταβ {πε οπβϑίοῃ οἱ “ἔτοπὶ᾽ (1[4]1]Ζθ ἃ 1ῃ ΟΟΙΏ- 
τῇοῃ νογβίομ), Ἴχοορὶ ἴῃ τῆς ολ86 οὗ ἴῃς ἸοσΔ 
Ιαϑὲ παπιδὰ, "το (41}|66 δπὰ Ὠδοαρο] 5 ἀπὰ 6- 
τυ δ]  ἀπὰ [υἀεᾶ Δπα ἔγτοπι Ὀεγοηῃά τῆς Τοτάδη.᾽ 

ΟΗΑΡΤΕΚ5 ΚΝ .-ΝΊΙ!. 

716 ϑρρημο» ορ 1} ἤοιεμί. 

ΟΕΝΕΚΑΙ, ΟΗΑΚΑΟΤΕΚ. Τῇῆδ πιᾶρτᾶ οἤατίδ οὗ 
ΟἾγΙϑι 5 Κίπράοτῃ : ἴῃς υπέο]άϊηρ οὗ Ηἱἰβ πρῃϊ- 
δΟΌ5Π655 ; ἴἢ6 5] τηδ5ῖ σοαδ οὗ πιογαΐὶβ ὄνοεῦ ὕτο- 
οΪαιτπηο οὐ εἀσίῃ ; ἴδε σουπίεγραγίὶ οὐ ἴῃς 161514- 
ἴοπ οὐ Μουπὶ ϑιηδλὶ; ΟἸγίδῖ ἔα ἌΡρθδῦβ 45 
[αρῖνετ ἂἀπὰ Κίηρσ; Μοβδεβ βροκε ἰῇ Οοσ᾿β 
πᾶτε ; (δὲ 5ρεὰ ΚΒ ἴῃ Η!5 οὐντι. -- 1ἰ5 Ῥοβϑιοη, 
ςοηίςπῖβ, ΘΟὨπΕςΟ ΟΣ, 85 ΜΜῚ] 25 ἴῃς ψῃοΐΪα ἴθποῦ 
οὗ ἴῃ Νενν Τ᾽ δβίατηδηϊ, βῆον ἴῃαϊ ἰξ 15 ἰῃς ςπά οὗ 
ἴῃς Ἰδτν πὰ τῆς Ὀερὶπηΐϊηρ οὗ ἴῃς σοβρεὶ, ἴῃς οοῃ- 
πεσησ πκΚ Ὀεϊνεδη ἴῃς ἵπο : (1) ἃ τ Υ 08]] 
ἴο τερεπίδῃοο ἔου ἴῃς υποοηνετγίεα, μον τΠδ6ηὶ 
(μεῖς ᾿πῆπῖῖε ἀἰδίδηοα ἔστοῦι ἴῃς ΠΟ] 658 τααυγοα 
ὃγ (ἢ6 Ιανῷ ; (2) ἃ σαΐττοσ οὗ ἴῃς αἰνὶπα νὺ}}} ἔογ Ὀ6- 
ενετξ, Βῃονίηρ ἴ6πὶ ἴῃς ἰάἀ64] οὐ (τ βιίδη πγοὸ- 
ΤΑ γ; (3) δῇ δηηουποοιηεηΐ οὐ Ὀ]εβδίηρϑ (Ὀεαῖς- 
τ6165)}) ἴο 8411 ἴῃ το ἴπ6 ἰᾶΐν π85 ἔμ 81|1ςἀ 118 
Τβϑίοη, ἴο Ἴτδαῖς ἃ δ6πβε οὗ σὴ δπὰ ριι, τὸ 
Ὀερεῖ Ὠυγα Ὑ δηα πιθοῖκη655 οὗ βρί γι, 48 Μ)6}] 85 
ἴο εησουγαρε Δηα ᾿πρ6] ἴο Πίρσῃοτ δἰἰδιῃτηθηΐβ. [{ 
ἰβ δί οὔσας ἃ ψδγηΐηρ, ἃ βἰδμαδγα δηὰ ἃ ὑγοπιῖβε, 
δυϊ ποῖ ἴῃς ψὮΟΪα ροβρεὶ. ὙΤῇῃς ψοβρεὶ 15 σδομέ 
Οηπθὲ 45 νὰ] 45 ἴτοῖλ (σχϑί. ΤῊ]5 αἰβοουγβα 
Γοηϊδῖη5 1||Ὲ ἀθουΐ Ηἰ5 Ῥοσβοῦ δηὰ ἽΝ ουκ ; ποὺ 
σουἱὰ ἃ, Τῆε δυάΐοπος τγ28 ποῖ σοδάγυ, ποῖ ὄνθῃ 
τ Τ ν εἶνε (Μᾶσκ, σὮΔΡ. χνὶ. 21--23), [6 ἔδοῖβ γετα 
ἠοῖ Δοςοιρ] 5866, ἴῃς ΤοΔΟΠΟΓ ᾿γδϑ τ͵]ϑ6 ἴῃ ]ἢ- 
ποϊΐηρ, νυᾶ8 51}}} ἰπ ΗἼ5 Ἀυπι}]}] τ οη ; ΟἿΪΥ θη 
Ης νᾶ3 ρ] οσιδοὰ ἀϊὰ δ6 [}}} σίοτν οὗ (Ὡς ροβροὶ 
ἄΡΡεᾶσ. Τῆαδ ἱΠΊΡΓΟΡΕΙ σϑεπιδῖα οἵ 115 δ! σπίδοᾶποα 
τηαῖοβ ΟἾσβὶ ἃ ΠΟΘ ἰοδοῦου οὗ οἰῆϊοβ, ποῖ ἃ 
δανίουγ; τλοβ (δ ζοβρεὶ ἃ πίῆοσ Ἰεμ8}185π|, ποῖ 

ἴῃς ρῬονγεσ οὗ Οοὰ υπηῖο βαϊναίίοη ; Ἔχδ᾽ ἤηρς ΟἢΓΙβι 8 
δαγ]οβὲ ἰηβισυσάοη ἴο ἴῃς ΑΡοϑβῖ]65 δἵ [Π6 ὄχρθῆβε 
οὗ ἴΠε Ἰδίοσ ; υ;865 ΗἸ5 Ἰοποσ ννοσάβ οἡ ἴῃς Μουηῖΐ 
οὐ Βεαιίυἀ 65 ἴο τχᾶΐκα ι.8 ἔογγεῖ Οαϊνδῖν ; Ρυ88 
Ηἰ5 ῥυἱποὶρ]ε5 θεΐοτε Ηἰ5 Ρεύβοῃ, ξλ:][ηρ ἴἰο ἸοδΔα υ5 
ἴο Ηϊπι. Βυῖ ψ ἈΠῸ ἴτ 18 ποῖ πῃ δ1}] ροβρεὶ, 118 
ἴοπα 8 Ἔσνδηρο!οδὶ, δηα 115 ἰάθαὶ 15 Ὁ γ βδη ; ποῖ 
[ΕἸ ΠἸπρ ΠΟΥ ΟΥ ΨὮΏΥ ψΠῸῪ ἅτε ϑανθά, 1 ἱπρ}168 
τὨγουρδουΐῖ [μα Οοα τπιυβῖ δηα Μ11}1 Π6ΙΡ, ἐποουτγ- 
ΑΡ658 05 ἴὸ αϑὶς ἔσοῦι! Ηἰπὶ (ΟΡ. νἱ]. 11. Λά- 
ἀτγοβϑοα ἴο ἰοβα ὑπάογ ἴλς Ἰαν, ἰἰ 15 ([ἢ6 Ὀεβὲ ἰπ- 
ττοἀυοίοῃ ἴο ἴῃς ψοβρεὶ. 

2. 1,εδαϊηρς ἰδουρῃῖ δηὰ ρίδη. Τῆς σοπηθοϊίοη 
οὗ τπουρῆῖβ, 50 ἕδι 25 Μαίϊ μεν ἱπαϊσδίεϑ 1ΐ, 18 
ΜΙ ΟΠΔΡ. ἱν. 17 : "Βαροηΐϊ γε, ἔογ ἴῃς ἰκϊπμάοτῃ 
οὗ ἢεάνδῃ 8 δ ἢλπα.᾽ ΤΤμα πλοῖϊνε ἴο τερθηΐδηος 
γγᾺ3 ἴῃ οοπιίηρ οὗ (ἢ 6 “ Κηράοχῃ,᾽ ἀρουΐϊ νηΐ ςἢ ἴῃς 
]εννβ δὰ ντοηρ οχρεοίδίίοηϑ. 686 ΟἸΤΟΥΒ 416 
πιεῖ αἵ [πε ουΐδεϊ ὈΥ ἃ ἀδβουρίοη οὗ ἴῃ σπδγδοίογ 
οἵ ἴδ οἰ[Ζ6 5 οὗ {παῖ Κίηράοπι, ψ 116 ἴἢ6 (811 ἴο 
τορεδηΐδηος 18 ὈοΪἢ Ἔχραπαεα πὰ επέοσοεα ἴῃ τῃ 6 
Ὀοάὰνγ οὗ ἰῃς ἀἰδοοῦγβα, νυ] ἢ Βρί γ[411Ζ68 ἴῃς Ἰανν. 
Το] εδάϊηρ ΓΠουρἢ 8 ἀγὰ τεβρεοίηρ ἴῃς ἴτυςε 5ἰαπα- 
τὰ οἵ τἱσῃίθουβπαδββ, περαϊνοὶν, ἰσθμοῦ [ἤδη (ἢ6 
ΠΡ ςδοῦυβη 655 οὗ [6 Θοθε5 πα ῬὨδσίβεθβ (ς ἢ. 
ν. 20), ροϑβιτνεῖν, Κὸ οὐ 8 (οἢαρ. ν. 48). Τῆς 
Οοϊάδη Ευ]ε (νιῖ. 12) 15 ποῖ ἴε Ιοδαϊὴρ τπουρῆϊ, 
ϑίηοα (6 εἰ ὶςβ οὗ ἴῃς αἰβοουσβα ἃστα σαὶ ρου ; 
8566 ποί68. 

ΤΊις ἀϊδοουγθε ἕο] ον ἴῃς τηεῖῃοα οὗ πδίιγαὶ 
αϑϑοοίϊδίοῃ, Δ Πουρἢ ἴῃ βοῖηξε οἂϑε8 6 σοπῆδο- 
ἤοπ οὗ τδουρῆϊ 15 ἀϊβίουϊς ἴο αεἰειτηΐηθ. Α 
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ἴο υηάδεγπίλης 1ἴ ἃ5 ἃ ὙΠ ΟΪ]α. 
ΟΡ. νυ. Α ἀεδβοσιρίίοῃ οὗ [τς σμάσδςίοσ οὗ [ῃς 

εἰὕζεοηβ οὗ τῆς Κίπηράομπι οὗ Ὠεανεη, ἐδεῖσ σε το 
ἴο ἰδς ψνου]α (νεσβ. 2-16); ἴῃε τοϊδοῃ οὐ (ἢ γσίβι 
ἴο (Ὡς αν, ἢ ἢ Ἐχροβιίοη οὗ ἴῃς ἰανν, συ]- 
Γαδ ηρ ἰπ ἃ τοέοσθηςο ἴο οὐ β ρογεστίοη (νογβ. 
17-.Ὺ48). - ΟΠδΡ. ν, Ἐπεὶ ρίουβ ἀυῈεβ ; [π6 ἔα156 
δηὰ ἔσις ρογίζοσηδηος οὗ ἴἤστ οσοηίταβιθα (νοῖβ. 
1-18) ; ̓ πβίγυσοη τόμχαγαϊηρ ἀεαϊοδίίοη οὗ [δ6 
Βεατί ἴο οὐ δηὰ σοπδεαυδηΐ ἰτυπὲ ἴῃ Ηἰπὶ (νΕεΓ8. 
19-34). -- ΟὮδρΡ. νὶὶ. Οαδυϊζίοη ἀρδὶηβὶ σθηβοσιουβ- 
Π6585, ὈΓΑΥΟΙ ΘΠ) οἷ πε α Ὠχοῦ Ρτοπιθε οὗ δῃ δῃ- 
δοΥ, ἴο ἩΒΙΟὮ ῥσόσΐβε ἴῃς Οοϊάδηῃ Ευ]ς 18 δῃ- 
πεχοα (νεῚβ. 1-12); Ὄχβογίδιοη ἴο 56]-ἀθηΐδὶ, 
ὙΓΨΆΓΟΙΠΡ ἀραϊηβί [4156 ἰθδοῦοιβ δηὰ ζα]σα ὑσοΐθϑ- 

. ΒΙΟΠΒ (ν6ΙΒ. 1ζ2-.-22} ; ΠοΟποϊυβίοη, ἔὑγὸ 5 γα τυ 68 
τεβρεοιίίην οὐεαϊεης Δηὰ αἀἰβονδεάϊδηξ Ὠξάσεσβ (ν ε 5. 
24-2)). ΓΒδ ἱτηρτοβϑίοη ὑτοαμυοδα οὐ ἐπα ταυ]]- 
(υὐδ 15 [ἤδη βἰδιςα (νοσβ, 20). , 

ΤῊΣ ΘΟΟΘΡΕῚ, ΑΟΟΌΚΒΡΟΙΝΕ ΤΟ ΜΑΤΤΗΕΨ. [(βΑρϑ. ν -ν ]. 

3 Χείαϊέορε οὗ ἐλε αἰϊτεομν:ές ἴῃ Μαιεν ἀπά 
Τυκο (νἱ, 20-.49). 

Ροϊπίβ οὗ δρτεοεηθηῖ: Βοίἢ Ῥεγὶη στ Ὀεδί!- 
τυάδ5, οηὰ τι [ἢ δασὴς 5:1} [{π4165, σοπίδὶη 50Ὁ- 
Β[ΔΠΏΔ}}Υ ἴῃς βάπια [που ρἢϊ5, ἐγ ἘΠ ΠΠῪ Ἔχργαβϑβειὶ 
ἴῃ ἂς βαὴς ἰδηρυᾶασα. ἴῃ ὈοΟΓ᾿ Οοβρεῖβ Δη 80- 
οουηΐ οὗ [με Ὠδα]ην οὐ ἴἢ6 σοπίυγ οΠ᾽ 5 βεγνδηὶ ἱπη- 
ταοαϊδιίοϊγ ἐΟ]]ΟὟΒ. --- Ῥοϊηῖβ οὗ αἀϊβδγεηςος : Μαῖ- 
ον γῖνοβ οὔς δυπατοὰ «δηὰ βενδη νϑῖβοβ, Γὺκα 
Ὀυϊ (τίν ; Μαίδμεν βενεὴ (οὐ πἰπε) ὈελΕϊυαδ8, 
[ἶκὸ ἔουτ, ἔο!]οννεὰ ὉΥ ἔουῦ “νοῦβ.᾽ [ΓἋΚκὸ ἰ5 
ΒΟΙΩΘΕΈΝΏ6Β ΕΠ ]1οΥ ἤδη Μαῖα, δῃοᾶ {ἢ6 ογάοτ 5 
ΟΟΟΔΒΙΟΠΔΠΪΥ ἀἰβετεη. Οὐγὶ],ογὰ τνὰ8 5: ςπρ; (νεγ. 
1) νῆδη [815 αἰβοουγθε νγὰ8 ἀδ]ἰνογεα ; ΔρΡΡρΑσ ΠΥ 
βίλπαϊηρ (ὺκΚ6 νἱ. 17) ἀυγίηρ ἴῃς οἴει. ΤῊ 
νβ υποτοα οὐ ἃ πιουηίδίη, ἰῃ6 ΟΠΘΙ ΟΣ ἃ ἈΪδίῃ, 
Α πυδετ οὗ ἱπιροτγίδηϊ ουθηΐβ θη οποα Ὀγ Γὺκο 
Ῥεΐοτε τῇς ἀϊδοουζβε ἅτε μεοαγὰ ΌγῪ Μαίδοεον δἔ- 
ἴεγ ἵξ. 

Ἐχρίδηδλίζοηβ : (14) Το στερουίβ οὗ ἴπς 5δπὶρ 

Τῆθ Μουπίὶ οὗ Βοαιτυάθς, 

ἀἰβοουτδε ; βοὴ Ενδηρε δὲ τποάϊγίηρ ἰο 8} Ὠ5 
ὉΓ ΤΠῚ5 18 τῆς οοπιηηοη νίενν, ἱηνοὶν!ην 
ουγοϑὶ ἀπ 1165. [ζ ἰ5 ἴδηι ἀβϑϑυϊηςά, [ἢΔὶ ΟὐΓ 
Τοτὰ ννᾶβ βίδπαϊπρ ἱπιπιθα!δίεϊυ Ὀεΐοσς ἴῃς α15- 
οουχβε, θυΐ 5αὲ ἀονῃ ἴοὸ βρθακ ; [αἴ ου (δ πιουη- 
ἰδίῃ {πεσε ννᾶ8 ἃ ρίδϊῃ υ5ῖ θεῖον ἴῃε βυγαπλζ (1Π 6 
ἔλεϊ ἴῃ {πε ἰγδαϊοπαὶ Ἰοσα] ΠΥ: “1π6 Ἡοτηβ οὗ 
Ἡδιπ,, οὐ “Κυγὴ Ηδίίη,᾽ 866 νοῦ. 1). Τῆς 
ἙΠτοποϊοχί δὶ αἰ σΌΪΥ 15 ποῖ βεῦίουβ. Μαδίπον 
τηςητίοηβ [ἢ6 βεηάϊηρ ουὖἱ οὗ (ῆε Τ εἶνο (ἢ ΔΡ. Χ,), 
ποῖ ἴΠ6 σποίος, Γῇ 8 παιγαῖϊοα ὉΥῪ Μαγκ δηὰ 
1Τακο. Ὅδε Ἰδιζεσ ἱπιπιδα δίεὶν ρῥγεςεαεα τῃς α]5- 
οουγβα (80 [Κ6}], ἴΠε ἐογπιοῦ ἰοοῖς Ρ]άοα 50ΠῚ6 
ἔἰπιθ δέϊεσ. Τῆς τηδητίοη Ὁγ Μαίίζον οἵ ἢΪ8 οὐνῃ 
021} ουἱ οὗ 115 σΠτοποϊορίοδὶ ροβίτοη 8 γθδα!ν 
δοοουηπίοα ἔογ (566 ἰῃ ΟἾδΡ. ἰχ. 1-:17)}. -- (Ὁ) Το 
ἀϊβοουϊδε8 οὐ δηιγεῖὶγ αἰ βεγεπῖ οσσαϑίομβ. 50 
Αὐυρσιυπῆπε δηὰ οἴμειβ. Τὴ}8 ἰβ ἅπ ἱπιργο 8] 6 

βοϊυτίοη, ποῖ οδ]]εὰ ἔοσ ὈΥ ἴδ σΠσοπο]οσίοδὶ αἱΐ- 
βουϊε5. Τὴ τπδηίοη οὐ ἴδε 84Ππ|ι6 ΠΊΓΔΟΪ6 845 
᾿πηλεἀϊαίεὶν ἔο! ον ἰπ ὈοΙΒ (ΟΟ5Ρ6 18 5Πονν8 
(δαὶ 16 οσσαβίοηβ, ἰξ αἀἰδετεπῖ, ννοσα ποῖ ψ] ΕἸγ 
βεραδγδίςα. - Ὁ) Ὠιἤεγεηξ αἰβοουγβεβ, θυ ἀ6]}1ν- 
εἴεα ἴῃ ἱπιπηεαϊαία βυσςαββίοῃ ; [ἢ6 ἸΟΏΡΟΙ οἠς Ο 
(ἢς πιουηίδιη ἴο (ἢς αἀἰδοῖρ]65, ἰης οἴ ΠΟΥ οὐ τῆς 
Ρἰδὶη ἴο ([ἢς πιυϊετυάε8. 850 [ἀπρο. Εανοσγεα Ὁ 
τῆς αἰτεοὶ δα άγθϑβ ἴο (ἢ αἸ50}01ε85, δηὰ ἴδε δἱ- 
Ιυϑίοη ἴο ἴῃς ῬΠαγίβοοβ (Μαῖί. ν.), ηοΐ ἐουπᾶ ἱἰῃ 
[κε 8 δοοοιπηΐ; ορροβεὰ δοννενεσ ὈΥ ἴῃς ἕδεϊ 
ταὶ (6 τιυἹθζυά 65 4150 πεαγὰ ἴῃς ἰοηρεῖ ἀΪ5- 
οουτος (Μαζί. νυἱΐ. 28). -- [ἡ] Ὑννο βυϊηπηδυὶεβ οὗ 
οὺγ [,οτα δ ἱεδοξίηρ δρουΐ [5 {ἰπι6, ποῖ τεροσίβ 
οὗ ραγίσαϊας ἀἰβοουγϑεβ. ΘΟ ἢ Βυπημλαυ65 Μου]ὰ 
Ὅς 1ῃ. 8η ΔρΡρσγοργίαϊς ρΐἷδςς, δἴποε ἴῃ Ὀοίῃ σδ5685 ἃ 
ΘΏΘΓΔΙ 5Κοῖοἢ οὗ οὔγ 1, οτα 8 το ἰϑίτγυ ργοσςάδ8. 
αἱ ὈοΓ. Ενδηρο 1515 ΒΡΘΟΙΥ [πῸ Ρ]ᾶςο, πα ἀνθ 



ψαεὴ 

(ΒΑΡ. ,(. 1-1ό.]} 

οἷν 1,ογὰ β ροβίυτα. --- Αςοερθπρ ἴδε αἰ ἤδτηρ τα - 
Ῥοεὶβ οὗ ἴῃ βᾶτης ἀἰβοουϊβο, γγὰ βῃου]α Σου ΡῈ Ὺ 
παῖ ([δς Ενδησοὶ θίβ ἀἰαὰ ποῖ σοπιροβα 1μοὶγ ἢ15- 
ἔοτῖεβ ἔγοπὶ τι τίθη ἀοσυτηδηΐϊβ Δηα Ψ} [ἰτεΓα] 
ὩΟΟΌΓΔΟΥ ἰῃ ἀεἴλιϊδβ, θυ (Δοςοταϊηρ ἴο ΟτἹεηΐϊδὶ 
δ πο ε) μος ΤΑΘΙΏΟΤΥ, ἩΠΙΟὮ τγᾶ8 ἴἤεῃ συ ςἢ Ὀεῖ- 
ἴεν ἱταϊπεα τἤδη ποῦν, δηα ἔτγοσῃ ᾿ἱν της ᾿τ ΡΓΟβϑ ἢ 5 
οὗ ἴτε νι Ὅο]ς (γί, βισεηρτπεηςα δα συλγάδα ὈΥ 
ἴῃς ΗοΙΪγ ϑρί πὶ. Ἡδσησε ᾿ἧὰ ἢδᾶνς ΔΕΟΓ Δ}} ἃ ἱΓΌΕΙ, 
ΤλΟτΙα 116 Ἰ κα πὰ Ἰηδῖτυςανς δοοουπῖ οὗ οὐσ 1, οταὰ δ 
ΤΑΙ ΒΤΎ, υ5ὲ Δ5 Ρἱοίυτε5 εἰ ροαυηρ ἴῃ6 νΑτῖδα 
ΘΧΡΓΕΒΒΙΟΏΒ Οὗ ἃ τηᾶπ 5 σουῃίδηδηςα ἃΣΘ ΠΟΤ {ΠΣ 
ἔο ἴδε 1πς [ῃδη ἃ ὑῬΒοίοργδρῃ ἩδπὶοὮ οδ ΟἿἿΥ ἢχ 

ΤΗῈ ΟΘΟΟΘΡΕῚ, ΑΓΓΟΚΌΙΝΟ ΤΟ ΜΑΤΤΗΕΝ. 55 
τῆς τιοτηεπίδυυ πᾶσα. ΤῊΪ8 ἑδοὶ δοσουηίβ Ὀοίἢ 
ἔοσ ἴῃ6 τεσ καῦ]ς 6556 112] ἀρτεοπθηῖ ἂπα {π6 
ἀεοοϊἀεὰ ᾿μαϊντϊάυλ! ιν δηθὰ αἀἰθδγθπος ἴῃ ἀδσίδ!]; 
Ἡ ΟΝ ομασδοίοσίιζε [Ὡς αοβρεὶβ. ΤΏ ἔνο τοροσίβ 
οὗ ἴῃς ϑεῶοῃ οὐ ἴῃ Μουηῖ ὑγοβεηΐ ἴῃ ἃ 5ΒΕῸΚΙησς 
ΤΩΔΏΠΟΥ ἴῆ656 σπατγδοίοσίβεοβ. Τδς οχ26 18 ρσοθᾶ- 
Ὁ]Υ ᾿υδί αΐεσ ἴῃς ξεαβέ τιθηποποα ἴῃ Ιοδη ν. 1, ἰέ 
ἴηδι ἰ8 ἴο θὲ ῥιδςδά ἀυτίησ ἴ[ὰς δ] θαι τα ϑ γγ. 
Ουτ Ι,οτά μὰ οετίδιηϊυ θθθη ρτεδοξῖηρ ἴῃ ΟἍ11|6 6 
ἔοσ ϑαῆὶς ἔτσης, δηὰ ἤδὰ δίγεδαν ἀγουβεα ἴῃς δῃ- 
ἰδδοηίβιῃ οὗ ἴῃς ῬΠασῖβοθβ. 966 σἤδρ. ΧΙϊ. 1-- δ, 
ἔογ ἴα ανθηΐβ ΠΡ ΠΕ Ῥτοοθάϊης (ΘσοΙΊΡ. 
Μαδῖῖκ 1ἰ, “πιο; [Κα νἱὶ. 1-16]. 

ΟΒΑΡΤΕΕ Υ.. 1--16. 

ΑἹ εεγίῤὝίομ οΥἹ ἐς Οὐζέσεης οὗ 1λ6 Κἰπράονηε οὗ Ηεανεμ; ἐλεεῖν ᾿ ϑέα 209) 
20 164 Ἡνογία, 

1 ΝῺ 5βείηρ τῃ6 τα τ465, 5 6 ψεηΐ ὕΡ ἰηῖο 4} τηοιηίδίῃ : α τὶς 11}. χα} 
οοιηρ. ἴκυκς 

2 δΔηᾶ ψΏδη δα ν45 βαΐ,2 15 ἀἰβοῖ 0165 οᾶτῆθ υηΐο πίῃ: Απά "7 

ὃ ἢ6 ορϑῃβδά ἢϊ5 τηουΐῃ, δηά ἰδυρῇϊ [6 Π|, ΒαυἹηΡ, Ἃ 

ΟῸ δὸὼ ὄιυι ἃ ὦ 

ς“ ΒΙεββεά χγε 16 ΡΟΟΥ ἰῃ βριτίῖ : ἔογ {πε ῖγ5 156. [η6. Κιηράοπι 34. 

ὃ ου Σϊ. τ: 
Ἰχχυῖ!. 

2; Αεοἰβ χ. 

ες (ορ. [ὺ8κκ 

οὗ ἤδάνεη, ΒΙ]εββθά ὧγό “1ΠΕΥ {παῖ τηουγῃ : [ΟΥ̓ [ΏΕΥ 58.411 Ὅ6 Υἱ. 5055. 
ι.. 17. 

σοτηίζοτίεα, Β]65564 α»6 7 188 τηθοῖς : ἔοσ τΏΘΥ 584}} ᾿πῃοσγιῖ [ῃ6 ΔΕ ΡΙ͂ 
δαγίῃ. ΒΙβββθᾶ χγε σῖπον ψὩΐοἢ ἀο Ὠυηρογϑδ δηὰ Τηϊγϑ δἰΐοῦ. τι 
ΓΙΡςΘΟΙΙΒΠ655 : [ΟΓ {ΠΥ 5841} ὈῈ Π]1δὰ, ΒΙ6βββά αγό [ῃς6 πηεγοὶ- 
ἔμ] : [οΥΓ ΤΟΥ 584}1} οὐίδϊῃ τθσογ. ΒΙἊββεᾶ κγό ὅἴῆς Ρυτγα ἴῃ 
Βοαγί : ἔογ ᾿ΤΠΕΥ 5841] 5856 αοά. Β]θββϑᾶ γέ ἴῃς ἢ ρεδοθιηδίοῦϑβ: 
ἴοτ ἴΠ6Ὺ 5}.8}} Ὀ6 οδ]]6ὰ [ῃ6 ἐσ] ἄτη ὁ οἱ ἀοά. 
ἴΠοΥ οὕ ἀγα ραγβθουϊεα ἴοσ σὶρ θοιβη655᾽ 58Κ6: [οσ {ΠΕ ῚΓ5 
5. [ὴ6. Κίηράομῃ οἵ ἤδάνβη. " Β]6ββθά ἂζα γβ, ΨΏθη »2δη 508] 

Ν 15. ἵν, 1) 2. 

ἄ Ῥᾳε χχῖν. 4. 
ἑἐ ΗεὉ. χὶϊ. τ4: 

ι ]οδα ἢ. 2, 

ἦτ. ἐπ. 18. 
ἐ Ἔοπι. νἱϊ!. τ4. 
» Ῥεῖ. ἃ. τ4. 

π ΒΒ] 9 ϑθα 475 

] » ιεῖ. ἱν. τ4. 

ταν] 6 γοῦ, 8η4 Ρεγβθουΐα γοῖ, δημα 5}8]] 6 αν 411] Δ ΠΟΥ οὗ 6ν]] 

ἀραϊηβῖ γοῖ! 4 56 ]ν, ἔοσῦ ΤΥ 546. 
ρ᾽αά: ἴογ στεαῖ ἧς γουγ γτενασγά ἴῃ ἤδᾶνεῃ : οσ 8507 ρεγβθουτθα 
ἴπογ ἴῃς ρῥγορῃείβ ψῃϊο ἢ Τ ετα Ὀείογα γου. 

Υε ἅγὰ ἴῃς 54]ῖ οἱ τῆς δαγίῃ : 4 Ὀαῖ 1 [ἢ 8411 ἢανε ἰοβί ἢ18 ὃ 
ΒΝ,  ὨΘΓΟὮ 58.411] 1 ΡῈ βαϊϊθα ἡ 1 15 (ῃδηοοίογι ἢ ροοά ἴογ 
ποιῃίηρ, Ὀὰϊ ἴἰο 6 οσαϑί ουΐ, Δηά ἴο Ὀ6 ἰτοάάφη 9 πηάδγ ἔοοΐ οὗ 

τθη, ΤΎΕ δῖα [6 ΠΙρδϊ οὗ [6 νου. Α οἱΐγ τμαϊ 15 861: 39. ου "ἘΝ Μετ, 
ἃ ἈΠῚ σαπηοῖ Ὀ6 Ὠϊά. “ ΝοΙίῃογ ἀο πηθη Ἰρδϊ ἃ οδηα]α, ἀαηὰ ῥυϊ ’ Μαηοῖν, ὅτι 

13 

[4 
[5 

ὃ Αεῖβ νυ. 41; 
4 Ὅον. νὶ. τὸ; 
(οὶ. ἱ. 24. 

2. 1 (του. 
χχχνὶ. ι: 
οἴδρ. χχῖϊ. 
4711 ΤΠ β8. 
ν ις. 

φ Μαγκ χ. το: 
Γμαἶκὸ χὶν. 34, 

35" 

9 Ἐε]οῖϊςθ, αῃὰ Ὀ6 δχοθθαϊηρ 

Κ6 νυ ἱ. 6ὲ 

1 υπμᾶου 4.11} Ὀυ58 6), Ὀυὺΐ οἡ 4.11} σδη]θϑίοῖ ; δηά ᾿ξ ρίνειῃ Πρ ἢ 1}2 τἱ- 33. 

Ι6 ιιηῖο 411 ἰΠαΐ δῖ ἴῇ [6 Ὠοιι86. 

γοῦγ Εδίῃογ νὨ]οἢ 15 15 ἴῃ ἤδάνεη. 

Δ 1ῃ6 
4 «4116 5015 διῃδι 
Βι0 ὃς ολβῖ ουοἱ δΔηά ἰτοἀάρῃ 

18 Ἰύνρῃ 50 ἰεἴ γουγ ᾿ἰρὰϊ 

3 δά 5Ξαΐϊ ἀονγῃ, ΟΥ̓ ννὰβ βϑαϊβα 
δ ρ»1:: 501] 

10 οὐἵγ δεῖ 

Ι,εἴ γουγ ΠρὩϊ 80 1δ βϑῃϊηε Ὀε- 
ἴοτε τπηδη, ἐπαῖ (ὩΘΥ ΠΊΔΥ 8566 ὙΟῸΓ ροοῦ ψόσκϑ, δηα "ρου! γ ἐτ Ῥεῖ, Σἰ. τὮ. 

“««ἴοπῃ χν. 8: 
Ἦ1|. 1. 11. 

δίηοΥ δὶ ΠΌΏΡΕΘΥ 
ΤΟ 8 11Ε 

13 18 δῃϊπεῖῃ 
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ΟΟΝΤΕΝΊΘ. ΤὮδ βοδὴς (νοῦ, 1), (6 ἔοτπῃδὶ] 
ΡῬτείδος οὗ ἴὩς Ἐνδηρο δῖ (νεῖ. 2); [6 ορεπὶην 
ἀεβοροη οὗ ἴῃς οἸξἴζεπβ οὗ ἴῃς Κίπράοπι οἱ 
Ὠδανδῃ (νοσβ. 232-10) ; {πεῖν σϑϊδίοη ἴο ἴῆς σου] 
(νε β. 111-16}, 1ῇὼ τὴ6 ἔοττῃ οὗ ἃ ρϑσβοηδὶ Δρρ]οδ- 
ἴοη. Τῇε αἀϊδοουτθα ορεῦβ ἢ ἃ 5 Ρ] Οὐ 
(πᾶὶ νουϊὰ Ὅε ὔτυρῖ, νεῖ ἰξ ποῖ 80 ἔ]} οἵ 
Ὀϊεββδίηρ. ΟΥἿἱΥ Οπο Ὀπηρίηρ ποανεη δ ὈΪ]εββεά- 
Ὧ685 ἴο εαπτῷτἢ οου]ὰ [ἢ }5 ΒΡΘΔΚ. --- 726 ὀφξαΐέμαες 
(5ο ςΔ]1εἀ ἔτγοπι δέν, ἴῃς νοσαὰ  ΕΪ ΟΝ Ὀερὶη5 ἴλ65ς 
γεῦβ68 ἴῃ [6 Δ ὉΠ νΟΥΒ1 00) ἀγα υ80.8}}} ϑρόκβεη οἵ 
85 βανδῇ ἴῇ ΠΌΠΩΡΕΙ, νΕΓβ. 10, Εἰ Ὀεὶηρ οοπδίἀογοα 
ΒΌΡΡΙΘ ΠΙΑΤΥ, Ζ, Φ., νΕΥ, 10 ϑυ18 Ὁ» ἴῃς ὕτγε-- 
ΠΘαΙΩρ δονθὴ ὑπάοσ [Ὧ6 σοι ρσο βοηβῖνα ἴοτ οὗ 
γιρἠἠεοιδνιόις, πὰ ὙΟΥ. 11 ΔΡΡ]1658 ἴῃς Ὑ0]6 ἴο 
ἴῃς ἀἴβοῖρ]ε5. Ποβο δὴν ομε οἶδ88 οἵ ῬεΊβοῃβ, 
ΠΥ Θχρ δίῃ οδοὴ οἴδοσ. ---- (οη χΑ5[5 : ὅ1η81 δπὰ 
(ῆἣς Μουπί οὗ Βοδλεϊζιἀοβ; ἰῇ ΙΔ οπᾶβ Ὑιἢ 
Ὀ]εβϑίηρ ἴο ἴθοβε σψῆο Κεορ τ; Οἢγῖβὲ ὈερῚη5 
ἢ ὈΪ]αββίηρϑ ἴο ἴο56 ῆο ΤὨτουρἢ 1 ᾶνε Ὀδδπ 
Ὀτουρξ ἴο ἃ 56η86 οὗ 51η ἀπὰ συ ΤὩς οΟἸΏΖΕΠ5 
οὗ ἴῃς Κἰησάοχῃ, 45 ἴῃ 6 {π ἐχρεοϊδά ἴδει ἴο Ὀδ, 
δηὰ 45 ΟἾγσϑὲ ἀδοϊασεα ἤδη ἴὸ 6 (σοπρ. οὐ 
1818 οοηίγαϑῖ, (ῃς Ὀελι 65 ἀπὰ ὁ τοςβ᾽ οὗ [Κε᾽8 
δοςοουηῖ ; Τἤδρ. νἱ. 20-26) ; ἰδοβε τῇοῦὶ ἰΠΟΥῪ 
τοραταθα 845 Ὀ]εββοα ; δηὰ ἴποβε νῆοτῃ Ηδ ῥτο- 
πουηπορά 50: ἴμοϑθο Ὀοαϊίυσοβ ἔουπαὰ ἰπ ἴα ΟἹὰ 
Τεβίδτηοηΐῖ, Ὀπξ ΟἿΪΥ ἴῃ (ἢ Ἰ᾿ρῃς ἴπαὶ Ο τὲ βῃθαβ 
ὍΡΟΙ ἰζ; [τῖῃ6 τοῦ! 5 Ἰυάρτηθης δὰ Ο γ᾿ 8 
Ἰυαρτηδηϊ 45 ἴο 4.41|68 ἴο θῈ Ὠοποτχϑα ; ἴῃς του] 
αα Βοποῖοά δπαᾶ ἀεϊδεα σουγαρο, τνϊϑάομ, δηὰ 

βίτεησίῃ ; ΟὨγβε ΡΥΟΟΪΔΙ 8 45 ἀϊνίης, Ρονοσίν οὗ 
Βρ᾿ΤΙῦ σοη Γ ΟΏ, ΤΊ ΘΟ 6585, ΤΏΟΓᾺ] ΟΠ ΡΊ Πρ, ΤΊΘΤΟΥ, 
Ρυγιῖν, ρεδοεδΌ ἢ 655, 5ηα ραιϊϊοηΐ οηάυταηςα. Μοη 
ΤΊΔΥ δάοτα ἱηϊ]]εςοῖ δηα ρΡοννοσ, ργαϊϑίησ ἴμ 6 δοῦνς 
νἰσίυσϑ ; υϊ τῃ6 αἰ ηςανα νἱτί65 οὗ ἴῃς ο] ΖΕ 18 
οὗ (τι 5 Κιπράοιῃ ἂῖς ἴῃοβε ρδαβϑῖνα οὔδθϑ Ηξς 
ἢδ5 5ῃονῃ ἴο Ὀς αϊνίηθ. 

ψέεῖ. 1. βοοίαρ [9 πια!ὐταᾶθα. ΟοΙρ. Ματῖ ἱν. 
γ, 8; Τὰκε νὶ. 17, ου ἴῃς σαιῃοτηρ οὗ {π686 τλ}}]}- 
εἰτἀ 65. -ἼὉ του ὉΡ. Νοῖ ἴο δνοϊὰ {δεπὶ, Ὀυΐ 
ἴο ραΐποῦ ἔγοπι ἴμοτὴ 4 Ψ1Πρ δυαίδηςα. --- 1ηἴὸ 
ἴ.ο τιουπξαΐη, ἴῃς Ἡοτηβ οὗ Ηαιτπ, δοσοταΐϊηρ ἴο 
τἰγδαϊοη. ΘΙΔΠΙΘΥ͂ : 1 15 τὴς ΟἿΪΥ πεῖὶρῃϊ βδεη ἴῃ 
1815 αἸγεςίοη ἔτομι ἴῃς ἰακα οἔὗ σδηηοβασοίῃ. ΤῊΣ 
ΡΙΑίῃ οὐ ΜΠΪΟΝ 11 βίαπαβ 16 δαϑὶὶν δοσεββϑ Ὁ] 6 ἔγοπι 
ἴῃς Ἰακες, ἀπά ἔσομι μαι Ρ] 4 ἴο πε βυϊηταϊῖ 15 Ὀὰζ 
ἃ ἔεν πλϊπυῖεβ᾽ γα] κΚ. Τῆς ῥ]αϊξοστῃ δὶ ἴῃς ἴοῸΡ ἰ5 
ΘνἹ ἀσΠΕῪ βυϊαῦ]ς ἔοσγ τῆς ΟΟἸἸδοοη οὗ 4 ταῦ Ἱ- 
ἴυἀς, δΔηα οοἸτεβροηᾶβ ὑσδοβεὶν ἴο ἴῆ6 ““Ἰενοὶ 
Ἰλςο. ᾽᾿ το ψοἢ Ης πουϊὰ ““σοπς ἄοννῃ ἢ) 45 
ΤΟΙ Οἠδ ΟὗἩ 115 ΠΙΊΡΏΘΙ ΠοΙῃ5 ἴο δά ἀγεββ ἴἢ6 Ρ6ο- 
Ρ]6. ΤῊΒ 8115 ἴῃς τεαυϊγοιηθηῖβ οὗ ἴῃς νἱενν 
(αὶ Μαίίεν ἂηὰ [κὲ τεροτὶ ἴῃς δδηλθ αἰϊ85- 
οοῦγϑα (566 ποῖβ, Ρ. 54). Τὴδ σδηΐγαὶ ϑυδίοη 
ΟΌΪα Αλ͵8ο Ῥειτηΐϊξ ἴῃς ραιϊποσίπρ λεγε οὗ στῃυ]- 
Εἴ 465 ἔτοπι 411} ᾳφυλγίετϑβ. -- ἜΘ. ὃθ μδὰ δεῖ ἀοψῃ, 
ΟΥ Ψψα5' δοαῖ0ἃ. ΤΠἼδε υδ08] ροβίυτε οὗ δῃ ΟυἹοπῖδὶ 
ἰδαοῆεσ, δὰ {τς παΐυγαὶ ομδ ἴου ἔδυ Πῶσ ἰηβίσις- 
[Ἰοῃ. -- Ηἰα ἀὐδοΐρ]θ5 σατθ ππΐο εἷπι. ΤῊΣ Τυγεῖνα 
Παὰ δἰγεδγ ὕῬεθῃ οἽἤοβεη (οοπρ. Μαγκ ἰἰ. 14; 
Γκε νἱῖ. 132-20), Ὀυϊ {18 ττᾶβ ποὶ 8δη ογαϊπαῦοη 
ἀἰβοουσβα ἴο ἴμεπι. 11 ἰ8 ἴοο ρεποσαὶ, δὰ ΠΟῪ 
ΜΘΤΕῈ ποῖ ἴο Ὀδ 5εηῖ ουἭξ Δι ὁποε. ΤὨ}ε οταϊπδίοῃ 
ἀἰβοουῦβα 8. ἴῃ σᾶρ. χ. ΜΗἰἙ5 ἀἰβοΡ]65᾽ πΊΑῪ ἰη- 
οἰαάδ 411] πο σαπὶς ἴο ὕὲ ᾿διιρῃϊ, 45 αἰβεριυ ηεὰ 
ἔτοπι ἴ6 “τυ τυ 65 ἢο ῃδα σοπὶα ἴο 566 ἴῃς 
τῊΪΓΔΟἾ65 οὗ Πϑδ]ϊηρ. 

νεῖ. 2. Ογρθαθὰ Ὠἷβδ πιο, Αἴογη]α ἰη- 
αἰοδίίης “ἃ βοϊεπιῃ ἂπαὰ δυϊζῃου δίνα υἱΐεγαπος ;᾿ 
ΞΟΙΊΡ. ΓΤαξεγθηςθβ. Ηε δ᾽δὰ Ὀεέοσες ορεποὰ τὴς 
ἡλουτῃ8 οὗ οἴδεῖβ; ἴῆε Κίηρ Ηἰπιβεὶῖ πον Ὀ6- 
σοπι65 ἴῃς Τοδοῆεσ, ἍΠεη τῆς 1,ογὰ ὀρεπβ ἢἰ5 

ΤΗΕ ΟΟΘΡΕῚ, ΑΓΓΟΚΌΙΝΟΕ ΤΟ ΜΑΤΤΗΕΝ. [(ΒΑ5. Ρ. τ--τό. 

του, τὺό Βῃουϊὰ ΟΡδΏ ΟΣ δατβ δηαὰ ἢδδγίβ. --- 
Τασυρθῖ, ΠΙᾺΤΕΓΑ]1γ, “τνὰ5 εδομίηρ, ἱπιρ᾽ γίηρ εἰπεῖ 
σοηπυδα οΥὨ ὨΔὈΌϊτ4] ἀϊδοοῦγθε. [{ 18 ΔΡΡΧΟΡΧΙ- 
αἴο, ὙΠ ῖποσ {ἢ 15 βου Μὼ45 υἰίογοὰ οἡ οπ6 Οοὐ- 
ΟἈΒΙΟΏ, ΟΥ̓ΪΒ ἃ ΒυΠΊΠΊΔΙΥ Οὗ Οὐγ 1, οΥ᾽ 5 ̓Ἰεδοηρ58. 

γεῖβ. 3-.||,Ὼ΄[1. Τῆς Ὀαδοτιάοβ σοπδιίζυϊα δὴ 45- 
σα ϊῃρ 5665. ΤῊ 88π|6ὲ ἰπουρσῇϊβ ἀγα ἔουπα ἱπ 
τδε ΟἹἀ Τεκιατηθηῖ, θὰ ΟἿΪῪ βίπος (Ὁ σιϑὶ μ85 Ὀδθῃ 
ἐουπα ἴδετε. -- ΤὨς πογὰ, ἢσβὶ δρρ] δὰ 
ἴο Οοά, τιθᾶῃβ ποσὰ ἴθδη “ΔΡΡΥ. ΗδρΡΙΠ655 
ΤΩΔΥ σΟΠΊ6 ἔσγοτι ΘΑΤΠΪΥ (ὨΪΠΡ5 ; Ὁ] βϑθΠ6 855 ΘΟ 168 
ἔτοηι σοά. [1 ἰ5 ποὶ ἐξριογ σα ΔΙΌ ΓΑΓΙΥ ; ἃ τοᾶ- 
50ῃ ἔο]]ονν5 εδο ἢ Ὀεδίτκιάε, 

γεν. 3. ΤῊΘ ῬΟῸΣ ἰῃ δρίσχὶζ, ποὶ “ἷπ ὈΟΑΥ,᾽ ΠΟΥ 
42ῃ πιϊπα.͵ Τα δυπιῦ]ο, ἴο86 οοπμβοίουβ οὗ {Ποὶτ 
βρίσιἴυ2] ποαᾶβ, δηὰ τ ῥτεραγεὰ ἴο ὃς ἢ]ϊεὰ 
ἢ τῃ6 τσἢ65 οὗ ἴῃς ροβρεὶ. ὍΤδε ἀΐβοοιιγβε θ6- 
Εἶπδ αἱ ἴῃς Ὀερίὶπηΐϊηρς ; 56ῆ86 οὗ νηΐ οοπ 65 Ὀ6- 
ΟΥΕ βρὶγϊ 8] Ὀ]εβϑίηρβ ; τὰς ἔτ οὗ 186 ἰᾶὰνν δὰ 
τῆς ροσὰ οὗ ἴδε ροβρεὶ. Τῇα [ἐν στῇ τΠετ 
σαγη4] ἤορα5 ΜοῚς ποῖ “ῬΟΟΥ ἴῃ ΒΡ Πς,᾿ παπος ἰῆς 
ΔΡΡσορυϊίθῃθϑβ οὐ ἴδε Ἰηϊσοάυςίοη. Ῥυίάδ 15 8]- 
ὙΆΔΥ5 ἴῃς ἢγϑί δηᾶ στεϑῖ πἰπάτδηςε ἴο οὈίδὶηΐηρ ἃ 
Ρατί ἴῃ ἴῃς Κιησάοηπι. --- ΕῸΣ Βοΐγα 5. 1ἴ ὈεΪοπρ5 
ἴο ἴμοτη. --- 780 κίηρδομι οὗ θᾶνοπ. 566 ποῖεβ οἢ 
σΒΔΡ. ἰἰϊ. 2 ; σοΏρ. οἤδρ. χὶ. Βοῖἃ τμ6 Βα 5 οὗ 
[Ὡς ΤόΔΟδΕΥ δηὰ της ἐχρεςοίδουῃβ οὗ (δ 6 δυασΐίοποα 
τηδας (15 ἃ ἔδυ ασ τπουσῃϊ. 

ψεῖ.4. ΤΠΟΥ δαὶ τῃοῦσηι, ΟΥ̓ΆᾺἑἴπδ ΤΩΟΌΓΠΙΠΡ 
ΟΠ 65. ΑἍὄὔβρὶ Πἴυδὶ πιουγηϊηρ 15 πεαηῖ. Α 586 ῃ8ε 
Οὗ περᾶ τηᾶῖζοϑ τηδῃ “ῬΟΟΥ ἴῃ 5ρι σι, θυ ἃ σοη- 
50 ου5Πη655 οὗ ἴδε ροβιῆνε ΡΟΥΘ Οὗ 5'η τ Κ6β5 
ἴδηι πηουτῃ. Νοῖ ἴσττοσ, ἔδασ οὗ ρυπίβησηθηίΐ, Ὀυϊ 
δοίι] βούτοῦν [δ 81: ἢὰ5 ῬΟΥΨΕΙ ΟΥ̓ΘΓ 8. --- ὕΟ1α- 
ζοτίοᾶ. ΤῊ5 15 4 ὈΥΟΠΪβ86 ; ἤξησς ἴῃς οοπιξοτί 
οομγδα ποῖ ἔσοστῃ ΟΌΣΒΕΪνοβ, Ὀυΐ ἔτοῃ Οοά. 1 το- 
Ρεηΐδηςς βανοά, ἤθη [6 Ῥχοπ δε πψου]ὰ Ῥε : [ΠΟΥ 
5804} σοπηξοτί ἐμεπηβοῖνεβ. 

γεῦ. 5. ΤὙᾷὲδθ πιθοῖς ; ἴῃ 6 τ]ὰ, (6 σοῖς, Ο- 
Ἀδὸ ἴο ἴῃς διιδίουβ, πο βδυςσοοα ἴῃ δυο ἢ ἃ 
ἰηράοπι 85 ἴῃς [εἰν Με Ὲ Ἰοοκίηρ ἔοσ. Α ΠΙρσΠΟΓ 

αυδὶΥ ἴἢδπ τὴς ῥτγεοεάϊηρ. ---ἼΒοσ [80 ϑασίδ, 
ΟΥ “ἴδε Ἰαπά,᾽ ἡ. 2., οὐ (δηδδη, ἴῃς ἴγρε οὗ ἃ]] 
Ὀ]οβϑίηρβ, ποῖ ἸΏΘΥΟΙΥ οὗ 5ρ᾽ 4] οΉ5. ΤῊΣ [1- 
6͵ΙᾺ] ἔ] ΔἸπιθηΐ 15 ποῖ ἱπέτγεσαςηΐ, Ὀπξ [ὴ6 ὈΓΙΠΊΔΙΥ 
ΤΟίοσεησα 15 ἴο ἴπε Μοββ1: 4} 5 ΚΙηράοπι. 

Ψεσ. 6. Ηπαρον δὰ (ἱταί αὐτοσ σἱ ἢ ὑΘΟΠ8:028. 
“ 7ᾷε τἱρεουβη655,᾽ 2. Φ., σα 5 ; βοπιείμιηρς ψΠἢ- 
ουΐ υϑ, Εἶνε ἴο 8, ποῖ ΠΊΘΙΕΙΥ ἱτηρυϊεά ἴο 5, 
1πουρ παῖ 5 ἱποϊαἀθά, Ῥὰϊ πιδὰς οὐγβ, ῥατί οἱ 
οὔγ Ἰιΐς, 45 ἔοοᾶ 15 λϑϑιτη ]αϊεα. Α 51}}} βίΤΟηΡΕΣ 
τοργεβεηϊδίοη οὗ ἴῃ β86η8ε οὗ βρ: γι υ8] πδεα, 4“- 
νϑποὶηρ ἴο ροβίεινα Ἰοηρίηρ, ἔοΥ ἃ Ὁ] βϑίηρ, Κποννῃ 
ἴο Ὀ6 ἣς οἠς πεεάεα, παιποὶν, Οοα 5 ἀρῬτγονδὶ --- 
ΠΟΙ ΌΣΙΠΥ ἴο τῆς ν1}} οὗ σοα. ὙὍΠοβε ἴπυ5 ἢυη- 
Βετης ἅτ Ὀ]εββεα, Ζ0Σ ΤΟΥ 8}}81}1} Ὅ6 8]11οἃ, 5}4]] 
ϑεῖ ἴῃ αἀρυηάληος ναὶ [ΠΕΥ νη. Α ΠΔΙΤΟΥ 
νίενν οὗ (ἢ158 τὶ ζῃςθοῦβη 655 ἰητεσίετοβ 1 ἢ [ῃς {8]] 
οδιαϊπίηρ οἱ ἴἴ 

νεῖ. )γ. Τὴθ τϑχοϊζ}]. Μδεοΐίκι685 15 ἃ ραβϑῖνε 
νἰγίας, ΠΊΕΤΟΥ 3ῃ δοῖΐνε οθθ. “Τῆς γιφοξ Ὀεαγ ἴῃς 
ἰπ]υβεσς οὗ ἴῃς ννου]Ἱά, ἴῃς νιεγα με Ὀταν ον δα γο55 
1Ποτηβεῖνεβ ἴο ἴῃς νδηῖβ οὗ ἴῃς ψογ]α.ἢ --  ΕνοτΥ 
ἄερτεε οὗ βνυιραίῃν ἀπ τηυἕμδ] Ιονα δηᾶ 6] ἰ5 
ἱποϊυάεά. Τὴδ βρτίηρς οὗ ἐπὶ σταος ἴβ πη Οοαβ 
ΤΏΘΤΟΥ, Δ ΠΒουρἢ ἰ 8 ἐνεὶ τεννασαεά ΠῚ πεν 
ΠΊΘΙΟΥ͂ ; Δοοογαϊηρ ἴο ἴη6 ΔΗΠΟΧΘα Ργοπηΐβα : ζ0: 
ΓΟΥ͂ 811811 οδίαίῃ ἸΏΘΤΟΥ. Εἰτβί οἵ 411, οὐ β 
ΠΊΕΓΟΥ ; ἴῃε πιεγο Ὁ} ΤΠΑγδοίοσ 18 Ὀοΐῃ πες ενὶ- 
ἄεπος δηᾶ ἰῃς τηϑᾶϑιισε οἵ οα᾿β πιεσου. Μέεζου 
ἔτοπμῃ τῆδῃ 15 ἱποϊ υἀεὰ. ΑἹΙ τπ656 θεδιὰἋε5 ἢᾶνς 
ἃ βυδοταϊπαΐε ει ροταὶ ἀρ] σδϊίοῃ, ἔοσ αοά τυ]ες 
186 πνουῖ]ᾶ, ἀδδβριῖα 118 51}. 



βαρ. Υ. 1-16.} 

νεῖ. 8. Τὴθ Ρῦὺχθ ἰῃ μοασί, ἘΠΊΠΕΙ ἃ βίηρίὶε 
Υἱσίυο, ΟΥ ἰοῖδὶ ἔσεθάοπι ἔγοτι βίῃ. ἜΠ6 ζουηΟΥ 15 
Βεγα πιοδηῖ, ἡ Ζ., ἃ 5: ρ] ΟἹ οὗ Πσαγῖ, οσὐ “(παῖ 
βἴοδαγ αἰγεσίίοη οὗ ἴ6 5011} ἰονγασὰ ἴῃς Ὀἰνίης 11ξς 
ὙΓΠΙΟΝ ἜΧΟΙ 65 Ἔν οΎν οἴμευ οδ͵]οοῖ ἔγοση ἴῃς Ποηι- 

ς οὗ ἴδε Βολτί.᾿ Μοχζα [ἢδῃ 58 ποασῖ τυ, Οὐ σμδϑιοτΥ 
οὗ ἐξεϊϊηρ, οὐ ουϊτγαγαὰ ΡυΣ ΤΥ, βυοἢ 45 ἴῃς 1, ον] 8] 
ἴανν ἀεπιαπάεα δηὰ [με ἈθΆγεγβ τηϊρϊ πᾶνε ἀδεπιεὰ 
βυβιοϊςηΐ, ΟΥ̓́Θ ΙΟΤᾺ] ῬΌΤΓΙΥ ΠΟ Β Ἰδών λει 
επ͵οίῃ ; ἰἴ 15 ἱπννά ρυ  ἀογῖνεα ἕτοα Οοα 
(οορ. 1 [οδη τ. 9ος.. Ἡζξηςς (δδ Ρῥσοιηῖβε : [ΒΘΥ͂ 

800 Θοὰ. ΕἸ]6])1ςἀ ἐνεῃ ἤότα. ΤῊΪ5 ν᾽ βίρῃ 
οἵ Οοά Ὀερὶηβ ἤδη βριἴυλ] ν]βίοη θα ρῖἢ5 ἱῃ τὴς 
τερεπεζαῖς Ὠδατί (ΕΡΉ. ἱ. 18) ; 1ἴ 15 ρεσέεοϊςα ἤδη 
ἱῺ δἴσγη Ὁ νὰ 588]} 8.6. Η πῇ ἕδος ἴο ἔδος (1 (ον. 
ΧΙ, 12:1 Ιοδπη 11). 2), ρεγέεοϊ Κηονίεαρσε Ὀεὶῃσ 
σομθίπεα Ἡἱἢ ροτέεοϊζ Ἰονα. 

ει. 9. Τἴρηθ Ῥϑδοϑιζδκοσβ. Νοῖ ἜΡΠΡΙΤῚ 16 
Ρεδοείυϊ, θυΐ ᾿ο86 νο τϑοοηςῖε οἴδοῦϑ. ον- 
νοῦ υπαοιϑίοοῦ Ὀν ΟἾΣϑι᾽8 ΒΟΆΓΟΙΒ, τὰ τυδῖ 
τείεσ ἰἃ ἴο ἴοβαε ὯΟ Ῥσοοϊδῖτα ἀπὰ ἔυσίποῦ της 
Οοβρεὶ οὗ ρεδςς, ἘῸΝ δίομα πᾶ ῖκο8 πιο {ΓῸΪΥ δἱ 
Ρεδεος στ ομς Δποίμευ ὈΥ τηακίηρ 6 πὶ αἴ ρεᾶςα 
σι} αοα. [τ τηοβϑὶ Κιπραάοιηβ ἴἤοβα 0 τηδῖκς 
ὟΤΑΙ 5ίδπα διρῃαβί, Ὀυϊ ἰῃ ἴῃς Μοββίδ 5 Κίπράοτῃ, 
ἔπε οτουπιὶηρ Ὀεδιάς τεϑροοίβ [056 ὯΟ τρδκε 
Ῥέδοε. --- ΤΏΘΥ 58.411 Ὀθ0 ο411οὰ δοπ οὗ Θοᾶ ; τεοορ- 
πἰΖζεὰ 845 50ῃ8, 2. Ζ., ΟΠ] άγθη οὗ 0} ἀσε. Τἢ18 
δοκηονεαρστιηδηῖϊ 15 186 τονασαὰ ἔγχεον σίνεη οὗ 
Οοὰ ἰο ἴδοβδε ἀοίηρς Ηἰ5 νοσκ οὗ ρεδοοιηδκίηρ. 

ψετ. 10 5ρε 858 οὗ ἴε ὈΪοβϑεάπεββ οὗ ἴῃς οἱ ΖΕ 5 
οὗ τε Κιηράοπι οὗ ἤεᾶνθῃ, ἃ8 ορροβεὰ ὈΥ (ἢς 
ποι], ἀπά ἴῃς 8δῖης ἰάδα 15 τερεαϊεα ἴῃ νεῖβ. 11, 
12, λαάτεββεά ἴο (6 ἀΐδβοιρὶθ5 ἀϊγεοῖγ. ΤΏση 
ἔο!ονβ ἃ ἀεοϊαταϊοη οὗ ἱμεὶγ οῇοα ἰπ Ὀϊεββϑίηρ (᾿ς 
ψοτ]ἃ. ΤὨῖ5 να]δῦοι ἴῃ ἴῃς ᾿πουρῆςϊ Ἰεδα 5 πιοβῖ 
ἴο τοοκοῦ ἔπ Ὀεοδιιιαοβ 45 τέσ ἴθ ὨΌΓΙΔΌΟΙ, 
εἰοβίησ ψιϊῃ νου. 

Ψψεῖ. το. ἘΣ ρει βαῖκο. " ΕἸρῃϊεουϑ- 
655 ἱπο] υἀε5 411 ἴπ6 Ὀσδσεαϊηρ ρύδοαβ; Ὀυξ τῆς 
Ῥελοο Δ ΚΟΙΒ Δ’Ὲ ἘΞΡΟΟΊΔΙΥ ρεγβοουϊοά ; ἰῃς εἰξοτί 
ἴο Βρτεδὰ τῆς ρΌ5ρ6] οὗ ρεᾶδοὲ ργοόνοῖεβ ἴδ Ποβ- 
ἘΠῚῪ οὗ πιεη. ΕἸρΡὨίεουβ ᾿ἰνίηρ ἀοοβ ἴῃ 6 58Ππ|6, 
ούνανοῦ τδῇ ΤΏΔΥῪ Ὅς σομῃρο! δα ἴο δα! 118 6χ- 
σα! ]εης6. Τῆς [ονγ8 νουϊὰ ποῖ Ἔἐχροοῖ ρεγβθουῖοη 
ἴο Ὀεΐα]] [ῃἢς Μεββιδ ἢ 5 βυμήεςί5α, Υεῖ ΓΘΙΤΒ ἐδ 
[0 κίηρδομι οὐ Ὠθανοιι. ἢς ΡῬχοϊηϊβε ἴο ἴδε 
ἽῬΟΟΥ ἴῃ βρι γι ᾽ αἷἰϑο.ι:. Ὑῃε ΟἿΪΥ αἀἸδξεγοποα σσοννβ 
ουῖ οὗ ἴπε παίισα οὗ ἴῃς ρδχίῖεβ. Τὴδ “Ῥεσβε- 
ουϊεά ᾽ ἅττα Ργο Δ ΌΪΥ σαραῦϊε οὗ τοοαὶνηην ἃ ὨΙΡἢοΣ 
Ὀ]6βϑῖπρ. Οδπα ο455 15 Βρόίδη οὗ [Ὠσγουρῆηοαῖ ; ἰῃ6 
113ὲ οὗ τειναγάβ θεβίηβ δπὰ δηάϑ τῇ (ἢς Κιηράομῃ 
οὗ ἢξδανυθη, 4 ρῆγαβα βϑυπηπιίηρ ὉΡ 411] ἴῃς Ὁ]655- 
ἴηρϑ. 
δες 11. ΒΙθεδοὰ ΔΙΘ γϑ0. Τἢς Ρεῖβοηδὶ ΔρὈ ]Ϊϊ- 

οβϑίίοη ; ἃ ῬΤΟΡΠΟΟΥ͂ 4150, βίπος Ψ 86 πθ8 88}8]} 
Τουο γοῦ, εἴο., ἱτὰρ}165 παΐ {Π|5 Μ}}} Ὠάρρδη. 
Τῆς βτδὶ τον] οσβ πα Ῥεσβοουῖοῦβ 6ΥΟ ἴἢ6 υῃ- 
δε]ϊενίπρ 7ενν8, Πογα τοίεττεα ἴὸ ᾿πάςβη!ζεϊν. --- 
ἘοΥΐ]6, 2. 4., ΤΕρΓοβ ἢ ἴο γοὺγ ἔδςα. ---- ῬΟΙδ6- 
σαϊο τΓοΐοῖς ἴο δοῖὶβ δἀπὰ ἴδε ἰδϑδῖ ρῆσγαβε ἴο Ὁδοῖκ- 
διεηρ. --- ΑΙ ΟΙ͂γ, [1 ΥγΑ]γ, ὁ γί (αστεοεὶηρ τ τὰ 
“τήεη ἢ. Ὑπὲ ψοσγὰ 185 οὔθ ΌΥ βοῆς δῃοσ- 
1ῦσβ; υῖ ἴπ ΔΠῪ σᾶδθ6 [ἴ 15 ἱπιρ]16(. --- ΕῸΣ ΤΥ 
βακο. ΤῊ βῆονπ ἰδὲ 411] ἴῃς ῥσχοσδαϊηρ "εδι!- 
τυήε5 ἀεβοῦρε ΟἾΓβ 5. αἰ5ςὶρ] 65, [δὲ Ηξ 5. ἐπὶ- 
δοάϊεὰ Εἰρμίεουβηεββ. ὙΠοβεῈ ΟΠ]Υ͂ 50 εῚ ἔου 
τὶρῃιεουπη 6 58᾽ 88Κο, Ὑη0 5υ εν ἔοσ (ἢγ5[᾽5 βᾶΚα; 
ΕἸϑεβοτα τ͵θΟ ἸΘΆΓΗ ἸΏΟΤΕ αἸΒΕ ΠΟΥ ; ἴἤοβα ΟἿΪΥῪ 
ἌΣΕ ὈΪεββεα τὴ τριιϊθοιβηθβθ τ ὯΟ τς Ὁ] 55. 6 
{07 ΟἾ ΓΙ 515 βακεαο. Τῆς Ρσγοηῃγϑδεά ἰσουθ]ς ἔοΓ 
ΟἸϑι 5 βᾶκε σοπιθβ ἃ5 ἃ ραχὶ οὗ [86 ῥτοιηϊβεά 
Ὀ]6σϑίηρ ἔογ (τ ϑ[᾽5 βᾶΚε. 

ΤΗΕ ΟΟΘΡΕῚ, ΑΟΓΟΚΌΪΝΕ ΤῸ ΜΑΤΤΗΕΝ. 57 
γε. 12. οϊοῖοθ, εἴο.Ό Αἢ δχδοιίδίίοη ὑαϑοα 

οὐ ἴῃς ἀθοϊαγαίίοη οὗ Ὀ]θββθάῃθββ ἰῇ νου. 11, δηᾶ 
οοπῆττηΐηρ . Νεδάξῃ!, θεσαυδα ἴλ6 ῥσοβρεςὶ οἔ 
Ῥεγβθουϊΐοη 15 ἔδυ ἔγοπι δια κοηΐϊηρ ἸΟΥ. -- ΕῸΣ 

οαΐ ἰβ γΟῸΣ τον δσὰ ἰῃὰ ΠΟΑΥΘΙ. 6 Τεᾶβοῃ 
(ἢ ἔογ στε]οϊοίηρ δῃὰ ἔοσ [6 Ὁ] ββθάμεββ. “Ἐδς- 

να, ὁ. Φ.,), Τοσοιῆροηθα; δυΐ οὗ στᾶςε, ποῖ οὗ 
ἀορῖ, “Οτεοδῖ᾽ ἱπρ]165 ἴδὲ Σὲ πουϊὰ ΡῈ Ὀεγομπὰ 
τροτῖῖ, “Τὴ ἢδάνθῃ :᾿ εἰ Υ, ἰπ ἤδάνθη, σίνοη ἴῃ 
ἃ ξυΐυτα βίαδϊε οὗ ὈΪαββϑθάμαββ, ΟΓΥ ΠεδυθηὶΥ, 5ρ.Γῖ- 
14], ὁ, Φ., πη [Ὡς δη)]ογιηδηΐ οὗ ἐῃς Ὀ] ββϑίηρβ οὐ (ἢ ς 
Μεββίδ ἢ Β Κιηράομῃ, ἴῃς Κἰηράοιῃ οὗ δάᾶνθη. Ὡς 
ἸαϊζοΥ βεῆβα δοζοσάβ θεβὲ 1 (6 Ἰδηρσυᾶρε οὗ τ[ῃ 6 
αἰδβοοῦσβα, δπὰ οὐϊπκὶπαῖοβ ἰπ ἴΠ6 ἔουτ ΟΕ Γ ΟὨδ. --- 
ἘῸΣ 80 τοῦ ΤΟΥ, 1. 6., [πε ὉΠ ΡΟ] ονὶηρ [Ἔνγ8, 
(45 'ῃ νου. 11), [89 ῬΣΟΡΒΟΙδ ὙΠΟ ΨΟΣΘ Ὀοΐοτο γοῦ. 
Νοῖ δὴ) Ἔχρσθϑθβ δβδβδοσίοῃ [(πδλὶ ἴῃς αἶβοῖρ]ε5 ᾿τότα 
ῬτΟΡΒεῖβ. ΠῚ, Ββονενεσ, ρυϊβ βοὴ οὐ {π6 5δηὶδ 
Ἰενοὶ, δβϑίδ Ὁ] 15} 65 τὴ 6 οοπηδοξΐοη Ὀεῦσοοη ἴπὰ ΟἹὰ 
δὰ [6 Νὲν Τοβίδιηθηϊβ, ϑμοννηρ αὶ τῆς οἱὰ 
ΔηϊΑ ΟΠ Ἶ5ΠπῚ ΓΕΙΔΙΏ8. Ῥεστηδπδηΐ τεάβϑοη ἔοσ 
Το]οϊοίηρ, ποῖ ξοσ ἴἢ8 ἀλώμολσοι οὗ τὴς τενασα, 

ψεῖβ. 12-ἰ,6 ἐεξαςοὴ ἴῃς τεαϊδοη οἵ ἴῃς ἀ15ς}Ρ]68. 
435 ἴἰδυ8β αἀὀδου θεά, ἴο ἰδ6 του], υπάϑτ ἴῃς ἵτο 
ἤρυτοβ οἵ 541} δῃὰ Ἰρῃϊ. 

γεν. 12. Ὗο, ἡ 4.,ὄ ἴῃς ἀἰ50 1165, ἰπουσῇ ἠοῖ γεῖ 
ἔοττηῖπρ ἃ ἀἰϊβποϊ οτραηϊζαίοηῃ. Τῇ ἰπθυξηςς 
Βογα βροΐίκβδῃ οὗ ἀερεπάβ ποῖ ὕροὴ δχίεσηαὶ οὐρδηὶ- 
Ζαϊίοηβ, θυϊ ρου ἴῃς ρον οὗ (γδὲ ἴῃ ἴῃ 6 ἴῃ 
αἰντάυ4] Ὀε]ενεῖβ. --- Τ}η0 681} οὗὁἨ [89 θασί!β. 9.11 
τόβοσνοβ, Ο τ 5658. αἴ50} 0165 ὑγεβοσνε ἔἢ6 που 
τοῖλ υἱΐετ σοχτιιρίίοη, --- 841} βελϑοῦβ ζοοα δηὰ 
Ῥτονεηῖβ ἱπϑρι ἀν; ΟὨγβδηβ ἃτα ἴὸ γσίνε ἃ 
ΒΡ Γυ8] ϑεαϑοηίηρ ἴο ψΠδί 15 τηδᾶς “ βίδὶς, ἢδῖ, 
ἃηἃ ὑηρσοβίδθϊα " ὉΥ “" ΘΑΣΚΏΪΥ ᾿ πιϊπαβ.; ΟΟΙΏΡ. 
(οὶ. ἰν. 6. Τὰς ἔτβε τπουρῆς 15 ἴῃς Ρτοπιϊηδηῖ 
Ομ6. “Τῆο δδγίῃ ᾽ Γείειβ ἴο βοοί εν 45 ἰΐ δχίβίβ. -- 
Βυΐ. Α ναγηΐϊπρ αραϊηβὶ ὑυἹάς. --- ὦ [19 δΒα1Ὁ μδῪθ 
Ἰοσῖ ἐΐα δαύοισ. Α πεσε ΘῸΡΡΟΒΙ ΠΟΙ, -- γεῖ 541} ἴῃ 
ἴῆς Ἐδδὶ ἄοεβ ἰοβϑε 115 βδαϊἵπο85 ὈΥ ΘΧΡΟΒΌΓΟ, ΟΥ 
[οτεῖσῃ δατϊαϊχίυσγε σοηαουίηρ 1 πρυτο, δπὰ ἰ5 
πε “ψοοά ἔογ ποιβμίηρ,᾽ ἐχοαρῖ ἴο ἀεβίσγου ἔεσ- 
ἘΠ ν. Ὅτ. ΤΒοπιβοη (7344 ζΖαρ»πά απα ἐλε δοοῖ, νοὶ]. 
11.» ΡΡ. 43, 44) τε] οη5 8 ἰηϑίδποα σουλίηρ ὑπ ευ 
ἢἰβ οὐ οὈβογνδῖίίοηῃ. Ῥυγα 541{ σδημηοὶ ἰοβα ἐβ 
βᾶνοσ. Τῆς ἀοοίτίηδὶ Ὀφασγίηρβ οὗ ἰῃς ἤσυτεα ποοα 
ποῖ 6 ῥγδββ6α. --- ΟὗἨὁ πιο. Νὼο 8ρ6014] ΕἸ Ρ ἢ 4515 
86 68 ἴο τεϑὲ ὍΡΟΠ ἴἢ}18 Ῥἢγαθε. Τῆς εληὶν ἀδὶς 
οὗ ἴῃς βογπίοῃ ἔογϊάβ ἀῃ Ἔχοϊυβῖνα σεξεγεησα οὗ 
[Ὡς νεῖβα ἴο ἜἘχοοτωση πη δίίϊοῃ ΟΥ ἀδροβιτοη ἔγοπὶ 
ἴῃς τρἱηϊδίοσιαὶ οἤῆςθ. 

γε. 14. Τηο Ἰρῖ οὗ [ὴ9 τγοτϊὰ, ΤῊΣ ἱπήμπδπος 
οὗ 58α]ΐ 15 ἱπίθσῃβὶ, οὔ ᾿ἰρῃϊ, Ἔχίοσπδὶ ; ἤδπος 
ἐδαγπ᾿ (νοῦ. 13), δηα ποτα ὁ νου] α,᾽ Ὀοϊἢ τεΐθγπιρ 
ἴο ὍΘΕ ΟΣ τηδηκίπα, ἴΠ6 ἰαϊίεσ τότε ἴο ᾿5 
οΥραηϊζοα δχίεγηδὶ ἔοττη. [Γἰρῆϊ 185 Ορροββᾶ ἴο 
ἀλυκηςββ, δηὰ ἀἰβρεὶβ ἴὰ ; 15 [6 ϑυτῇθοὶ οὗ ἔπι ἢ 
Δηα ΠοΙ] 655. ΟΠ τίβι 5 150 }0165 Ορροβεᾶ ἴο ἴπε 
νου ἃ, ἀπ γεῖ ἴο ἱγαπβέοιτηῃ ἰΐ, ΌΥ ἀὐνὶπρ ἀὐνᾶν 
115 ἰσῃογᾶῃος δηά 5ἷη. ὙΠΕΥ Ῥεςοοπὶς ἴῃς ἸΙσῃξ οὗ 
1ὴ6 νοι], Ῥεοδυβε Ης 15 “τε σὰς Πρῃϊ, δπὰ 
ΤΆ Κα5 ἴδ ραγίδΚεῦβ οὗ Ηἰβ Πρῃϊ ---Α αἰ Υ͂ δοΐ 
ΟὨ ἃ 111. [Ιπ (ἢς Εδβί, οἰ65 ἂσὲ οἔζΐεῃ Ὀλ11 οἡ 
Ὦ1)115. ΘΟ ἃ οἷἷν ἴδ πᾶνα Ὀδθῇ ἴῃ 5ιρῃϊ, 845 
Ἰαἴεῦ ἴσαν θ}]οσβ ΚἈΚ ; Ὀὰξ ἱπ ΔΎ οᾶϑ6, ἰπε ἤρτγα 
15 Β: Πρ. Τῆς Οῃυτγοὴ οὗ Οοα 5 βυοῇ ἃ οἱ, 
δηα »εὴ ὁξ σέφρ, 1κὸ τῆς δῖ, 

ΨΕΣΟΙς., Α οδῃᾶϊθ, οἵ “᾿διρ.᾽ --- ἴπ6 ὈΠπ2}6). 
Τῆς οτάϊπαγν Βουβεῃο]α τηδαβυγε, μοϊάϊηρ ἀροιϊ 
ἃ Ῥεοκ, ὕπαεγ 1815 τὰς Πσμς οου]ὰ θὲ ἰά. -- Βαϊ 
ΟὨ ἴδθ9 ΟΒπἸΘΕΌοΪΚ, οΥ “Ἰατηρβίδηα ;᾽ 8 ὈΤΟΡΘΥ 
Ρίδος, δῇ εἱεναϊεὰ ΒοΙάεσ οσ βίδης, 50 ἴδδί [15 ΠΡ 
ταὶβῆς ὲ αϊυδεα 485 ψ ]άΕἸΥῪ 45 ροϑββί δ. -- τἶῃΨ 
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Β ποῖ. “Οἰνεῖ ᾿Ἰρἢϊ,᾽ ᾿πρ0}165 ἐμαὶ ἃ οογίδιῃ 
οἴεςϊ 18 Πεοαβϑδυ ν ὑτοαυοεα, Ὀαϊ 86 ΔΠῈΡ ΟἿΪΥῪ 
ΒὮ1Π65, 5 ΠῺΣ πιδῪ Ὀὲ τε]εοϊεά. 

γεῖ, τ6. Ἐἶνϑα 80, 1. ἐ.. ἰκο ἴῃς ΟΕ οἡ ἴῆς ἢ1]], 
{πῸ σδηά]α οὐ ἴμ6 σδηα!  βΈ οἷ, ποῖ “80 ἴπαΐ [ΏΘΥ 
ΤΑΥ͂ 866,᾽ 48 ἴῃ 6 σογηπιοὴὶ νογβίοη τσ ξ Ὀς υηάοΓ- 
βίοοά. --Ἶοῦ γοὺγ ᾿ἰρθς διῖνθ Ὀθίοσο τὰθῃ, ἱπδὶ 
ΓΘΥῪ ΠΙΔῪ 860 ΥΟῸΣ χοοὰ ψΟΣκθ. Νοῖ ῥγοξἜβ5101}}8 
ΟΥ̓ Τεδοβίηρϑ, ὈυϊΪ ψηδὶ τεῃ, ἡ] 411 πο ῥγε)υ- 
αἀἰοε5 δραϊηϑὲ ΓΟ 50 85 ῬΘΟΡΙΘ (νοῦβ. 10-12}, ἅγὰ 
ἐοτοδα ἰο δοκπονεᾶσε 45 γε 8] ἜἼχοθ!]θης 68. --- ἘΠε 
ΒΌΡτΤΕμλα ἐπα Ὀοΐῃ οὗ ἴῃς 5ῃϊηϊηρ δπὰ βδεεῖηρ 15 
δαάεὰ, δπὰ «ἸΟΥ ΟΣ ἘΙΠΟΣ ΨψΠ0 ἰδ ἰη δθ8- 
8. “ΤΗς ῥγδῖβε δηὰ ρίοσυ οὗ 4 νγ611-ΠἸρῃϊοα 
δΔηα ὈγΠΠ4πὶ ἔδαϑὶ νου ὈῈ ρσίνοη, ποῖ ἴο τῆ6 
σῆς, θὰ το τὰς ταλϑίεσ οὗ ἴΠ6 ἤουβε ; δπᾶ οὗ ἃ 
δίδι εν οἱ οὐ ἃ Ἀ1]}, ποῖ ἴο ἴι6 ὈυΠ]άϊηρδ, Ὀαϊ ἴο 

ΟΒΑΡΤΕΕΚ Ν. 

ΤΗΕ ΟΟΘΡΕῚΙ, ΑΓΓΟΕΚΌΙΝΟ ΤΟ ΜΑΤΤΗΕΝ. [(πμαρ. .. 1τ-48. 

{ποβς το ὈυΣΪ [Π6ηι᾽ (ΑἸέοτά). ΤῊ ὄχμοτγίδιου 
Πυπ 0] 65 ἰπ Ὅσάδσ ἴὸ Ἔχϑὶῖ : 4}1 σοοάᾶ πόσκβ, ᾿ἰρἢι- 
αἰνίηρ, ρα γίπρ, ΔΩ Ὀγοβογνιην ἰηθιυδηςθ8, σοτὴδ 
ἔτοτῃ ὅο4, ἴο ννῆοπι ἴῃς σίοτυ Ὀεϊοηρβ, θᾳξ Ης ἰ5 
ἐγουτν Εδίδει.᾽ ΤῊΙ5 15 ἴὴ6 ἢχβέ οσούττεηος οὗ ἴῃ 6 
ὈΒΡΕΪ ρῆγαβθε, “"Ἑαϊῃει ὙΠῸ ἰ5 ἰῃπ πεάνθη. 1 

15. Ἰυσῃϊ 8 Ὁ ἴῃς ΟΠ Ὀεροϊίζδη ὅθ οὗ σοά, 
τῆσουσῇ Πότ μὰ Ὀεσοιηθ 8008 οὗ Οοά, ΨηΟ ἱ5 
Ηἰβ Εδίμεῦ δηὰ οὖὖὐ Εδίμου. Τῆς ὑεδε 465 ου]- 
τηϊηαιδα ἴῃ (πε ΡτοπΊΐδε, “ΤΟΥ ΤΠΘΥ 588}1] 6 οδ]]δα 
80η8 οὗ Οοά᾿᾽ (νεῖ. 9); ἴδε 5ἰαϊεπιεηῖ οὗ οἱἵΓ 
ποῦ ἴο οὐγ " Εδίμοσ, ἔγοπι οπὶ Οὐσ Ὁ] 551} 05 
ΟΠ, ΒΠΟΥΒ 05 [μδΐ ἱπ [6 του] τε ΠΊΔΥ οδυ56 
Ῥοβι τίου ἴῃ 86 νου], ψῶ!]ςῈ Ἰεδαϊΐηρ υ5 ἀῦονα {πα 
Ητπὶ ἴο Ὀεὲ ροτίβεα. Ουτ ἴτας ΡΊΟΙΥ 5 πη ΗΪΒ 
δἰοτγ. 

17- 48. 

Ομ» 1,ογας Κοίαϊίορ 1ο 1Ζ6 Ζαιν, αμπα Ηὲς Ἐχροσίζίον Οὗ τς ἐφηῖ»θ»6075. 

17“ ΗΙΝΚ ποῖ [δῖ 1 πὶ σοτηθ ' ἴο ἀδσβίγτου ἴῃς ἰανν, ΟΥ [ἢ « Βοπι. ἐἰϊ. 31. 
ι8 ΡΓοΟΡδἴβ : 1 8πὶ ποῖ οοπλε 3 ἴο ἀδβίσγου, Ὀιΐ ἴο ἐ]16]. ἘῸΓ 

ΨΕΙΙΥ 1 8ὰῪ υπΐο γου, ΤΙ] πδανθη πᾶ βαγῖἢ ρᾶ55,} οὔ ϑδ 7οἷ ΟΥ̓ δ Ίλικε χνΐ. 17. 

οΠ6 {Π{π|6 5}.4}1} ἰῇ ἤο ννῖβα ρ888 ἔγοτῃ [ἢ ἰανν, {11 411 Ὀ6 {ι16}16α.4 

[ο ς ἉΝΏοβοονοῦ ἰπογοίογο 504}} Ὀγθαῖκ οὔθ οὗ ἴἢ656 Ιοαϑὲ σοτηπιδηά- Ἔ 7118. ἵ. ἐδ) 

τηδηΐδθ, Δηἃ 5ἢ4}1] ἴθδο ἢ τηθη 80, ὃς ὅ 5041 Ὀὲ οαἰ δα τῆς Θαϑῖ ἴῃ 
ΘΟΓΊΡ. 
111 .ΨΦ :ο. 

τῆς Κιηράοπι οὗ ἤδανϑῃ: θυῖ ψῃοϑοθνοῦ 5}4]] ἀο δηὰ (θοῇ Ζάθρε, 

20 τῆς 58η16 ὁ 5841] Ὀ6 οδ]]16 ἃ στοαῖ ἰὴ ἴῃς Κίηρσάοτῃ οὗ Ὠξδάνεη. ΕῸΓ 

Ι 54Υ υπΐϊο γου, Τῆδϊ ἐχοθρί γουγ τὶ ρῃηϊθουβηθβθ 5Π4}}] δχοθθα Ἅ« Βοπι. κ. 3. 
ὁ ἀφ γἱίσλϊεοιδηεδς οἵ ἴῃς. βοῦθθ5 δῃηᾶὰ ῬΠδγίβθθϑ, γε 5}4]] ἴἢ ΠΟ 
ο56  δηΐϑσγ ἰηἴο τῆς Κίηράοτῃ οὗ ἤδάανθῃ. 

21 Υἴὰ ἴδνα πραγά [ἢφΐ ἰξ ννὰ8 βδαϊά Ὀγ8 (ἢδπὶ οἵ οἷά τίτης,., ΤὭσοιι “ ὕοτθεβ 37), 
5ῃ]ῖ ηοΐ ΚΙ] ; δῃα νοβοανου 5}4]] Κ|}1 5411 Ὀ6 ἴῃ ἀδηροτ οἱ [ἢ 
Ἰυάρτηοεηῖ : Βιυῖ 1 88Υ υηΐο γοῦυ, Τπαῖ 9 νῃοβοανογ9ϑ ἰ5 ΔΏΡΤΥ «1 7985 τ 22 

γε 38, 43. 
Χ. Χχ. 111 

6 δα. ν. 17. 

ΜΙ ἢἷ8. Ὀτοΐδμοσ ψιου ἃ σδιι56 10 5041 Ὀ6 ἴῃ ἀδηρετ οἵ 1ῃς 
Ἰυάρσπηδηΐ : δηὰ ψῃοβοσνου 504}] δᾶὰὺῪ ἴο ἢϊβ Ὀγοίῃεγ, Βδοδ, 5}8]]} 

Ὀ6 ἰῃ ἀδηροῦ οἵ δ 1ῆ6 σουηςὶϊ : Ὀὰΐϊ νὨοβοανοσ 50.411] βαγ, ΤἬΏΟιι ᾧ Ομαρο. κ. 7: 

23 ἔοοϊ, 5}.4}} Ὀ6 ἴῃ ἄδηροτγ οὗ ᾿ ἢ6}} ἢτε. 1 Τηογοΐοτο 11 ὃ τοι Ὀγίηρ ες 
ΧΧΥῚ. το, εἴο. 
παρ. χνῖϊὶ. 
: Μδτιῖκ ιχ. 

ἴῃγ βἾ τ το 1ῃ6 αἰξαγ, 3 δῃὰ τμεγε τεπιθιηθεγεβδὲ παῖ ΤΥ Ὀγοίμεγ, ἐξ νος, νι 

24 Ὠδῖῃ διρὶ ἀραϊηβί [ἢ66 ; [,μεὰνὲ ἴῆδτα τῆν ρος Ὀεΐοσγε τὴς αἰΐασ, 4) χαπὶ. 9. 

Δηα ρῸ ἴὯγ νδγν ;}8 ἢγϑί Ὀ6 γϑοοπο δα ἴο (Ὦγ Ὀτοῖμογ, δὰ ἤθη 

25 οοπ!α δηὰ οἴξοσ τὴν ρ᾽. ΑΡταα ἢ [Πϊη6 Δαάνογβαγυ αὐ] ΚΙΎ, δῖνκε χίϊ. 58, 
τ ΜὮ}6 μου αγί ἴῃ ἴῃ νὰν ψ ΙΓ Πΐπὶ ;15 Ἰεβί δἵ δὴν {πὶ 16 τῆς »"ἶῬε. χααὶ 

Δ σᾷπιδ 3 οδηδ ηοΐ 
δ. ο» 7 ἣδ 6 ἢ6 
ϑ ΘΝΌσΥ ΟΠ6 ΨὙῆΟ 

"1 τς Ὧ6]} (γα ἀεῃεηηδ) οὗ ἤγε 
12 16 τῃοτοίοσγα που ἃτγί οξξεσίηρ (ἢ ΕἾ αἱ τῆς 4|1ᾶγ 

16. γε: αἴ ΔΏΥ {π|6 ᾿4 γυνὴ ἢ Πτ ἴπ [ἢ 6 νΥΑῪ 

δ ρᾶ55 ΔΝΑΥ 
ἸΊῺῚ 20 ΜνΝΠ856 

10 ἐᾷδ δες ατεὐλο»ίζος ο»εῖξ πιϊουϊ ἃ σα 6 

6: 15. ἵν. 6. 

4 4}1 τῃΪησ8 Ὀ6 ἀοηδ 
5 1ὸ 

18 () ἑηεσέσαά 97 (Ὁ 
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Δάνεγβαγυ ἀθ νοῦ [Β66 ἴο ἴδ ᾿υάρε, ἀηὰ τὰς πάρε ἀαοϊνογ ἢ 66 
ἴο [86 οἔῆςεσ, δῃηὰ ἴδοι Ὀ6 οαϑβὲ ἰηΐο ργίβοῃ, Δ ΘΥΪΥ 1 δαὺ πηῖο 
τ[ἢδε, ΤΏου 581} ὈΥ πο τηθᾶῃβ σοῦ οὔξ ἴπδηςα, {1} του ἢαϑὶ 1 
Ῥαίά τῆς υζτοτγτηοϑί Τὶ [γί ηρ. 

Υς ἢδνα ποαγὰ [ῃαδΐ [ἴ νψα8 βαϊ]ἃ Ὁ. Ἃ1ἤθτὴ οἱ οἷά ττς,18 " ΤὭΟΙ, κ Ἐχ. χα. 14: 
504} ποῖ σοϊημδ δαἀυ]ζεῖγ: Βυῖ 1 54Υ ιτηῖο γου, Τμαῖ 9 ψῇῆο- ὁ ἴοῦ χακὶ αἰ 

ΒΟανογ ὃ Ἰοοκϑίῃ οὐ 8 Ψογδῃ ἴο 18ὲ δέου ΒοΥ Βδῖἢ σοτηπ τἀ 6 Ὁ 
Δα] τ γΥ τὶ ΠῸῚ αἰτεδάγν ἴῃ 5 ἤδαστί. 5 Απάὰ ἰξ τὴγ τρῃξϊ ἐγα 2 ὈΡΕΒ ΑΙ 
οἢεηά 19 [π66, Ρίυοκ ἰξ ουξ, ἀπά οαβὲ ἐξ ἔγοπι [868 : ἔοτ ἴξ 1 ργοῆϊ-ὀ 41 
ΔῈ ἔογ ἴε6 ἰπδΐ οὔθ οὗ [ῊΥ περ ῦβ βου] ρεγιϑἢ, δηὰ ποῖ 

Ζ1αΖ ἢ τὴγ οἷα θοάγν 5ῃοιυ]ὰ 3: θεὲ οσαβὶ ἰηἴο 611. “ Απὰ 1 ἴῃγ 6 Οἴμρ. αν. 
τίρῃϊ Ὠαπά οὔεῃά 19 1ῃ66, ουζ ἰἰ οὔ“, δηά οαϑβί Ζ2 ἔγοτῃη ἴδε : ἴου ἢ κ᾿ εὐες 

15 ΡΓΟΒίδΟΌΪς ἴογ ἴμθς [Πδΐ οὔς οὗ ἴγ πιθηθεΓ8 5ῃου]α Ρογ 8ἢ, δηά 
ποῖ Ζζα: 3 τὰγ ψῇο]Ὲ Ῥοαγ β5ῃουϊὰ 31 θ6 οαϑβί 3 Ἰηἴο ἢ6]}1. [1{ βαίῃ 
Ὀδδη 58414,233 " ὙνΠοβοδνοσ 5}41]1] ρυΐ ἀναγ ἢϊ5 ψις, ἰοὶ ἢΐπὶ ρῖνε ν Ῥκυτ. χαίν. 

ΒΕΓ ἃ ψτίτηρ οὗ ἀϊνοτοοηδηῖ : "Βυῖ 1 54Υ υιηΐο γοιῖ, Τῇδϊ ψῃο- ΦΟμαρ. ἘΞ 

ΒΟΘνΟΥ 9 5841} ρυΐ ἀὐγαν ᾿ἰ5 Μία, βανίηρ; ἔογ ἴῃ6 οδιιβε οἵ ξογηΐίοα-ὀ δὲν Γακ᾽ 
το, σδιιβοῖῃ 3 Ποὺ ἴο σοχηηδ Δαμ]ΐοτυ : δηὰ ἢ ῃὨοβοσνοῦ 5}48]] ἐπτΣς πἰὴὰ 
ΤΑΔΙΓῪ ὮδΓ [δῖ 15 αἀϊνοτοραά 35. σοτηηλ!τταῖῃ δάυ]ζεσγυ. 

Αραΐη, γε ανε μεασά [δῖ 1 δτῃ θδδη βαϊὰ Ὀγ 35 τετη οἱ οἱὰ 
ἔπιε, "ΎΒου 58.411 ποῖ ἔογβυνθαῦ {Πγ86]Ὲ, θυ 5 58]: Ῥθγίουπι ᾿ππῖο μ ταν. χίχ. τὰ. 
τῃε Ιοτά ταϊης οἴῃ : Βιιῖ 1 5ᾶν υηΐο γου, " ϑ'ννθαγ 5 ἠοῖ αἵ ]}] ; ΠΕΜΕΝ 
πείῖθοῦ Ὀγ Ὠδάνβῃ ; 3 οσ “ἰϊ ἰ5Β (οὐβ ἴῆτοημα : 9 Νοτῦ ὈΥ 1[ἢε 5 ἴβα. ἰχνί. αἱ 

εἴδρ. χχιϊὶ. 

Θδυίῃ ; ἔογ δ ἰζ 5 ἢἷβ8. ἐοοῖϊδβῖοοὶ : 8 ΘΙ ΠΟΥ ὉΥ ]Θγιιβαίθπι ; ἴοσ τ 22: 
15. δτῃς οἰἵγ οἵ [86 στοαὶ Κίηρ. Νειθεγ 50]: [μου] βύνθασγ Ὁ. (Ὧν 2 Ἐμα᾿ ἀμ 
᾿δαάᾶ, Ὀδοδιιβα ἴοι. οδηβδῖ ποῖ τᾶκ οὔθ δαὶ ΨὨϊζο οὐ ὈΪδοῖκ. 

Βιυϊΐ ἰεῖ γουῦ σοχητηιηϊσαίίοη ὅ: Ὀ6, εα, γεᾶ ; Νγ, ὯδΔῪ : ἴον 83 
Πδίβοσνου 15 οσα τη ἴμ686 σοπγεῖῃ οἱ 6ν]].83 

Υε δᾶνε ἤξαγὰ ἰπαῖ 1 δίῃ Ὀδθη 561,33 9 Αὴ αγε ἴογ 8ῃ 6Υ6, ς Ἐκ. χχὶ. 24 
Δηἀ ἃ ἰοοίῃ ἴογ ἃ ἰοοίῃ : Βυῖ 1 βὰν ὑπο γου,ἦ ΤὨδί γε γεϑίϑί ηοῖ ΠΝ ᾿ θκυτ. 

ὁ 6ν]] : 8 θα 7 ψῃοβοενογϑ 5181] 5πιῖτα 88 [πε6 οἡ ΤΥ τίρἢϊ ομ θεῖς, «τ Οοτ. νί. 7. 
ἴαγη ἴο πὶ ἴμ6 οἴμοι αἷδϑο. Απάὰ {ξ δὴγ τηδὴ Ψ|Π] 586 (με δι΄ ἼἬ ἔα: 

[6 Ἰανν, 57 δηᾷ ἴαῖκα ιαιναὺ τῆν δοαῖ, ἰδὶ Ὠΐπη αν 2ᾳ} οἱοακ αἷ50. ἴυκε νἱ. 29, 
Απάὰ ψῇηοβοθνου 5}4]] 5 σοπῃρεὶ 88 τῆ66 ἴο ρὸ ἃ τηΐϊα, ρὸ τὶ Ὠ᾿ πὴ ΚΊΩΞ ἘΠΕῚ 

{νναϊη. δ'!ίνε ἴο Πίπι ἰῃαϊ δϑκοί τῆθο, δηᾶ ὁ ἔγομη ἢϊπιὶ τῃαῖ ΕΣ 
ΜΟΙ] ὈΟΓΓΟΥ͂ οὗ ἴπε66 τὰτη ποῖ ἴοι ἀναγ. τὐωδννο, 

ἐ Ὅφυϊς χν. 8, 
43 Υ̓ε ἢανα Ὠδαγὰ [δῖ ἴἴ Παῖῃ Ὀδθη 8414,8: ὃ ΤὭοιι 5ῃδ!ς ἴον ἴΥ το Ρ᾿. 

44 πείρῃθοσ, ἀηὰ ᾿μαΐα (πα ἐπεπγ. Βαΐῖ 1 54} υηΐο γοῦ, "Ίονα ἴμκε νί. 34. 
αἶδν. “:: ι8 

16 δλνα 1 Ἰαϑὶ 15. γἔφ δεεί αμέλονεξέσς ογεῖξ Ὁν (Ἐπὶ οὗἩ οἱ {ἰπ|6 Ὄρον πὸς 
19 οδλυβα [66 ἴο οἴοηα Ὁ ρ»εἰξ τῃῖὶ 31 σ»εῖξ Βῃου]α » Τοίκανὶ. 27. 
τὴ ᾿ Ε0 (αεεογάξρρ' ἐο δεςί αμέλο» 5) Ά48 νγὰβ βαϊὰ α]50 Ἄ ΔΚΟΙΉ 
35 ψὮδη 5}6 5 ριυϊ ΑἸΝΑΥ 36 γγὰ5 541 [0 Ἵ τῃδἴ γε 5ΨΨΘΑΓ 
38 1ὴ6. πεανθὴ Ὁ [ἢ6 τῇἤσοης οὗ σοὰ 89 [ἢ6 ξοοϊξίοο! οἵ ἢἰς ἔδεῖΐ 
81 Ξρεθοῦ 8. ἴον 88. 0γ οἵ ἴη6 εν] ομς δὲ γγλβ 5αϊά 
86. 5γ [ῃὴ6 6Υ]] τηδῃ 86 ΘγῃϊἋεἰῇ 
51 Απὰ [Π6 τηδῃ {ἰδὲ σουϊὰ σὰς (πΠ 66 δἱ ἰδνν 88 ἸΏ ΡΓΘ55 



60 ΤΗΕ ΘΟΟΘΡΕῚ, ΑΓΓΟΚΌΙΝΟ ΤΟ ΜΑΤΤΗΕΝ. [(Ηκρ. Ν. 17-48. 

γΟΌΓ ΘΠ ΘΏ1165, 0]655 ἴἤθτῃ [ἢδί ουγδϑ6 γοῖὺ, ἀο ρφοοά ἴο [ἤθη [αὶ 

δαῖς γοῦ, ἀηὰ " ῥγᾶγ ἴογ ἴδηι Ώ1Οἢ ἀδβρὶ θέ] γ 56 γοῖι, Δη ἃ Ρ6Γ- κ 1μικο χχῆϊ. 
45 βθοαΐε γοι ;  οὙΤΠμδί γε τῆδυ 6 [86 ομ]άγεη 2 οὗ γοῦν ΕΔΙΠΕΓ 

ψνὨϊςἢ 11 ἰς ἴῃ ἤδάνθῃ : ἔοσ ἢ6 τδίοίῃ ἢΪϊ5 δίῃ ἴο σγίϑα οπ ἴδ ου]]} 

34:1 Αοἴϑ νἱἱ 
όο. 

ὁ ἴρυκα νἱ. ἃς. 

2 Α-ςἰβ χῖν. 17. 

δηά οἡ 33 τὴς ροοά, Δη4 » βεηάείῃ γαίῃ οἡ τῆς δῖ δηὰ οἡ 52 [6 

46 υη]ι8ῖ. 4ἘῸγ 1 γε ἴονε [πο ψὨΙΟὮ ἰονα γου, ννμαΐῖ, γεινατα σ με νἱ. 3: 
47 ανε γε ἀο ποῖ ὄνθὴ [6 Ρυ ] 1 8Δη5 ἰῇ6 841η6 ἡ Απὰά [ γε 

βϑ]υῖς γοῦγ Ὀγεῖῃγθη οηΐγ, ψῆδί ἀο γε τοσε ζζαρ οἵἦεγς ὁ ἀο ποῖ 

48 ὄνϑῃ ἴῃπ ρὈ]]1οΔη5 5098 Βε γε {πεγείογα " ρεγίεοϊ,"" Ἄἐἔνθὴ 48 " θδη. νἱ. οἱ 

γοὺΓ Εδίμετ ὨΙ ἢ 15 ἴῃ ἤδανεη “ 15 ρογίδοϊ. 

89 ἐὰφ δεεί αμέλογέζέδς γεαα ορῖν : Βυϊ 1 8αν αηἴο γου, ονα γουγ Θηθηῖ65, δηᾶ 
ΡΓΔΥ ἴον ἴῃεπὶ (ἢ ρογβεοαῖα γοῦ 

41 γῆο 43. σ»η1} ΟἹ 
“ Ὑε 5}411] [ῃεσγοίογε Ὀς ρεγέεςϊ 

ΟΟΝΤΕΝΥΒ. Ουγ ]οτὰ ἀεῆηςαβ Η8 τεϊδίίοη ἴο 
ἴῃς οἷά ἀϊδρεηβϑαίΐίΐοη (νεῖβ. 17-ἰ,θ09), [ἢ ἰηῖτο- 
ἀυσίηρ ἴδ6 περδῖνε Ἰοδαάϊηρ ἐπουρῆϊ, νὶΖ., τπ 6 αἱῖοΣ 
[αἰϊατε οὗ (Ὡς ῬΠΑΊίβοεβ ἴο δἰϊδὶη ἴσια σιρῃίΐεοιβ- 
Ὧ655, Δοζςοτάϊηρ ἴο ἴῃς ἴάνν, νΠΊ ἢ Ηδ σαπλὸ ἴο ἔ18] 
(νετ. 20) ; 8ῃ Ἔοχροβιἴοῃ οἵ ἴῃς σεαυγοπιθηΐβ οὗ 
[ἢ Ἰανν (νογβ. 21-47}, οὐ παῖς ἴῃ πε Ροβὶτῖνα 
Ιεδάϊηρ ᾿πουσῆϊ, Οὐγ ρετέεςς ἤεάνθηὶν Εαίΐμοσ ἴῃς 
ἴτὰς 5βἰδπαδγα οὗ πιρῇῃϊεουβηθβα (νετ. 48). --- Τῆε 
οοοβδβίοῃ οὗ [18 ἡμὴ οὗ (ἢς ἀϊδοουτβε ννᾶ8, οἰ οΣ 
ἴῃς ἔλ1|56 ποὔοῃ ἴῃδι ἴῃς Μεββίδῃ νου]ὰ ἰπίσοάυςα 
ἃ Ῥεοχοα οὗ Ἰσεηβα (νοσ. 17), οὐ ἴπε δηϊδροῃΐίβιη 
θεΐνεοη ψμδἱ Ηε ὨΔα 1υ51 5βα1ἃ δηὰ τῆς ἰοαοηίηρ οὗ 
ἴα Ῥῃατγίβοεβ. ΤῊΝ [ΟΥΠΊΕΓ ἴ8 βίπηρὶεσ. 8511] ἴῃς 
ΟἾΠΟΙ 18 παΐυγαὶ. Α ῬοΟΡυΪλῦ δυάϊθηςα σἜΠΟΓΔΙΥ 
Ῥυϊβ Δη Ἔχίγεηιλθ σοπϑίγυοίοη οπ πὸνν ἀοοίΓ 65 ; 
88 ἢ 566 Π]66 ἴο ΟΡΡοβὲ ἴδε ἰσίοῖ 16 ρ4}}5ἴ5, [ΠΟῪ 
ΔΥ ἢανε δϑκοὰ {ποιηβοῖνοβϑ, "11 Ης ἀο ἂν 
στῇ τῆς αν. [ἢ ΔΠΥ ο456 ἴῃς σοπηδοξοπ ἀτ 
ννΠαΐ Ργεσθαβ 15: Οὐγῦ 1 ογὰ βῆοννβ Ηἰ5 αἰδοῖ ρ]65 
ταὶ (ΠΟΥ 4γὰ ἴο Ὀδοοῖὴς 8 οὗ ἴῃς τνοτ]α (ν 6 5. 
τς, 16), ποῖ 48 Τανο] [ΟΏΔΙΥ τα 10 2}5 υϊ 45 ἢ]15- 
τοτῖο4] γεέοστηθσβ. Τῆς ἰᾶνν ἔ] }|δὰ Ὁγ ΟΠ τ βῖ, ἴῃ 
ΓΟ γῖϑέ, [πτουσῃ ΟὨσϑσε. Ὅῆο αν βρὶ Ππι Δ] Ζεοά, 
ποῖ αὐγοραῖεα, ΖΤῆὲε ἔτθης ὙΤδδΟΒΟΣ (ἢ τηοβῖ 
χασῦηρ ; ποῖ ΘΧΙογΉΔΙΥ υΐϊ ἱπίοσγηδιγ. Τῆς 
Ὀο]ἄπη685 (41 5ΑΥὺ υπῖο γου Ἶ, Ὀτγεδάϊῃ, ἀδρίδ, ἀπὰ 
Ὠεῖσῃς οὗ {Π15 ἔχροβίοη. {2,Κεὸ [ἢς ᾿πιτοάἀυςοῃ, 
ἰ ουὐἸἰπηηαίοβ ἴῃ ἃ τοίοσεησα ἴὸ ΟΣ ὨΘΆνΘΗΪ 
ἙΔΙΠοΥ. 

γεσ. 1η.. ΤαΪϊηκ ποῖ. ὅ6ε ἅρονθε. Τῇε στεαῖ 
ΤθᾶΟθΕΣ δά άγαεβ865 ΗΠ 561} το ἴῃς ᾿πουρῇἢϊβ οὐ τῆς 
δυαίεπος Ὀεΐοτςε ΠίτΩ, ---ἶἰ οδθθ. Τὴϊ8 ἱπΊΡ0}165 
184: Ηδ δα ἃ 5ρ6οἶ8] τη βϑίοη ; ποῖ 85 γεῖ ἃ αἀἴτεοῖ 
νον] (παἱ Ηο τγᾶβ8 16 Μοββ] δῇ. --- 7ο ἀρδΊ ΣΟΥ, ἴὸ 
ὑπᾶο, οΥ ἀο δὐνδὺ τ. ΟΕ ΓΒΕ 8 πιβϑίοη ποῖ 
περαῦνε δπᾶὰ ἀεβίσυςῦνςο, θὰ ροβίνε δπαὰ οοη- 
5ίγσγυσῖνε ; ΟἿΣΙ ΒΕ ΔΉ 5. πεῖ Γ τονοϊυομ ποῦ 
τοϑίοσαίζοη, θὰϊ ἃ πεν ογθδίίοη, ψΠοἢ, ἢονγενοσ, 
ΠΟ ΒΕσνε5 δπα ροτέεοβ 8}1} ἰῃαϊ 158 σοοά ἴῃ (ἢς οἹά. 
-- ΤῊ90 ον οὐ [0 Ὀχορμοίδ. ΤῊς ἡ ῃοΐς βρ᾿ 4] 
ἀενεϊοριπιθηῖ οὐ ες ΟἹά Ταβίδιηοηξϊ 18 πηεδηί. 
ΤῊΙΒ ΟἼἾγϑὲ οᾶτης ἴο 7018], ἰο πιᾶκε ρεγέεςϊ ἃ5 
ἀοοίτηθ ἀπα ἴο Ἔχ  ῖῖ ρεγέεοιγ ἰῃ 116. 50 τῃαξ 
Ψε περ ποῖ ᾿ἰπιϊὶ “]ανν ᾽ ἴο ἴὴη6 σογοιη η8] ἰανν, ΟΥ 
“Ρτορμδίβ᾽ ἴο ἴῃ Μεββίδπις ργεϊοτίοηβ. Ο τὶβὲ 
[11Π]8 τῆς Ἰανν : (1) [Πεογει σα], ὈῪ ἀπέο] ἀϊηρ [15 
ἄδερ 5ρ᾽ ΠῖυΔ] βρηϊβοάποο, 45 ἴῃ 115 βεπποη ; (2) 
ΓΑΓΏΟΔ]]γ, ἰπ Ἀ18. ΠΟΙ͂Ὺ 116, ἃ ρεγέεος ραίζεσγη ἔοσ 

᾿πυϊταϊοη ; (3) ΌΥ τε] σης ἴῃς ἴγρεβ δηὰ βῃῆδάοννΒ 

οὔδᾶρ. χίῖχ. 
21’..1 (οχ. ᾿ὶ. 
6: ῬΗΣ. αἱ. 
το; (οἱ. ᾿. 
28; ἵν. 12: 
718... α: ἐὶ 40 δύ 6 5008 7 

48 τὴ6. Βοδίῆβθη [ἰῃ6 584Π|6 
4δ γοῸΓ ἤδάνθηΐν ΕΔΙΠΟΓ 

Οὗ [6 σεχαῃιῦη1)] αν; (4) ὈΥ τραθαπηηρ 15 
Κῆσουρὴ Ηἰ5 οχρ᾽ δίογυ ἀβαίῃ ἔγοπὶ ἴῃ 6 ρδηδ] ἀπὰ 
συτβο οὗ ἴδ ὕγχοκεη ἰἴαν ; ( 4) ὈΥ ΘηΔΟ] την 8, 
[Ὠτουρἢ Η!5 Ηοἷγ ϑΡ:Π|, ἴο ξ1Π] τῆς ἴᾷνν ἴῃ σταῖϊ- 
ἴυάε ἴο ΗἸ πὰ δηά ἴῃ ᾿ἰνίηρ υπίοη ἢ Ηΐπα. 

Ψεγ. 18. ὙΟΥΣΙΥ, [1ἰ., “ Απιςη, Σ δὰ υαῖο γοῦ. 
Τῆς Ενδημο δῖ Ἰομη ρΘΠΕΥΔΙΪΥ τερεαίβ ἴῃς πγϑὶ 
ψνοτστὰ, Τῆς μος Ρῆγαβε 18 υβδα Ὀγ (τγὶδὶ δίοπς, 
ἴῃς αὐϑοϊαΐε, ρεγβοηδὶ Ὕτυϊῃ. -- Τ11 ἤθάνθῃ, εἰς. 
Ῥδτάρῆταβε : "Ν ΒΣ16 Ἀδάνθῃ δηα δαγίῃ Ἰαβῖ, οης οὶ 
οΥ οὔδ ἘΠ |16 8041] ποῖ Ρ455 ἔτοιῃ ἴῃς Ἰαὰνν υυνἱῖποαί 41} 
ἴμεβε, ἀδοϊαγεα, ργοϊη θεά, οὐ ᾿γριῆςα, Ὀεῖηρ ἀοπε.᾽ 
Α βἴσοηῃρ δϑϑοσίίοῃ οὗ ἴδ ρεγῃιδηδηΐ σμαγαςῖεσ οἵ 
(ῃς Ἰανν. --- δοῖ πιοδῃβ (ἢ6 5πι8]]εϑὲ Ἰείίοσ οὗ {πὸ 
(Ηεῦτεν) αἱρμαθεῖ, ψ1}|ς ἘΠ ῸΘ, 2. 4., “115 || 1Ὸ 
ΒογηΒ,᾽ τοίου ἴο ἴπΠ6 5Ππ|8}} ἴυχῃ8 ΌΥ̓ τ ΠΙΟὮ Οὴδ 
Ἰεϊῖοσ νγᾶβ αἰβι συ βηθδα ἔσοπι ἀποίθεσ. Α νᾶτη- 
ἴῃς «ραϊηϑὶ οοπίεπιρί ἔογ ἴῃς ΟἹ« Ταεβίαπιηεηϊ, 
ὙΠ ΠΊΟἢ Ιοδαὰβ δἱ ἰδϑὲ ἴο ἃ ἀδηΐϊαὶ οὗ (Ὁ ἢσϑί. Ης [88 
Η:πιβοξ ξ16]1|ς ἃ (ἢ ςοτοπιοηϊδὶ αν ; Ης ἴοδοῆος 
τῆς (τας, ἈΙΣΉοτ, Βρ᾽ 4] βἰρηϊδοδηςε οὗ [ἢ νΠ0]6 
Ἰανν. 

γετ. 19. Αἢ δρρ)]ϊοδίοῃ οὗ ἴμε ἰσυτἢ 705ὲ δη- 
πουηςθα. -- ἸΜΟΘΟΘΥΟΣ, ΠΟΥ Θίοσθ, Ὀεοαυβε οὗ 115 
Ῥεηδπδηΐῖ Ὁμδσδοίοσ οὗ ἴπς ἰανν. -- Β8}811 Ὀχϑδὶκ, 
ΟΥ ἃ ΔΠΥ ὨΠῚ6 ΤΊΔΥῪ ὈΓΘΔΚ, 0π0 οὗ [1689 10851 ὁ01- 
ταδυἀγηθοῖδ, ἴῃς 5:4]}εβΐ ραγί οὗ {58 ἰδνν, ΟΥ̓́, ἴῃ 
[ῆ6 ΜΊΔΟΙ 56η56, οὗ (ἢϊ5 τενοϊδίίου δίς (οὐ ἢλ5 
τηδάδ, διὰ 88.811 ἴϑϑοῖι πιθῃ 80, ὈΥ ἜΧΔΙΏΡΙ]6 ΟΥ̓ Ρχα- 
σορῖ, 5411 Ὅθ οΔ]19ἃ, τεσορηῖζεα 85, Ἰϑαδὶ ἴῃ. [1.9 
κίηράοχη οὗ ἤθδᾶνθη, ἰη ἴῃ πον αἰδρεηβαίίοη Ηδ 
Ψ 45 ὈΓΟΟΙΔΙτ ἑσ. ΘΌΘΝ ἅτὰ ποῖ Ἔχοϊυάεά, θδσδυβα 
ποῖ Ορροϑὶπηρ ἴῃς ᾿δὺν 45 ἃ ΠοΪα, Ὀὰϊ ΟἾΪΥ 5οπὶς 
οἵ ἰΐϊβ ταϊηυδθ. “1,6 αϑὶ ̓ τῇδ 4|1ὰἀ6 ἴο ἴῃς [εὐν5ἢ 
αἰβποιϊζοηυ Ὀεΐννθθη στεαΐῖ πὰ 51:4}} σοπιηδηά- 
Τηδηΐβ, ἃ αἰδιϊηςτίοη τονϊνοά Ὁν τῆς Ἐοπιδηϊβίβ, 
Ὀυΐϊ πιίςἢ σδηποὶ οχίβὲ ἴῃ Οοα 5 αν. Τῇ ρο5- 
1ῦνε ἀδοϊλσαῦοη ὙὨ]οἢ ΓΟ]]ονν8 οοστεβρομᾶβ. Τῆς 
βυδδεαυεξηῖ μαζί οὗ ἰῃς οπαρίεσ, Ἐβρεοαὶν (ἢ δ 
Ὡσχίῖ νΟΊΞΟ, βϑῆον ἰῃαῖ Οὔσ 1 ,ογὰ ἀοες ποῖ σομ- 
τηλη ἃ 5βίσιςϊ οὔβεγσνδπος οὗ {Πππε Ἰοῖζεγ οὗ ἢ 6 σοσε- 
τποηΐαὶ ΨΚ. Ηδ ἴῆετα σοηαεπηηβ. 1086 πιοϑβῖ 5ουι- 
ον άρε οὐ ἴδπεβε ροϊηῖϊβ. Τῆς ἔξ] Π]τηθηΐ δπὰ (ἢς 
δορίηρ οὗ ἴῃς ἴανν ἤεῦα σεαυϊγεα ἅσὲ Ἐχρ]δϊ πε 

ὈΥ τπ6 δ} σ Πρ 5ῃεὰ ὑροὴ ἰξ ΌΥ τῆς ϑανίουτχ᾽ 5 
ἐχροβιτίοῃ. -- Β9 88.811 Ὀθ οΔ]1οὰ στοαὶ. ᾿ς ἰβ 
εἰ ρας Ποζα. 

ει. 2ο. Τῆς 5οσὶθεβ δῃάὰ Ῥῃδγίβεθβ, ὈΥ τηϊ- 
πυΐα Ἔχρ απαῖϊοπβ οὐ πὸ ἰανν, δὰ τηδάς ἰξ νϑῖν 
Βυτγαάδηβοῖηθ. Τῆς Ρεορὶθ, ορρυεββοαῦ ὈΥ {ἢ15, 



ζηαρ. Ν. 17-48.] 

ἰοησοὰ ἔος ἀεϊϊνοταηοαθ. ϑοῖῖα Βορεὰ ἔοσ ἱξ 
[Βσουρσῃ πῃ δρο]οη οὗ ἴῃς ἰανν, θυϊ οὐ 1,οτὰ 
ΟΡροβεβ [ἢ]5 ξυΠεῦ, Ὁ. ΗΙ8 Ἵχροϑιτοη οὗ τὴς 
τελὶ ἀστηδηαβ οἵ [δ ἰδνν. 

Ἐχοορὶ γοῦν Σἰρβμύθουδηοδα, Ὑου οὔεαΐεηςς, 
τεσπίυάε, 8811 θχοθϑᾶ, δνουπά πιοῦε ἤδη, [δὶ 
οὗἩ 16 δοσίδοβ. δῃηὰ ῬΏαΥΙμθ68, γὙ80 58}}8}} ἱπ πὸ 180 

«ΘΗΐΟΣ ἱπίο [10 κίηράοιμ οὗ βϑᾶνοι. Ηδς εἼχδοῖβ 
ἴοσα ἴθδη ἴΠπε56 50 Ἔχδοῖ πα δχασπρ ἰῃ {Πεὶγ 
“Τσῃιδουβηα85.᾽ -- 1.655 ἃ σὔδιρα οὗ ΠΥΡΟΟΤΙΒΥ ΟΥ 
νυ Κεάμεββ ἤδη ἃ ἀδοϊγαϊίοη ἴμαὶ {ΠΕ Υ, ἢ 4} 
ἘΠ ΟῚΓ σᾶγα, Πδα ποῖ γεῖ υπάἀετβίοοα (6 ΓΘ] 5ρ͵τὶϊ 
οὗ ἴῃς ἰᾶαν. ΤΕΣ βογυρυϊουβ [1 τὰ] ορεάϊεποα 
ΔΒ ΟἾ]Υ Δ ρεγνεβίοη οὗ ἰῃε ἰανν. (ἢ γϑὶ ΟΠΙΥ͂ 
πηΐο ἀ5 115 ἴτπια τηδδηΐηρ, ἢγβί, ΌὉΥ βαγίηρ ἴῃαὶ (Π6 
ὙΓΑΥ͂ ἴο ΟΌΘΥ [ζ 15 ποῖ [δῖ οἵ ἴδε ῥηπε ξει, ΓΟ σῖβὲ 
ῖ5 ἴῃς ῬΥΑΥ͂ ἴο Ορεάϊεηοθ. Η}5 νγογὰβ ἤδῖα ἃγὰ ἴο 
ΔΙΆΔΚΟΩ ἃ 856η36 οὗ ἴδ6 ηδοα οὗ Ηΐτ, ἴο δ:840]6 8 
ἴο αἴίδίη ἴο [Π]15 “Πσλιεουβηεββ.᾽ -- Τς τεϑί οὗ 
1ῃ6 σμαρίοσ σοηΐδὶπβ ἄνα σοηϊγαβίϑ Ὀεΐννεθη (ῃ6 
ὕυς ἔυ]δ]τηθπΐ οὗ {πῸ Ἰαν ἀπα ἴῃς ἰεδοδηβ8 οὗ 
1ῃς 50: 1068 δηὰ Ῥῃδγβεεβ. 6 ἱποϊυε νεῦϑ. 21, 
32, Τεβρεοῦηρ αἴνοτοο, υὑπάδτ ἴῃς βεοοηα ςοηΐταϑβι 
ἰϑενεηῖῃ οοϊητδησπηθη). 
ει. 21. ὟὙθο Βανὸ ᾿ϑαχὰ, ἤδη {πὸ ΔῈ νγᾶ8 

τελὰ ἴῃ Ρυ ]]ς, εἴς. οἰ τπσῶδ δδϊὰ 19 (ποῖ “Ὁγ ἢ 
ἔδοπι οὗ οἱὰ ἔΐπηο, “ἴῃς ἀποϊεπῖβ.᾽ Α,5 (ῃ6 ραβϑϑᾶζε 
15 ἴτοιῃ ἴδε ἴανν, ἴῃς ἱπάεδῆηϊϊς ρῆγαβε, “1ἴ τγᾶβ 
βαϊα,᾽ ςαπηοῖ ὃς τοξοισοὰ ἴο ἃ ἔα]θο τϑᾶσῆοτ οἵ 
Δυῖθου οἵ ἰγδαϊἤοη. --- ποι 5841} ποί Κ1}1, Ετοπὶ 
τῆς )εολίορσαο, ἴΠ6 5βἰχίῃ σοπιηδηαπιθηΐ (ΕΧ. χχ. 
13), [86 ἄγοι οὗ (6 ϑεσοπὰ 1Δ5]6 ; ἴῆε δέ(ἢ Ὀεϊοηρμϑ 
ταῖδεσ ἴο ἴῃς ἢτγβι (δ 0]6, σοηϊαϊπῖπρ ἀπ ε5 το αοα. 

ὙΜΈΟΘΟΟΥΟΣ Β}16}1} 111}, σοπιπηιὶξ δοιαὶ πλυγαάετ, 
8.161} ὍΘ ἰπ ἀδηρος οὗ ἴπ6 Ἰπάρτηθηῖ, 2. 4., Βυ Ὀ]εςὶ 
ἴο {γῖδὶ ὈΥ̓ 8Δῃ δατίὨΥ σουτί, Ργο Δ ὈΪΥ πὰς οἧς ἰῃ 
ἴδε ρίδος με ᾿ἰνεά. Τῇ ἱπίεγργείαϊου οὗ ἴδ8 
850 ΠΡε5 ; οοχτοεῖ, θυϊ ποῖ σοῃρ]οῖα. 

γεσ. 22. Β.Σ 1 ΒΔ υοῖο γοῦ. Τ 5 τ ρ}165 
6402] δυϊποῦτν ἢ ἨΠΐπ ὯῸ ραν ἴῃς εοᾶ- 
ἴοζυς, ρσιθδίοσ δυϊοΥ Ὑ ἴδῃ ἴποδα ὙΠῸ ὁχ- 
Ῥουπάξα 1. Τῆς ἴνο (πουρ 5 οὗ νΕΥ. 21 γεαυΐγα 
ἴννο ὮΕΓΕ. --- ΕΎΘΣΥ ὁ10 “0. ΤΗΪΐβ 15 {πε 116 Γγὰ] 
Θ6Ώ55. -  ΑΙΒΤΥ ὙΪῸ ἷ8 Ὀχοῖΐδοσ. ἭΒτοίϊδμεγ᾽ 15 
δαυϊνα!επῖ ἴο πε σΏθοΥ, ᾿π ἴῃς 146 56η56. --- Τῆς 
Ὀεβῖ δυϊπου 65 ομἱς  ψἤουϊ σαυ56.᾽ ῬτγοῦΌΔΟΙΥ 
ἰπβεγίεα ΟΥ̓ὉἩ ΨΑΥ οὗ τιϊραίίοη. ϑενεσαὶ ἐδίῃεσβ 
ΕΧΡΓΙΓΟΒΒΙΥ͂ 54Υ ἰῃδὶ 1ἰ 15 ποῖ 1ὴ ἴῃς ἰοχῖ, --- 780 
ἐπάρτηϑδαῖ. Α'5 Ὀεΐογε, [6 δασγίμ! Υ σουτί. --- Β8ο8. 
ΓΗ 15 ἃ ψογὰ οὗ σοπίοιηρί, τρθδηὶηρ ΕἸ ΠΟΥ 
“ΕΙΡΥ μοδα,᾽ οὐ ὁ βρὶξ ουἱ,᾽ 2. 4., Ὠογεῖίς, [15 
τοπάςγεα, “νδὶη ἔθ ]]ον 5, ἴῃ ἴθ6 ρ]υγαὶ, ὈΥ [ἢ 6 
᾿ΓΑΠΒΙΔίοΥβ ἴῃ 2 84πι. νἱ. 20. --- (σα. Τῆς 
ΘΑΠΒΘΟΠῚ δὲ [εγυϑα θη, οοῃϑιϑιϊηρ οὗ ϑβανθηίγ- το 
ΠΠΟΤΔΌΘΙΚ ; (Π6 Πρ αβῖ ΘΑΣΓΏΪΥ οουτί. --- ποῦ 700]. 
Τῆς Οτοοκ νογά ἱπιρ 1165 ὁ βἰαρια ἔοο].᾽ [Ιἴ πλᾶΥ 
δε ἃ ΗθῦσχονΝ ὀχρσαβδίοη (“ τσ ἢ ̓) σοηίδιἰπρ ἃ 
σῆδλῦρε οὗ πο κεαηεδ55 δηά στοαῖ ἱπιρίοῖν. Ῥεγῆδρϑ 
ΔΠ Δ]]υδίου ἴο ἴμ6 αἰῃςείβι, Ῥβ8. χὶν. 1. --- [π 
οὗ, ΠπΠ| γα γ, “ ἰπῖο,᾽ 2. Ζ., ἱῃ ἀδῆρου οὗ Ὀεὶπρς οδϑδὶ 
ἰηἴο, Ἐδ0 8011 οὗ ὅτο, “εἤεπηδ οὗ ἢτο.᾽ Τῆς ἢχϑὶ 
πογὰ ΟΥΡΊΏΔΙΠΥ τηοδηΐ ἴμε νδ]]εν οὗ ΗΣ πποσα, οὔσε 
ἃ Ῥΐδος οὗ ἸἀοἸ]δίτοιιβ γουβΡ, οὐ ἴῃς βουΐϊῃ 5146 
οὗ ετυβαΐοπι. [ἰ Ὀδσατης ἃ ρἷδαςς οὗ ἀςδ)επιθηΐ, 
ΜΏΣΙΟ ἴΠ6 σΟΥΡΒ565 οὗ τηλ᾽εΐδοϊουβ εσα ἴσον, 
ΔΗ ᾿͵ΔΒ 4150, 1ἰ 15 841, (6 βοδῃα οὗ δχϑουζίοη ἴῃ 
ςοσίδίη οὐϑε8. “Οἱ ὅγε ;" δἰἴποσ Ὀδοδιβϑα οὗ τῇς 
ἤγεβ ἱκερὲ Ὀυτηΐηρ ἴῃ [15 νδ] εν ἴο σοηδυπις ἴῃς 
2] οὗ ἴδε οἰ, ΟΥ οἡ δοσουηΐ οὗ ἴῃς ᾿ΟΥβὮΡ οὗ 
ΜοΪοςἢ, ργδειβεὰ ποτε, ἰῃ ΠΟ ἢ ΟὨΣΠ]αΓε εῖς 
Βυχηῖ αἰῖνα. [Ιη δἰ μοῦ σαβα, ἴΠ6 ψΠο]Ὲ Ῥῆγαβε ἰβ ἃ 
νας δχρτοϑϑίοη οῦ (ἢς ῥἷδοα οὗ ἔαΐυτα ρυῃ- 
ἰβῃσηθηῖ, [{ ΡΓΟΡΔΌΙΥ πλθδῃβ τἢ18 ἤδσγε, Ὀυ ποὶ 

ΤΗΕ ΟΟΘΡΕῚ, ΑΟΓΟΚΌΙΝΟ ΤΟ ΜΑΤΤΗΕΝν. 6ι 

ὨΘΟΘΒΒΆΤΙΥ. - ΟΘΏΘΓ͵ΆΙ 56 0586 : ΠηυΓάδτουβ ἔθ] ἸΏρ8 
δηὰ ννοσὰβ ατὸὸ ἀεοτηεὰ ἃ ὑσορεῦ στουπὰ οἵ ᾿φοῃ- 
ἀετηπαίίοη ἰῃ Ο τ 8 Κἰηράομι. Α τλοτα ῬΑ ΠΟ Ό]ΑΓ 
εχρίδηδίίοῃ ἰηνοῖνεβ ἃ αἰ συ]γ. ὙΤνο Κὶπά8 οὗ 
ΘΑΓΙΏΪΥ Ρυπἰϑτηδηϊ ἀγα Βρόκθη οὗ, δπὰ ἴδῃ ἃ ἔυ- 
ἴυγε οὔθ 5 αἰἰδλοῃοα ἴο ἴδ 56 οὗ ἃ νοσζά, ψῃϊοδ 
ἀοεβ ποῖ 856 6πὶ γετυ αἰ οσγεηῖ ἔγοηι ἴῃ6 ῥγεσδαϊηρ 
Ωη65. ὅϑϑ΄'ποε ΠῸ δδυῖῆ]Υ σουχὶ ἀοαβ. ρα πίβἢ ἔδε]- 
ἱηρδ οὗ δηροῦ, ἴ ψψου]Ἱὰ 56 6πὶ ταὶ 41} [ἤγες σ Ιου 
ἴο ἃ ἔυζυσα ρυπΙ μη θηΐ, ΟΥ̓ ἂἱ ἰεδϑῖ ἰο (οα Β ἡυάρ- 
πιεηΐβ, ἰῇ ἀορτεααβ Ὀεὶπρ τοργοβεηΐϊεα ὈΥ [εννϑἢ 
ἰϑᾶρεβ. [{|158 οἰδαῦ ἔγοτῃ (ἢ6 ρδβϑαρα [δὶ ἴῃεσα 
ατὲ ἀὐδεγεηῖς ἄερταοϑ οὗ συ, δηὰ τπαϊ ὄνθι ἴῃ 6 
Εἰτ οὗ δἷη ἰπ ἴῃς πεασὶ σοπάδπιηβ Ὀεέοτε Οοά, 
ἢ δἷη [5 ποῖ ἰῃ τῇς. ψογὰ δηῃᾷά δοῖ 5 βυςῇ, Ὀσὶ 

ἰπ (86 πιοῖνε πα 5ρ|γ. ὙΤΏΘΙΘ ἰ8 4150 ἃ χζΖρήξζο 
εὐ Ἰπαϊσπαιίίοη δὰ νταίῃ, δη ἡπποχερέ υ86 οὗ 
ἴουτη8 ἰκὸ τΠο88 ξογυϊ ἀάθη ἤετα (οορ. Μϑζί, 
ΧΧΙΙ, 17, 190; [ψκὲ χχὶν. 25; Οδὶ. ἱ, 8,0; 11, 1, 
4; Ἶ185. ἰὶ. 20). ᾿ 

ἐσ. 22. Ἰμοχοΐοσθ ΑΡρρίϊοδίίοη οὗ ἴπε ἰδδοῦ» 
ἴηρ ἦυβὲ υἱζεΓγεά. --- Αχὶ οὐὗοσίηρ [ὮΥ αἱΐί δ 1.9 4]- 
ἿΔΣ, εηραρεὰ ἴῃ ν δῖ νγὰ5 ἴπεη ἴῃς Ὠισμεβὶ αςὶ οἵ 
ΜΟΣΞἢΙΡ. Ενεη ἴδε πιοβὲ βαοσγϑα δςῖ βῃοιυ]ϊα τηδζα 
ΓΟΟμὶ ἕο γεσοῃο Δ ἤοτ. --- πὰ ἴΠ6ΣΘ ΣΘΙΒΟΙΠ Ο͵οδῖ. 
ῬΤΟΡΕΟΙ ΟΥΒΏΪΡ πιά κα5 ὺ5 ταϊμά δι] οὐ ἀν ἰο οἵἢ- 
615. --- ΤῊΥ ὈΓΤΟΙΠΘΣ, οὐθ οἰοβοὶν οοηπεοίϊςα τ] 
πε. - Βα δυρὴΐς δραΐποῖ ἴΐ606. ΤῊΣ οἤάγρα 
ΤΏΔΥ Ὀ6 στουῃα]ςβ55, Ὀυϊ 51}}} πᾶν ρῖνα οσοδβίοῃ 
ἴο δὰ ἰδεϊϊηρ οὐ ΟἿΓ ῥᾶσγῖ. --ϑανο ἴπθγὸ (ὮΥ 
αἰ, εἰς. Βειῖεῦ ροϑίροῃς ὄἜνεῃ 811 δοκηονεαροα 
ΤΕ] ρίουβ ἀυἵγ ἴΠπ4η ἴῃ αἀα οὗ τεσομῃοὶϊ ]]δῦοη. 
Τῆς οδδεὲ ἰ8 ρυΐ ἴῃ ἴῃε βισοηραβῖ ἔόγην. -- 0 
ἍΨΑΥ, ποῖ ἴο περίεςι (ἢδ τοὶ σίουβΒ ἀυῖγ, Ὀὰξ ἴῃ οΥ- 
ἀεγ ἴο ὅτοῖ ὈΘ σϑοομοὶϊοὰ. Τῆς ἴννο οἸαυι565 πιυδὶ 
Ὀ6 ΟἸοΟΒ6Ιν οοπηροίθα. --- ΤΒΘ οὐταθ δῃὰ οΟὗοΣ [ὮΥ 
αἷἶτΓ. ΤῊς τεοοποι!]δίίοη ἀο68 ποῖ τηᾶκΚο (Βα τγοῦ- 
ΒὮΙΡ ὕὑῃη6 ,. ίβοδαῖρε οὗ ἀυἱγ ἴο πηδη ἀοαϑ᾽ 
ποῖ ἀο ἄν ψι αὐ ἰο σοα. Οηδ ἰσυ]γ σϑο- 
Οποὶϊοα ἰὸ Ὠὶβ Ὀσχοΐμοσ 15 γοδα θϑὶ ἴο σόα ἴο σοά 
ἷἴπ ΗΙ5β δρροϊηϊδα γᾶν. 

ψει. 25. τι Οχΐηθ δάνοσβασυ αὐἱοϊεῖγ. 
Αἢ οΟρΡρροπϑηΐϊ ὴ ἃ ᾿αν-ϑυ1. -- 18 εἷπὶ ἐπ ὯΔ6 
ΨΑΥ, 1. 4., ἴο ἴῃς ῥΙίδος οὗ Ἰυαστηδηΐ, ἴῃ6 ἰλδὲ ορ 
Ῥοσίαη! ιν ἔογ βείοπηθηῖ, ΤῊ ταβϑὲ οὗ ἴῃ6 νϑῦβθ 
ἀδβοσὶθεβ ἴῃς ΡοβϑὶὉ]Ϊ6 οουγβα ἴῃ ᾿ᾶ86 οὗ ἰοβίῃρ 
1ὴ6 δυϊῖϊ, ΤΠ ψΟσαβ : “δἱ ΔΥ {Ππ|6,᾿ Δὲ ΒΌΡΘΣ- 
βυοι. --- ΟἸΟΟΣ, 185 ἴῃς 54 Π|6 ἃ5 ΟΌΓ 5Π61 

γεν. 26.Ψ. ὙΨΟΥ͂ 1 δ ππίο ἴδ606. Α Πίσμου ἃρ- 
Ἰἰοδῖίοη οὗ τῆς ᾿]υϑίσαϊίοη. Τῇ Ρπιάθηΐ οοῦγϑδ 

Ιη ὙΠΟ Δ αῖτθ ροϊηΐβ οὔὐ ἴῃς ῥγυάεηϊζ σουγϑα 
ἴῃ ἴη6 ΕΙΘΏΟΣ ΒρΏθτο. “Ἐδοοπο]Ἕδίίοι ] δὴ οἔ- 
ξεπάεα Ὀγοίδεῦ ἴῃ [Π]158 116 15 Δ ΒΟ] αΓΘῚῪ ΕΟ ΒΒΆΣΥ 
Ῥεΐοτε ᾿ἷ8 ἩΤΟΠΡ ΟΥΥ ραίηβί ὺ8 ἴὸ ἴῃ Οτεδῖ 
ΤἸυᾶρε, ἀπά τα Ὅς οδϑὶ ἰπίο δἴθσῃαὶ σοπάδιηῃδ- 
ἔοη.᾽ (ΑἸξοτὰ.) ΤῊΪ5 νίονν οἂπ Ὀὲ πεϊὰ πιῖδουῖ 
ἀεδηΣο νυ ἀϑϑιρσηηρ ἃ ΠἰρσῆοΣ τηοδηϊηρ ἴο δΔάνοσϑαγν 
Δη οἷήοετ, εἴς. ΤῺς ψαγηϊηρ ἀρλϊηβί ἰατν- 85 18 
ονϊάδηΐ επουχὴ, Ὀαὶ ἰ5Β ποῖ ἴδ ὑσίποὶραὶ πουρῆϊ. 
--͵,,ΤΤμο Ἰοὺ ζασίηρ. Α οοἷῃ οὗ ᾿πϑὶσηϊβοδηιῖ 
νλῖὶυς. Τῇδ πηδδηϊηρ 
8: ὈἘΠῸ] δνοσυίῃηρ 
8 ραϊά. Ιξ ουΐ 5155 Ὀε 
τερατάθα 48 “αἀδρίβ᾽ 
[18 18 τ ροβ51016, Ὀαϊ 
ὯΟ ςοποϊυβῖνα ἃΓρὰ- 
τοθηΐ ἔοΥ ΟΥ δραίηϑβῖ 
ἴῃς οἴσγη τ οὗ ρυῃ- 
ἰβῃμηδηΐ οδῃ Ὀς Ὀαβοὰ 
οὐ 16 ἤσιτεο. ϑ86ς, 
Βονανεσ, τὰ Κα χὶϊ, κ9, Πετα (6 ταίουδηοα ἰὼ 
ξυΐατα Ρυπβῃιηθηῖ 18 ΡΟΣΒΔΡ5 τοσα τπατκεα, Ἐσο- 
τλᾶῃι ΟΔΙΠΟ]]ς Ἔχροϑβίϊουβ υπἀεγβίδη ἃ (ἢ 18 ρβββασο 

Α Εαπίης. 
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οὗ ραυγραίοτυ ; ὕπνο βα ἰδῖβ υ8ς. 1 ἴῃ βυρροτί οὗ 
1ΠΘῚΣ νἹεῦν Οὗ ἤηδ] γοβίογδίίζοῃ ; δι πο Γ “ Ὀτίβ- 
ΟΠ ΠΟΥ “11 ᾿ ὨΘΟΕββα τὴν Ροϊηῖβ ἴο υἱπιαὶς ἀε}1ν- 
Ἔσᾶποα. ΟὐμΡ. 2 Ῥεῖ, 1, 4.; [πες 6. Τα τηδίῃ 
ἰάδα ἰβ [8ε ἱποχοσαδὶς τσογ οὗ αἰϊνίης ᾿υβέος 
ἃσαϊηβῖ {ππ Σ τρυταζοι Β΄ ΠΠΘΥ, 

νεσ. 22. Τῆς βενθηϊῃ ςοπιηδηαπηδηϊ (Εχ. χχ. 
14) ἰ8 πον οἰϊδαὰ, ἢ δὴ ἱπιΡ]16 α τοΐεγεηος ἴο {πὸ 
ἰηϊογρσοίδοι σίνεη ΌὈΥ [Ὧ6 5. ΠΌ65, δυοῖν, [Ὠδῖ 
δάυ τε ΣΎ δ᾽οης ᾿γ88 ἑουθι ἀἄθῃ, 

ες. 28. ἘΟΣΥ͂ ὁπ0 Ψ8Ο0, ποῖ βεείῃ, Ὀυϊ νοῖ- 
ὈΠΙΔΠΙΪΥ Ιοοϊκοίι, τὶ ἃ νίονν ἴο ἱπεὶ αἱὐἵοσ ΟΣ. 
Ουτ 1,οτὰ αἀδοίδγοϑα, οΐ ἰπδὲ βυς ἢ δῃ οὔδ 58}8]} 
Ὀ6 οοπάειηηῃοδα, Ὀυὲ τηδῖ ἴῃ ἢ19 ἀδαγέ Ὧς 85 οοτ- 
καἰττεὰ 86 5ῖη. Αἀυϊίεῖν οὗ ἴδε Βεαγῖ, δπὰ οὗ 
ἰδς γε, ἀδβεογαῖς [λ6 ἴθρὶς οὗ ἴῃς ΗΟΙΪΥ ϑρι τὶ; 
ΠΟΥ͂ πιυςῇ πιο δαάυ]οσγ ἰῃ ἀες6ά, --- Α ̓ψοπΙΔΏ 
ΤΑΆΥ Τηοϑῃ ἃ “Υἱῖς,᾽ Ρυϊ 16 νἱ|άδαβί βθῆβε ἰβ ποῖ 
ἱπαρρτορτσίδιδ. 

νεῖ. 29. Απ δρρ]:οδάοη ὉΥ ἀϊγεςῖ δα ἀγεβ8, --- 
ΤῊΥ σἱσαῖ ογο, οἷς. (ΟπιρΡ. ομᾶρ. χν]!. 8, 9; Ματκ 
Ἶχ, 435-48, ὙΏΟΤα ἴῃς ογάοθυ 15 ἀϊθεσοηῖ. Ηδστε ἴῃς 
“ἐγε᾽ 5 ρ]δοθα ὅσβῖ, ου δοοουηΐξ οὗ ἴῃς σοπποςξίοῃ 
ψῖἢ τῆς Ἰυβίξα] Ἰοοῖς (να σ, 28). Τῆς “Τρῆϊ ογς;᾽ 
ἷῃ ΡοΟΡυΐδῦ ὀβίθοσῃ ἴπΠ6 Ὀειζοσ ΟὨΘδ. --- Ο Δ 5ΒΘ (ΟΥ̓ “15 
οδυβίηρ 60 ἴο οὗἶδϑπιπηδσΣ, ἰο βίη ]ς, ἴο {4]] ἰπῖο 
81}. ---ῬΙποῖκ ἐΐϊ σαξ. Νοῖ: 458 βοοῦ 48 {ἰπὶπε ἐγὰ 
σδυϑειϊῃ ἰῃδ6 ἴο 51}, ΡΙυοκ ἱξτ οὐξ ; ταῖδοσ : Βῃουϊὰ 
ἰ ἈΡΡοᾶσ ἴμαὶ [6 5!|ρῇῃϊ 18 δὴ ἱπουσγαῦ]α σδυβα οἔὗἔ 
510, πο ῥἱποὶς 1 οὐ; Ὀυϊ δυςἢ ὈΟΟ᾿Υ πιιι]4- 
ἴοπ ὑουα ἢοΐ οἵ [ἴ56}8 οὐτε βἷη. γε βδουϊὰ 
τοϑίϑὲ “ἴῃς ἢἦγθι βρηρβ δηὰ οςοδβίοηβ οὗ ὃν] 
ἀαβίῖσο, ὄνεὴ ΌΥ ἰδε βδοηῆςε οὐ τρδίὶ ἰ5 πγοβῖ 
υδοέυ] απὰ ἀδθασ ἴο υ8.᾽ -- δδὲ δ ἤζοτῃ Ἐδ66, 
ἃ5 βοιηδί ηρ Παιδί, Ὀεσαυβε ρσίνεοη ονεσ ἴο 51}. 
Τῆς βυρθο ἀοθβ ποῖ ἢ ιαϑιίδίες ἴο διηρυϊδίς ἃ 
ἡ, ΣῈ ἢδ ἤορεβ ΤοΥΕΌΥ ἴο 8ᾶνὲ 4 ἰϊξε ; πὸ 
ΦΑΤΓΌΙΥ 5δουῆοα β ἴοο ργοᾶΐ ὙΠΘΙΕ δἴθγῃδ] [ἰξε 
8 σοῃοεγηβα, --- Ῥχοβίδ, ΘΌΓΉ 561-618] 15 
{χ6 561{-ἰηϊοταβί, 245 411 νἱσχίιια 15, οουἹᾶά ψὰ Ὀυζ 
80 υπάετιβίδῃά Ξ- Ηονονοσ “ ῥγοδίδὈ]ε,᾽ τῆς 
οΟνδυοοσηηρ οὗ 51ὴ 15 ρδϊπέμῃ). -- Βοάγ, 5ἰδηάϊη 
ἔοσ ἴὴ6 ᾿ο]Ὲ ἰδ ασο, Ὀδοδυβο ἴῃ 51} τοζουτα 
ἴο 8 ἃ 51π ἂραϊηϑδὲ ἴῃ Ὀοάΐγ. --- ΕΘ], Οεεηηδ, 
ποῖ Ηδαςβ; (86 ῥἷδος οὗ ρυῃιβῃγηθηϊ, ποὶ (ἢ6 
Ῥίαςς οὗ ἴδε ἀδδᾶ; ἤσπος βρ γθλ), ποῖ ΡὨΥ51ΟΔ] 
αἀδδίῃ 15 τοξογγθα ἰο. 

Ἅετ. 30 τοροαῖβ [ἢ6 βᾶπὶεὲ ἰπουρῆϊ, ᾿πϑιδηοὶην 
(Ὡς προς μαπᾶ. ΤῊε εγς ἰ5 [ῃ6 5υτηῦοὶ οἔ ἀε] σὴς 
ἴῃ Ἰοοκίηρ (8686 οὗ Ῥεδυϊγ) ; [6 Πδηά, ἴῃς ΒΥΠῚ- 
ὈῸ] οὗ οοηνεῖβα δηὰ ἱηίογοουσθε (βος αὶ] δα] της, 
ἔτ οη ἀ5}}0) ; Ὀπῖ 'π ΔΩΥ σᾶβε όσα τερσγεβοηϊοα 85 
οΥ̓ΡΑΠ5 οὗ τετηρίδιίοηῃ. --- Ὁ (οΥ,σοὸ ἀνναΥ ἢ ἰπῖο 
Βοῖ. Τῆς οὔδηρε ἰῃ ΟΧχρτοββίου ΡΟΥΠΔΡΒ ΤῊΔΓΚΒ 
ἃ ἀδνεοϊορπηδηΐ οὗ ἰυβϑὲ ἱπεν: Δ] τεπάϊησς τοναγὰ 
ἢ611. Ηδτο, ἴοο, τὰ τηϊδί ἀνοϊᾳ ἃ 5] νὴ ἰἰϊοταὶ]- 
͵βπι, Δ ΓΟΙΠΘΙ ΒΟΥ (ἢ6 τλαίη τῃουρ ἢ, τυ! ἢ 18 ἴο 
βΒρᾶσα ποίΐϊμιηρσ ὙΠΟ Πἰηάθτβ οὐσ 8αϊναϊΐοη. Α 
᾿ἴογὰὶ δχεουσοη ψουὰ ἰυγη ἴπε ΟΠυτοῆ ἱπίο ἃ 
ἔουβε οὗ ἱπνδ α 8, βίποθ ενεσν ΟἸγβδη 18 πιοσα 
ΟΥ 6855 ἰδῃιρίδα ἴο βὶη ὈΥ 8 ογΥθ οὐὁἨἁ ΏΔη ; ΠΟΥ 
ψουἹὰ τ οὐτηρ οΒ οὗ 311 τὴ τη τ Ὀ6 15, οὗ 1156], 
ἀςΒΊΤΟΥ Ἰυδὲ ἴῃ τῆς Ὠδατὶ, Ηξετε, ἴοο, ἴἢε τυὶε 
ΔΡΡ]165: “ΤῈ Ιἰεδἴΐοσ ΚΙ]οῖῆ, τὰς Θρισῖϊ τ κοίῃ 
ΔἰΙῖνα.᾽ : 

νεῖ. 31. Τῆς ἰοδομίηρς ἴῃ τορατὰ ἴο αἰνοῖος 
᾿πϊουσβ ῬΤΟΡΟΙΥ υὑπάδτ (ἢς ἀχροβιοη οὗ ἴῃς 
δβονθηΐϊῃ σοϊητηδπαάτϊηδηϊ. Ι,οο56 ποϊοῃβ δροαῦΐ ἀϊ- 
νοῖος ἱπάϊσαϊς δηὰ ἰβογεαθα ὈΠΟ ΑΒΕ. --- Τἴ 'σψ88 
φναϊὰ αδἷδο. Ἅ“Ἡλίῃ Ῥεεη δά (ἤετε δηᾺ νεῖβ, 33, 
» 43), 15 Δ ὈὉΠΗΘΟΟΒΒΑΤΥ ναγ Δοη. --- ΟὐοίδΏοη 
τοῖῃ Ὠδαῖ, χχῖὶν. ΟἿΣ 1, ογὰ 545 δἰϑενῃοσε (ΟὮΔΡ. 

χίχ, 8; Μδκ χ. 5), ἔδαὶ ὄνεῃ {Π1|8 ὑγεοερῖὶ νγᾶβ 

ΤΗΕ ΟΟΘΡΕῚ, ΑΓΓΟΚΌΙΝΟ ΤΟ ΜΑΥΤΗΕΝ,. [(μ45». Υ. 1γ-.48. 

Οὐ ἴο ἰῆς δαγάηδββ οὗ [Π6ῚΣ ΠεΔΊίβ8. --- ΤῊς 
υτὶ οὗ ἀϊνοτοοτασεῖ, ἀεδίσπεὰ ποῖ ἴο ἐποουτγ- 
ἃ5ε αἴνοτος, Ὀὰϊ ἴο τοπάσυ ᾿ξ τόσο αἰ ΠΟ], τὰ 
ἴῃ εἤξεςϊ ἃ ῥὑτοϊεοξοη οὗ ἴῃς τερυἀϊείςα τς. Οὐ 
1, οτά᾽ 5 Ἔχρ]ςοῖς τεδοδίης ΕΥ̓ΚΩΣΑ 1ῃ6 Ῥοσνουβίοῃ 
οὗ {π1|9 ῥτονί βίου οὗ ἰῇῆς Μοβαὶς ἴανσ ϑοῖηδ οὗ 
(6 ἘΔΌΡΙΠ5 δ)]Ἱονεα ἀΐνοζος ἴῃ ἃ στεδὶ νᾶγίεῖν 
οὗ ς4868, ΟἿ οὶῃρ 850 ξδγ 45 ἴο τγακο ἴῃς αἰϑοονεσυ 
οὗ ἃ τηοΐα ρἰβαβϑίησ νοσαδῃ ἃ βυδηοϊεηΐ στουηα, 

ψεῦ. 32. Ἑοσηίοδεϊοι, ΟΥὁἩΊΠΟΠΔ5Ε Υ. --- ἹΕΔΚΟΓΩ 
ἮΟΣ ἴο δομτηΐΐ δὰ! ΣῪ, ποὶ ὈΥ ἰῃς ἕδοϊ οὗ ἢδγ 
Ὀεΐης ἀϊνοτοεά, Ὀυϊ ἰπ νἱοῖν οὗ τἴῃ6 δχίτεπιοὶν 
ἀράρρως ο856 οἵ ποίου τηδιτίαρα. --- ΘΙ. 6110 

Ῥπὶ αναυ. Τῆς ἔοτος οὗ ἴῃ6 οσίρὶ δ] 15 Ὀδϑί 
είνεη ἴἢ85, ΤΠ Ἐοπιδηϊπὶβ οἰαἰπι ἴπαϊ 115 ἷἰπ- 
οἸυάδ5 οὴς ἀϊνοτοδα ἔογ τῆς βυϊῆήοϊεηϊ σλυ56 ͵υ51 
τηοηϊοποα, θὲ 18 ἰ8 ἀουνε}, βίποθ, ρταπιπιδῖ- 
ἸΟΆ]ν, (6 τεΐογεηςσς 18 5111} το (Ὡ6 οἠς αἱνοτοεὰ οἡ 
ἰηϑυϊήοϊεηϊ στουηβ. Βοβά68, ἃ νοπιδῃ αἱνοτοοά 
ἔοτ δἀυ ετΎ πουἹὰ Ὀε βίοπεα, δοσοοσάϊηρ ἴοὸ ἴδε 
αν, δῃὰ ἴΠογα 18 ἤδῖα 0 τεΐσσοεηος ἴο 1πη86 6} 
ΟἹ ἴδε Ῥατί οὗ ἰῇς τῆδῃη. ὙΠδ δρρὶἱοδίίοη ἴο ἴδε 
ο8886 οὗ ἃ τη ἰ8 ποῖ ΟἿΪΥ τεαυϊτοα ὈΥ [Π6 βρὶ ΐ οὗ 
ΟἸσΙβ 5 Ἰοδοξίηρ ἴῃ ζοπογα), Ὀὰϊ Ὀγ ἴῃς ἕλοὶ [παῖ 
Ης 15 βοσα βϑρελίκίηρ οὐ δῃηὰ Ἴσοῃπαάεπιπίηρ ἴῃς 51} 
οὗ (6 πιᾶῃῆ. ΤῊΪ8 ΠΙΡῊ ἰά64] οὗ τῇς τηλιτίρα 
πηΐοη (οοηρ. ἘΡΉ. ν. 22, 23) 5 τὴς Ὀα55 οὗ 5061] 
ΤΊΟΓΆ]ΠὙ. ΓΙῸ Ορροβε ἰξ 15 ποῖ ΟΠἹ]ῪΥ ὑπο γίβιίδη, 
Ῥυϊ ἴο ἀεπιογαζε τῃ6 ἔδηλν, πὰ ἴοὸ πιᾶκα νγΑΓ 
ἃραϊηβὲ {πῃ νυϑ]ἔασγα οὗ πυτηδη ιν. 

νεῖ. 33. Α δυμητηδσυ οὗ τῆς Μοβαὶς ὑτεςερίβ 
ἷῃ τερᾶσα τὸ ϑινεδσίηρ ; περϑίνεϊγ, Τποι 8μ6]ῖ ποῖ 
ΒΎΌΘΆΣ ἐπρν ἐ Ῥοβινεϊγ, θὰ 5841 μοσίοστα ἴο 
ὍὯϊο Ιοσὰ 9 οοα. ((οιηρ. ἴεν. χὶχ. 12 ; 
ΝΌπι. χχνυν. 2) ὙὉὙῆς ὑποίοϊἀ τηϊβίακα οὐ {πε 
768, δηϑνεσοὰ ὉΥ οὐῦ [οὐ : τῃδὲ ΟΠΪΥῪ ξΑ]5ε 
βινοα την, Δπὰ βυυεαγίηρ Ὀγ ἴλ6 πδηλο οὗ σοα, γεγο 
ἰοτϑιάεη. ΤΉΏΘΥ ῬτοΟΌΔΟΌΙΥ σοηδίἀοτεὰ πο οδίῃβ 
Ὀϊπαϊηρ, σᾶνε ἴποβα ἰῃ ψηϊοῆ ἴῃῈ πᾶπια οὗ σοὰ 
οσουγγοα ; τη 5 Ἔτγοσ, Ἰπουσῃ ποῖ τηθηΠ]οηαά, 5 
ΠΘΟΘΒΒΑΤΠΪΥ ΟρΡΡροβδά. 

γετ. 34. Τμαΐ γῸὺ δτθασ ποῖ αἵ 411, 11|., ποῖ ἴὸ 
ΒΎΘΑΙ αἱ 4]}.) Τῇδ τεάβοὴ 8 ρίνεῃ, ἰῃ νυ. 27. 
ΤῊΝ ΡῬτοΒι  ὕοῃ 18 ἀβοϊυἵα ἔοσ Ὀσίναϊε δηα 5ος δὶ 
Ἰ|δ, δῃαὰ 4150 ἔου ἴτε Κιηράομῃη οὗ Ὠδάνθη, ἔοσ 
ὙΠΊΟΝ αἰοπς (γίβὲ Ἰἰοριβιαῖοβ ποτθ. (ΟἿν"] σονοτγη- 
ταϑηΐβ, οἢ δοοοιιηΐ οὗ ἴῃ ἔξασέι] διηουπὶ οἱ 4]56- 
Ὠοοὰ ἴῃ ἴῃς νοσ]ὰ (ςομρ. νου. ᾽) τηυβὶ τοαυΐγα 
7υα]ςῖ4] οαἴῃβ 45 ἃ ρυλτΙδηῖες οἱ νεσγδοῖῖγ. “Γῆδῖ 
656 ἃὺὸ ποῖ τεξειτεα ἴο γγὸ πέδον ἔσοτῃ 16 δχ- 
ΔΙΏΡΙα οὗ οὖν 1, οτὰ (οΠᾶρ. χχνὶ. 61, 64), ἀπὰ οὗ 
Ηἰβ Αροβἕες (Εοπι. 1, 9; 6 Δ]. 1. 20; 1 ογ. χυ. 
21). Οὐ] εςοῃ ἴο ἴδετι οἔἴδη Ὀδοοπι65 ἃ 5ρες 68 
οὐ Ῥπατγίβαϊβπι. Ὑεῖ βδυςἢ οδίῃβ 416 ποῖ ἴο Ὀὲ 
ΒΥ δαἀπιϊπἰβίοτεα. ΤῃῈ δοχὶ δχδηιρ᾽68 τεΐου 
ἴο (86 ΠΑΡΙΪϊ, 50 5:}}}7 δῃὰ ϑβίηξυὶ, οἱ βνψθασηρ ἰῃ 
ΟΥ̓ ΑΣΥ σου ΒΔ Ίοη. -- ΜΟΙ ΓΠΟΣ ὉΥ [89 Ἀθανθε. 
Απ οαἰῇ τἤθη υβεά, ἀπὰ οσοηϑβιἀογοὰ 8]] ον Ὁ ]6. -- 
ἘΣ ἰδ ἰδ [6 ΤὩτΟΙΘ οὗ Θοὰ. ΤῸ β5νυθᾶσ Ὦν πδάνεῃ, 
ἰβ ἴο ϑύγθασ ὈὉγ σοὰ Ηἰπιβεῖξ. Οἰδμογνβε ἴῃς οδίῆ 
18 86 η5616ε538.. Α ςοπάειηηδίοη οὗ ΤΏΔΩΥ ὈἤΤΑ565 
ὙὨσὮ τὰ οοτγυρίςα ἔοττηβ οὗ δεῖυδὶ οδίῃβ, δῃά 
ἃῖὲ υβεα ΌΥ 1086 ὯΟ 5ΒοτυρΪς ἴο ϑύνθαῦ ΟΊ στ. 

Ψοτν. ΝΟΣ ὉΥ [9 ϑασί!. [1 {15 ο486 1150, 
ἴῃς οδίῖδ, ἴξ ποῖ 86 η561655, νουἹὰ ἀσγὶνε 115 ν4]}14- 
ἴγ ἔγοπι ἴὰς τεϊαϊΐϊοη οὗ τῇς βαττῃ ἰο (οί. --- ΒΥ͂ 
δι » ΟΥ, 5: ΠἸΠΕΪΥ, “τοννασαβ,᾽ σης ἰονναγαὰβ 
ἱϊ, 88 ἴῃ Ῥγαυΐῃβ. ΑΠΥ 80] Ἐπιη ν δἰζεπαϊηρ 1815 
οί, σάπια ἔγοτῃη ἰδς ἔδοϊ ταὶ ᾿ξ γᾶ5 589 ΟἹΕΥ οὗ 
[06 ατοοί Κίηρ ; Ὑὑποτε ἴῃ6 ΘΙ Ρ]ς βίοοα, [6 5ραῖ 
οὗ (δε βρεοΐδὶ τε] ρίουβ. βονεγηπιθηΐ [εβονδῃ δὰ 
65: ]5ηθα ΟΥ̓ΕΣ ἴβγαοὶ. ; 

γεσ. 26. ΒΥ (ἘΥ μΒοδὰ. ΝῸ τῆδῇ οδῃ ογεδῖς ἃ 



ΓΗΑΡ. '΄. 1γ-48.}] ΤῊΗῈ ΟΟΘΡΕῚ, ΑΓΓΟΕΚΡΌΙΝΟ ΤΟ ΜΑΤΤΗΕΝ.. 

ἮΔΙΣ οὗ ἢῚ5 Πσδλάᾶ, οΥ ὄνδὴ ἰγδηβδίοσηιχ 18 ΟΟΪΟσ ; 
δὶ 530] ΠΥ, ἤθη, ἱπ δυο δὴ οδίῃ. Οὐ, ὦ 
εαιτοα ξυσίμετ, ἴο ΘΎΘΑΥ ὈΥ ΠΑὶ 18 ὑπάοσ σοῦ β 
σοπίσοὶ δίομδ, 15 ἴο ϑίνεαῦ ὉΥ Ηΐπι, δηὰ τΠαΐ ἴῃ ἃ 
ΨΕΙΥ τουηδαρουϊ ἀπαὰ 56 η561655 ψᾶν. Ὀζγ. ΤὨοϊη- 
βΒοη (724 Ζαμπα απα ἦε 38οο) βᾶγ8 ἴῃς ΟΥδη λ}5 
ἴο-ἀδὺ ἅτε ἔδαγέν ὑχοίδῃθ, ϑνοαυην σοπΌηι- 
41}γ, ΌγΥ ἴῃς Ὠεατζῖ, τποὶγ 116, (μ6 ἰθῦλρ]6, οὐ ἴῃς 
σΟΒυτοῆ, 

ψοεΥ. 37). Βυϊ Ἰοῖ ΥΟῖῦσ δβρϑϑοὶ ὃθ, θα, γ88:; ΝΑΥ͂, 
ΒΑΥ. Νοῖ ΟἿΪΥ ἔοο] 5ἢ οδίῃβ, ἴκὸ ἴ8οβα οἰϊεα, δῖε 
ξοτθιάθη, θυ 4150 411] ὉΠηΘΟΟΒΒΑΤΥ ἀρροα] ηρ ἴο 
Οοά. Ἐνεη []υἀϊςῖ4] ἀρρεαὶβ ἴο σοά βδουϊα ποί 
Ὀε τα ρπεα, Τῆς ἴπι6 οδίῃῃ. σοῃϑίϑιβ ἴῃ ἴῃς 
ΘΙ: Ρ]ς ἀϑϑονογδίίοη υἱοὶ ὉΠΟΟῚ ἃ 5εηξε οὗ [86 
ῬὈτέϑθηοα οὗ Οσοά, ᾿εΐοσε Ηΐμ, δὰ ἰη Ἡΐτ. -- 

οὗ ΟΥ̓, ΟΥ̓ οὗ [86 ον] οπθ᾿ Τα πλδϑῃ- 
ἴῃ 15 ἴῃ: βδᾶσγης ἰὴ δἰ μου 886. ΑἹ] βίτε πο πὴ σ 
οὗ 5ρὶε γεᾶ δηὰ ὩΔΥῪ 18 οσοαβίοποά ὈΥῪ ἰῇς ὑγθβ- 
εἤςα οἱ βἰη, δηὰ ἴἢῈ ΡΟΣ οὗ ϑαίδῃη, ἴῃ [86 τνοτ]α. 
-ὙΏοΙα 18 ΠΟ ποσε 5[ΠἸΚιηρ Ῥστοοῦ οὗ ἴῃς οχίβί- 
πος οὗ ΕΥ]], (δη ἴῃς ὑσγαναίθηςε οὗ [μ6 ἔοο] Ἰ5ἢ, 
Ἰονν, υ561ε58 μας οὗ ῥγοΐδηϊζυ. [16 σου]ὰ ἤδνον 
πᾶνο διίβϑη, ἰξ τπρδη ἀϊὰᾷ ποῖ δ ονς σοῦ ΟἾΝΟΣ ἴο 
κε 1215. [1,415 ἄσὰ πιοβί ὑσγοΐδηςθ, δηὰ [6 τενοῦβα 
ἷἶβ τ6. ἱρπούάπος δηά βἰυρίἸ Ὑ ἱπόσγοαβα ἴῃ6 
Βδθὶς. ϑοόῖηθ τηδη 5, εΔ ἔγοτῃ ννδηΐ οὗ (645. 

γες. Ἐγο ἴῸΣ δ 6γ6, εἰς. ΤΠ ἰἂνν οὗ τείδ]- 
Ἰδίίοῃ (ἔχ, ΧΧὶ. 24) ννγὰ8 ἃ πα ]ς4] το]ς, τἰσίεουβ 
ἴῃ 1156], Δ πὰ ἜΒΡΘΟΙΔΙ ΠΥ ΠΘΟΟΒΘΔΙΥ ἴῃ ἴΠ6 Ἐπί, [ἡ- 
ἰτοἀυοσεα ἴο ἀο ΔΑΥ ψ]ῖὴ [ἢ6 ὑχιναίΐα τούθηρο, 50 
ςσοπιτοῦ ἰῃ ἴπ6 ἔστη οὗ Μοβοβ, ἰ δαὰ Ὀδδη Ροὺ- 
νετίεα ἱπῖο ἃ "γαῦγδηῖΐ ἔοσ σειδ] ] Δ οη οὗ Ἔν ΕΣΥ Κιπα, 
Ουγ Ι,οτὰ ἐδαςμθ5 ἐμαὶ 8116 115 τυ ]6 18 οοτσεςῖ 
ἴῃ ἴατν, ΟὟγ Ῥεγβοῃδὶ οοηάπςοϊ βῃου!ὰ θὲ ρονεγπεά 
ὉΥ ἃ νεῖῪ αἸἥετγοηὶ ΡΥ ηςΟΙΡ]6. 

γει. ᾽ Βδαϊδὶ ποῖ ὁΥἹ]} (΄ τους ᾽,οσ, “ἴῃς ον]]} 
πλδι, [δ σοῆσγαὶ ὈτΠΟΡ]Ὲ ρονογηΐϊηρ 411 τῆς 
᾿3565 τηδηϊοηεα, Τδηρε: “Οὖι [Ι,οτὰ τεἔετβ ἴο 
δίῃ δηὰ ον] ἴῃ ἴ6 σου], τ ἢ 15 οοπαυετοα Ὀγ 
νϑε ΟΠ βτδη ΘΌ ΡΤ, 55:0 σαῖμεσ τΔη ὉΥ βίσεηῃ- 
ὕουβ Γεβιϑίδποαθ. Τὸ Ὅς ΠΠΘΓΕΙΥ Ῥᾶββῖνθ, Ὑ6ΓΕ 
ΤΟΔΚΠΟΘΒΒ. ὃθυϊ 4 ΠοΟυ-Ταϑβϑίδησο, ἔσο (τιβιία ἢ 
Ῥυπορὶς ἀπ ἔογ ἃ ϑρίτιίθδὶ οδ]εςί, 18. ἔπιε 
βίγεηρστη Δηα ΧΕ 8] ν]Ἱοίογγ.᾽ --- Βαϊ ΨΒΟΒΟΘΥΟΣ Βχρὶ- 
θἢ ἔδο0 ὁπ (ἢν στἱρΐ ομθοῖὶ, εἴς. ΑἸ δρρὶ!οδίϊοη 
οὗ τς ὈΠΠΟΙΡΙΕ ἴο ἃ ο86 οὗ νἱοΐεπος ἀραϊηϑί τἢ6 
Ρεΐβοη. ΟΝ βίδη ἰονα πηυβῖ δῖα υ5 ὈΘΑΙ ἔς δ 
45 τη ἢ 45 (6 νοῦ], ἴῃ 118 ᾿π)]αΒῆοοα, σου]ὰ 46- 
ἸηΔηα, ΤῊΪ5 ποίτποσ 10501Ώ65 ἴῃς τοι] ἴῃ 115 ἀ6- 
τηδηα, ΠΟΣ τεαυΐγοϑ ραβϑῖνα Ποη-γεβίβίδηος, βίπος 
τῆς ἐχδρὶς οὗ ΟἈγιβὲ ([]οὴπ αν. 22) δα Ηἰβ 
ΑΡοϑβίὶοβ 5ῃον ἐμαὶ [Ποτὲ 18 ἃ {Ππ|6 ἔοσ βίδπαϊην 
προ οὺγ ρῃβ. Τῆαδ Ἰτἴεγαὶ οὔβεσναμοα τΔῪ ὈΆ 
ῬΒδγ 534 102), γεὶ ἤθη ταπηαεγοὰ ἴῃ (Πς ἔσὰθ 5ρ 1, 
858 οὗζεῃ τηοϑῖ βυσο ϑ5}}}ν οΟνετοοπα νἱοΐθῃςα. 
ΤΏ ΘΒ6 τα Δ Κ85 ἌΡΡΌΪΥ ἴῃ ΚΖ ΌΠΘΙΔΙ ἴο 811 [86 οδ568 
δἀάυςςά. 

ψεῖ. 40.0 ΤῊΙΒ νεῦβα ἸΩΔΥῪ 6 ἴῆυ8 τεηάετεά: 
41 ΔΠῪ τῇδ ἀθϑίσεβ ἴο ζὸ ἴο ἴδ ἢ (ες, ἀπὰ 
(ΌΥ 80 ἀοϊηῃρσ) ἴο δῖα ΔΑΥ ἰὮΥῪ οὐαὶ (16 ἸΠΏΘΣ 
Ἑλιταδηῖ, οσ ἰυη]16), 1οῖ τὮγ οἱοαῖὶς (1[ῃ6 πιοῖὰ ἐχ- 
Ρεηδῖνε ὌΡΡΕΣ χα 1) 4150 ζὸ ἴο δϊη., Τῆς 
᾿οοαὶς᾿ νγῶᾶϑ ἐτευθην υϑεὰ 85 ἃ σονοπηρ δὲ 
ηἰσδῖ, δηὰ δοοοσζάϊηρ ἴο ἴῃς Μοβδαὶς ἰὰνν (Εχ. χχ. 
26, 29) οσουἱὰ ποῖ Ὀς τεϊδϊποά 28 ἃ ρἰείρσε οὐδὺ 
πἰρθῖ. ἘΔλίβεσ ρίνε ὑρΡ ὄνεὴ τῆαῖ ἴῃς Ιὰνν σαπποῖ 
8561Ζ25 ἴδῃ σα 5ἢ ἃ νιηδιοῦνε 8ϑρτ. ΟΠ 5} 1405 
οὐρῆϊ ποὶ ἴο Ὅς ἴμοβε " ἀεβίτίπρ ἴο ρὸ ἴο ἰανν. 
ϑυςἢ Οἔΐδῃ ΠΆΤΡΟΥ νεηφεδῆςα ΜΠ116 ΤΠΕῪ 5ρςᾶὰκ οὗ 
υδίςοι 

γε. 41. ἵπιρσοθα ἔθ0. ΤῊΣ ποτὰ ἰ5 Ὀοστονεα 
ἔτοιῃ ἴλε Ῥεγβίδη, δῃὰ τεΐουβ ἴο σουτίογβ ὑγοβϑ:: 

ἦηρ ἀπὰ Ἄχδδυβίηρ ἴο υ.8. 

63 
τη πη Ὀεδαβὶβ ἱπίο [ἢς ουδ]ς βοσνῖοθ, ἃ ταδίῖου 
ΝΕΙΥ͂ ΟὈποχίουβ ἴο ἴπ6 δ ὴῊν5; 1ἴ ἱποῖ 65 4150 τῃ8 
αυλτίογης οὗ 50] θσβ, δηα τὰ Π!ΑΥΥ τε 5: ΠΟ ΟῊ 5, 
εἴς. -- ποῖ]9, ἃ ἱπουβδαη Ἐοτήδη ρᾶοςβ, δρουζ 
1,520 γαγὰβ (1685 ἴπδὴ δῃ ΕΠΡΊ] 5} τΏ1}6), θὰ τῃ 6 
Ῥτορογὕοῃμ, οὔς ἴο ἵἔνο, 15 ἴῃ πχδὶη ρΡοϊηῖ. Ἐπ- 
ἄαἀὐυτε ἀουδ]ς Βαγάβῃϊρ, ἄνθη ἤδη ἰδ 86οηλβ πηοϑῖ 
αηΪαβῖ, τα ΠΟΥ ΤΠ ΔῊ ἈΠΡΎΥ ταῖι86, 

ε΄. 42. Θὲνϑ ἴο δἷπὶ Ῥπδὶ δοκοῦ ἴδθ0. Βερ- 
δἰηρ 858 ἃ5 σοῃπη που Δηα Δ ΟΥΩΡ ἤδη 848 ΠΟΥ͂. 
- πὰ ἔσο εἶτα πὶ του]ὰ ἴλο0 ἴαχε 
ποῖ ἴπου ΔΥΔΥ, ΟΥ̓́“Ὁς ποῖ (υγηοα ἀναγ. Ο- 
νἹΟΟΒΙΥ ἴο να ἴο Ἔν ασΥ Ὀασρᾶτ, ἴο Ἰεπὰ ἴο Ἐν σΎ 
Ὀοιτονεῦ, νου ἃ Ὀς 458 δυτίξ] ἴο ἔμοπὶ 45 Π4Γ455- 

Ἐξεἔυβα] πιδΥ οὐΐθῃ ὈἊ 
1(ς θεβϑὲ σίξξ, Ουτ σἰῆδβ δηὰ Ἰοδπβ ἅτε ἴὸ Ὀ6 πηθᾶ8- 
υτεὰ Ὦγ ἴῃς νγοϊέατε, ποῖ Ὁγ ἴῃς ἀεβεσί οὗ ἰῃς 
Αβοσ; δῃηὰ ἴο ὈδῈ πιδᾶς ἰῃ ἴῃς 8ρ: τι οὗ οὔὐ Εἶθαν- 
ΘΩΪΥ ΕΔΙΠΟΥ (νεσ, 45). 

νεῖ. 42. Τποα Ὁ Ἰονὸ [ὮΥ ποσμροῦσ. (ὅ56ς 
[μἐν. χίχ. 1:8). ΤῊς οτίίμαὶ ῥτεοαρέ σγοξειτεὰ ἴο 
1βγδε ἴεβ, ἀπά οὈεαΐδηος ἴο ἱξ μεϊὶρεὰ ἴο Κϑὸρ 
ποτὰ ἀἰδθηςϊ ἔγοτι οἴου πδοωβ. Βυΐ ἰῆς ῬΏδΊ- 
18668, ἴο ἱπογεᾶβα ἴῃς αἰδίδηοα Ὀεῦνεθη ἴῃς εν 
δηα Οδπῇ]θ8, δἀάεαὰ ἴα σοηνοσβε Ὀσχεοορῖ: δᾶ 
μδῖο ὑμπιίμθ ΘΠΘΙΩΥ͂, πε Δηΐπρ ΌΥ “ ΘΠΘΙΏΥ ἢ δε σεη- 
1658 (οορ. δυΐῖ, ΧΧΙΪ. 6). ζαὐρ Δυϊῃο 5 βρεδὶς 
οὗ 1}}5 45 ἃ αἰβεϊηςτῖνε ξοδίατε οὗ ἴῃς [ΘἸν]5}} σπδῚ- 
Δοῖοσ. ῬΘΥΒΟΠΔ] μδίσγεα 4130 νγᾶβ ὑσΟ Δ ΌΪΥ ᾿υβεϊ- 
Βεὰ ὉΥ 1818 αϑϑυϊηδα τηοδηϊηρ οὗ ἴῃς ψόγαβ οὗ 
Μοβοβ. Ουγ Ιοσὰ (ἃ ᾿ἰσμξ τὸ ἸΙρβίεη τῆς σεη- 
[1685.᾽) ΟΡροβεβ [18 ἑηἰδγρσείδιίοη. ϑορασγδίϑβι 
ὙΥΆΒ ΠΘΟΘΒΒΘΑΙῪ ἴ0 ῥΧδβοσνα ἰδ6 [εν5 ἔγοτῃι μβεδίῃδη 
ἰηβυδηςα, Ὀυΐ [ἢ 5 Δα! οη νγὰ8 σοπίσγασυ ἴο ρΡγυορἢ- 
ΘΕΟΥ͂ ἀπὰ ἴο ἴπ6 ρυγροβα οἵ σοά ἴῃ βεηάϊηρ (ἢ ς 
Μεββϑίαῃ, (ΝΟ Ηδς τηδδηΐ ὈΥῪ “ πε Όοτ, να 
Ιδάσῃ ἔσοτῃ [πκ6 χ, 27 8) 

γεν. 44. ἴον ὙΟῸΣ θποσαΐθα. ΤΠα σΟΠΙΙΟΙ] τσ 
ῬΙΠΟΙΡΙς, ΠΠΓΟΓΑΙΥ πὰ υὑπίνοσβα!ν ΔΡΡ]οΔΌ]6. 
Οπς οὗ {δε ἔεντν ῥσεοερῖβ ὨΙΟἢ δάσϊξ οὗ πὸ αἷβ- 
ἀποῦοη Ὀεΐνθθῃ ὁ Ἰεἴϊασ ̓  δηὰ “βρίϊ.᾽ Τῆδ αν 
οὗ ἴονε, οὔςθ ἀδειηδα ἄΡΡΠΚΆ εἰς ΟΠΙΥ ἴο ἴῃοδ58 οὗ 
τῆς 5884π|6 ἡδίίοῃ, 15 ΠΟῪ αδοϊαγεα να] ἃ τονγαγαϑ 4]} 
ἴὭΘΠ, ἜΝΘ ΡΘΥΒΟΠ8] ΘΠ ΘΠ ἶ65, ΤῊΪ5 ροβραῈὶ ῥχίη- 
οἰρὶς δηὰ ῬΒ δ βαίϑια σαπηοΐ 6 τασοηο]]δα ; ΠΕΓΘ 
ΟὨΙΘΗ͂Υ οὐζ Πρ δου η658 πηυδὲ Ἔχοθεα τηδὲ οὗ (ἢς 
80 Ὑ065 δηὰ ῬΒαγίβεαβ. Βυ ἢΐ8 νεῦὺ Παίϊτεα υἱΐ 
ΘΠΘΙΑΥ ὈΕΟΟΠΊ68 ΟἿΣ ΠΟΙ ὮΌΟΥ ; 15 μαϊτεα ἰεπιρὶβ 
ἴο χαϊδ] δου, Ἰοανὶπρ ἃ5 πὸ σἤοϊος Ὀυΐ ἴο ξ41]] οΥ 
εἶ86 ἀδίεπα οὐυγβοῖνεβ ἰὴ τὴς θροῦβ οὗ ἴονδ, 
ὅ. Φ.. ἴο τηδεῖ " ρεσβεουϊΐου᾽᾽ τϊῇ ὁ ργάγεσ.᾽ ΤὨΘ 
Ὀγϊεέου ἔοπτη οὗ [ἢ6 νεσβο, ἑουπᾶὰ ἴῃ τὴς ᾿εϑὲ δὺ- 
[Πού 685, 15 [6 οούτοοῖ ομ6. Τῆς ρμᾶγίβ γε οαγὶξ 
ΨΟΙΟ ὈσΟῦΌΔΟΙΪΥ ἰηβογίεα ἔγομι [Κα νἱ. 27, 28. 

Ψεσ. 45. ἢ γὃ ΏΔῪ ὍΘ. δϑυςἢ δοῦοῃ ρσονδβ, 
ποῖ τλ8 65, (ἢ Βοηβϑῆὶρ. 80 ἀοίηρ νγὲ Βῆον οὐγ 
Τεβειλθίδηος ἴο αἀοὰ ουἵ ΕδίδεΥ (4 τεϊδιίοῃ ϑρυίηρ- 
ἱὴρ ἔγοτ οὖζγ γεϊδίίοη ἴο ( ἢσ] 81) ῆο ταβ κοί ἢ 
διπ, εἴς., ψΏο56 ἰΙονε οὗ Ὀεπανοΐθποα 15 αηϊνογϑαὶ 
δῃὰ ποῖ τηεαδυγοὰ Ὁγ [ῃ6 ἀεβοσί οὗ ἔθ ῬθΊβοῦβ 
οὐ ῬΏΟπ Ηδς 5θονεῖβ Η 5 ῥγονί ἀθιπίαὶ ἔανοτβ. 
ΓΟ σβὲ ἤδτα [θαο 65 ἴπ6 Ῥόνοσ δηὰ ργονίάδηςς οὗ 
Οοά πῃ παΐυγο, 45 νγν6}} 248 ΗἸ5 ομαγδοίου οὗ ἰονϑ. 

ει. 46. ΤΌΣ τεΐεσβ θδοὶς ἴο νεῖ. 44 : ξ γοὺγ 
ΔΟΙΟ. 15 ΒΙΤΩΡΙΥ͂ ἴῃ δοσοζάδηοα νυ τῆς ῥσεοαρέ 
οὗ [ἢς ῬΠΑτβο65, ψρδὶ σουγασὰ δυὸ γοῖ ὟΝΠδΓ 
τηοτῖξ 8 ἴΠ6 γα ἴῃ 1} --- 896 Ῥυ ]οδηα, ἰῃς ἰαχραίῃ- 
ΟΙΘΥ͂Β ἯΠΟ σΟἸοοἰςα τὰ τανδηῖςα ἔογ ἴ[ἢ6 Εοιηδῆϑ. 
Τῆς ἴσῃ ν8 οὐΐουβ, Ὀδοδυβο ἴῆ68ο σῇ ὍΕ͵Ο 
[86 ἀφοηίβ οὗ ἰῃς Παϊδα Ἐοπιδηβ, δῃὰ θεοδιβα ἴδ 
βυβίθῃι οὗ ἸεϊΠηρ ουζ τε οοἸ]εςτίοη οὗ ἰᾶχο5 ἴο ἴῃς 
ρηδϑὲ ὈΙ ΔΟΥ Ἰεὰ το γστεδὲ ἀρυϑεβ. Τῆς οὔ- 
ποχίουβ οἶος ψου]α βοοὴ ΡῈ Δ]]εὰ Ὁγ ἃ ἀΐϑγερυ- 
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ἰ4.Ὁ]6 «455 ; ἤδπος τῆς ρῥῆγχαβθ, "ρυδ)] οδη5 δπὰ 
β' πο β. Ἐνεη δυο ςου]ὰ Ἰονα ἴμοβε ἰμδξ Ἰονοα 
ἔῆδηι, ρῥγδοι βίης ἴῃ 1Π]15 τεβρδοῖ ἃ ΤΠ ΟΥ̓Δ] ΠΥ 85 ἱρὴ 
45 ἰῃδἰ οὗ ἴῃς Ῥηδγιβεθβ, ψἢο ἀδϑρίβεα ἤδη. [ἴ 
ἷβ ἃ ΡοΟΟσ τα] σίου ὨὶσΟἢ ἀοα65 ποῖ Ὀαρεῖ ἃ ΠΙΡΒΕΣ 
Ἰονς 1[Ώδῃ 15 πίῃ γαὶ ἴο ΟΣ] αΪῪ πλβη. 

ει. 47. ΤῊδ βαπὶς ἰάδα 15 τερεαΐϊθεα ἤσςτσε, 6χ- 
οερὲ ἴῃαἱ Βθαίμθη 15 βυρβεςζαϊοα ἔογσ " ρυ ] ̓ σδ 8," 
δοςογάϊηρ ἴο ἴῃς Ὀεβι δυϊμοῦθβ. ΤῊΣ 7ενν8, ἀ6- 
ϑρ᾽βϑίηρ ἴῃς σεηΏ]65, ἀ!ὰ ποῖ υὑϑυδ}}} βαϊαῖς [Πα πι. 
ΤῊΣ που οὗ ἴῃε ῬΠΑΓΙ56 65 15 ὑσγονβα ἴο Ὀ6, ἴῃ 
115 τεβϑρεςῖ, πο δείϊεν [ἤδη ἰμαὶ οὗ ἴα Ὠδδίμοη. 
-- Το δα. ΤῊϊὶβ 15 οοτσεοῖ ἤδτα ; 1ῃ νου. 46 1 15 
ἀουδιξα!] ναῖε σ νὰ δου τοδὰ “50 οσ “1ῃ6 
5416. 

γεσ. 48. Ὗο 88}811 ἐποσϑίοσο ὃδὃ0 ροσγίϑοί. Τῆς 
ἢγϑί γεΐδυθηοα 18 ἴο σοι] ἴδ6855 ἴῃ ἴον ἴο οἱῇ- 
ΙΒ; ἴο 8 ἃ}1 δπιτδοϊηρ, ἰηϑιθδὰ οὗ ἃ πᾶζτοῖν, 6εχ- 
οἰαδῖνε αβεοῖΐοη. Βαϊ (ῃς Ὠϊροβῖ νἱσίαα ᾿ποϊυ 65 
4}} τῃ6 ταοϑῖ, βίης Οοά ἰ5 ἴονε. ͵ 6 τᾶν ἵδη 
δοσορῖ (ἢ6 σοϊτοοίη6855 οὗ ἴἢ6 ογαϊδτυ νἱενν, ἩΒΙΟἢ 

ΤΗΕ ΟῪΟΟΘΡΕῚ, ΑΟΓΟΚΌΙΝΟ ΤΟ ΜΑΤΤΗΕΝ,. ([ὦμᾳΑ». ΓΥἹ. τ1ι--τδ. 

ἀπαεγϑίοοα ([ἢῈ νεῦβε 45 βειερ ὋΡ ΟὟΤ ἘΘΑΥΘΣΪ 
ἙαῖΒοΣ (11. γουγ ΕἌΓΠΟΥ, [Ὧ6 ὨδάνεηΥ οπς ἢ 845 
τῆς υἱαπιαίς Βἰδηάλγα οὗ οὐσ πῃοσδὶ τυ ἀηα ἢο]]- 
655. Νὸὼο ΟΙΔΟΙ 5ἰδηάδγα 15 δ] ον ]Ὲ ἱπάςεα,. 
Ἐνϑη ἴῃς τεπάδυηρ γα δορὶ ᾿πρ]165 ἃ σοτησιδ πα 
ἴο αἰίδίπ ἰο (ῃ5 βίδησδαγά. ΟἿἿΓ Δ 01}1ν σλπποὶ 
αῇἴεοϊ (ῃἢ6 οᾶ86.Ὀ “1ςΚοη655 ἴο οα ἴῃ ἱηνναχὰ 
Ρυλιῖν, ἰονε, δηᾶὰ ΒΟ] ]η655, πιυβὲ Ὅς ἴδε σοπίϊπυδὶ) 
αἷτὰ δηᾶὰ επὰ οὗ 1ῃη6 (τι δῃ ἴῃ 4}1} τῆς ἀερατγί- 
τηδπίβ οὗ ἢ15 πιοῦδὶ 116. Βυΐ μον ΔΓ νγεὲ τὲ ἔγοῃι 
Ἠανίηρ αἰϊδιηθα [5 Π|Κ 655, 51ῖ. ΡῬδῸ] βῆοτνβ ὺ8 
(ΡΏ]]. 11}.. 12}, δηα δνετυ (τὶ βιίδη ἔ66]5 }υ5ῖ ἐς 276 
2,γοῤογίίορ ἐπε τυλίεὰά ἦς ἀας σἰγίσερ 767 12. (ΑἸ- 
ἔοσα.) [Ιηβίγυςίοῃ ἴῃ πόσα] ν οδηηοῖ χῖ5Ὲὲ ἀρονα 
[15 νοῦβθ. Ομ τβὶ Δ]οὴΘ σδῃ το δ} σὶνε υ5 ϑυιοῇ 
ἰηβιγυσοῃ, βίποε δ αἷοηε Ὦγν 116 ἂἀπὰ ἀεδίῃ 
ΒΏΟΝ5 (Π6 Ροτέεσςοη οὗ ἀοά ἴῃ πιῆ. Ἡδνίηρ 
ἴλ5 ἰοα 08 ἃν» ἴο οὖν Ηδξανθην ΕδΙΠΟΙ 45 τὸ 
ἴγὰς βἰδπάδλγα, ουὖγ 1ογτὰ ὉΥ ἃ πδίυσαὶ ἰσγδηβίτοη 
ΒΡΟΔΚ5 Ὡδχί οὗ Οὔ γε] ρίουβ ἀπ 165, ἡ. Φ., ἀστ65 ἴο 
οὔ Ηδφανθηὶν Εδίῃοτ. 

ΟΗΑΡΤΕΚ ΚΝΙ. 1--18. 

Ορηΐγασί δείτυσοε 166 ΤΊ αγια ξαΐδε εγγζογρεαροο οὗ ργεαί Αἰ οἰζρίομς Ζμξέές. 

Ι ΑΚῈ μερὰ (παῖ γε ἄο ποῖ γουγ 841π|5 1 Ὀεΐοτε τηθῃ, ἴο Ὀ6 
56εῃ οἵ {Π6η]: οἴδμογνίδε γε Ὦανα πὸ τοψαγὰ οἵ γὙόυγ 

ἘΔΙΠΟΥ ψὨϊΟὮ 215 ἢ ἤδάνθῃ. 

2 ὙΤπμοζγείογο ἤδη ἴπου ἀοσϑὶ 2226 α]πλ5,8 ἀο ποῖ βουπά ἃ {τιιπ|- 

Ῥεῖ Ρεΐοσε ἴπε6 48 [6 Ὠγροοτγιίαβ ἄο, ἴῃ ἴῃ6 σΥΔρΌρΡΊ65 δηα ἴῃ 

[ηὴ6 5ἰγεεῖβ, ἴαϊ ΠΟΥ τ μᾶνα ρίογυ οἵ τχβῃ. 
3 υηΐο γοιῖ, ΤὭΏΕΥ ὄανε" τηεὶγ τεναστά. Βυΐῖ ψΏθη ἴῆου ἀοσβί 

ΑὝἍΘΠΙΥ 1 5ΔΥ «ει: 6, 6. 
δ Ἰ,ακε νἱ. 24. 

τῆϊηα αἰπηβ, ἰδσῖ ποῖ τὰν ἰδ βαπὰ Κπον ψῆδί τὨῪ τὶρμξ μαπά 
4 ἀοείῃ : Τῆδις (ἢϊη6 δ]τὴ5 τα Ὀς ἰῇ βθοζγεῖ: “δηά ἴῇγ Εδίμοῦ ς νεῖν. 6, ὃ 

ΜΏΙΟΙ 2 βαοίῃ ἴῃ βϑοσγεῖ ἢ πη56}} δ 5841} τεναγᾷ ἴἢδ6 ὀρβϑη]γ. 
ξς Αμπάνψβεη ἴδοι ρῥγαγαϑβῖ, ἴποιι 5047 ποΐ Ὀ6 45 ἴμε Ὠγροογίίθϑβ 

ἄγ: ἴοΥ ἴῆ6γ ἰονα ἴο ῥγᾶγ βίδηδίηρ 8 ἴῃ ἴῃς ϑγῃηδροριθβ δηᾶ ἴῃ 
τῇς σογηθῖβ οὗ ἰπ6 βίγεῖβ, ἴπαΐ [ΠΟΥ πᾶ Ὀ6 866 οἱ πΊβῃ. 

6 Μεῦϊνγ 1 5ϑ8Υ υηΐο γου, ΤΟΥ μανα α {πεῖ τενασά. Βυΐῖ ἰδοῦ, 
ψΏδη ποὺ ῥγαγαϑβῖ, ᾿ Θπῖογ ἰηΐο ἴῃγ οἰοβεῖ, απὰ ἤθη ἴδοι ἢδϑβί α ἴ5. χχνῖ. 2ο 

βῆ ΤΏΥ ΟΟΟΥ͂, ΡΓΑΥ ἴο ἴγ Εδῖμογ νη] ἢ 3 15 ἴῃ βθοσζεῖ ; δηᾶ τὴΥ 

γ Ἑδῖμογ ψ ὨΙΟὮ 2 βεοῖῃ ἴῃ βθογεῖ 5841] γεναγά ἴῃε6 ὀρβη]γ. Βιυῖ 

ΜΏΘη γ8 Ρῥγᾶγ, 9 ';86 ποῖ ναῖὶῃ τγαρει οηβ, ἃ5 ἴῃ6 Ὠδαΐῃθη 

ἦο. “ἴογ ἴδ ν τὨϊης παῖ ΤῸ 5}8}} θὲ Ὠεαγά 7οσγ [Πδὶγ πιο 
ὃ ϑρθακίηρ.0 ΒὲῈ ποῖ γε {δμογείοτε {κα υαπΐο τῃθτ : 

4 ζοπ!Ρ. : 
ΚίηρΞ χυϊὶ 
26, 20. σ 

ἴοτ γθὺγ ΖΈῈςο!. ν. ἃ 

Ἑδίμογ: Καονεῖ ψηδὲ [Πἰηρ8 γα ἢᾶναῈ πδεά οἱ, Ὀεΐοτε γε δδὲὰ γεν. 35: 

1. 7ὰφ δε αεέλογίἑες γεαα, τὶρ δου 5658 
8. ΝΏδη τῃπογοΐοσε ἴπῇου ἀοαβὶ 81Π|5 
; Π Ὠϊτη56) 

Απὰ ὙΠ ΘΩ γα ῥγᾶν, γε 5}]] 
ὃ ἴῃ (Π6 Ὀγοδα ψδὺϑ ' 

2 ψἢο 
4 ἢδνθ γοϑοεϊνρα 

5. 5}8]] τθοοϊήρϑῃβε ἴδε (ἐᾷ δε52 αμίλογέζέθς 07.115 ΟΡΘΏΪΥ) 
8 (ο βΒίδηάα δηὰ ῥσγανῦ 

10 ἴῃ ῥγδυίηρ ξ 



(ΒΑΡ. ΥἹ. τ-τ.] ΤΗῈΕῈ ΟΟΘΡΕῚΙ, ΑΓΓΟΚΌΙΪΙΝΟ ΤΟ ΜΑΤΤΗΕΝ. 65 
9 Ηϊηη. δΛ᾽ΑΙ͂οΥ 115 ΤὩΔΠΠΘΙ {ΠΟΥΘίοσα ΡΥ γε: Οὖγ Ἐδίδαογ ἃ τὐκε τι. - 

το ψῃΐο 3 τὶ ἴῃ μοᾶνθη, Ἢ ΗΔ] ονεά θ6 ΤΏΥ πᾶπιθ. ἐΤῊΥ Κίηράοπι ἐ δ χιίς. 4 3: 
ςΟΠΊΡ. τ Ροῖ, 

ΓΙ οοπηα. ἐΤᾺΥ ΜΠ θῈ ἄοῃα ἰῃ δαγίῃ, 85 ἐξ ἐξ ἴῃ βεανθη.}} πἶνε ἵ{τ5. 

᾿ ᾿ : Ῥ.- Χχν:. 

13 ἰοτρῖνε 18 οὔυγ ἀδρίοσβ. ἈΑπα "1εδά τι5 ποῖ ἰπῖο ἱειηρίδίίοη, Ὀὰϊ 8:., ἴμζο 

ἀοἰ νοῦ 15 ἔγοτῃ 6ν]] :16 ἴογ ΤὨΪμθ 15 ἴῃῇς Κίπράομι, δηά [ῃ6 
Ατηδη.δ 9 ἘῸΓ ἰΐ γε ἰογρῖνε 

ΙΆΘΏ ΤΠΕΙΓ {Γεβράβ868, γοΟῸΓ θάνῃ ΕΔΙΠΕΓ Ψ}}} α'5οὸ ἔογρῖνε 
15. γοῦ : 16.» Βυϊΐ 1 γε ἰογρίνε ποῖ πῆδη [Π6ΙΓ ἸΓΈ5ρ45565, πο ΠΟΥ ν"]] 

γοῦσ Εδίμοῦ ἰογρῖνε γουγ ἔΓα5ρ45568. 

14 ρονεσ, δηᾶ ἴῃς ρίοσυ, ἴοσ ὄνευ. 

" 42: 
Ἀσοῖς χχὶ. Σ4. 

ἘΠ ῬτοΥυ. Χχχ. 
8. 

“ ΟὨδρ. χχνὶ. 
41; Ματὶς 
χΧιν. 28: 

] Ζμκὰ χχὶϊ. 
40, 46. : 

ο Μαϊΐ χὶ. 2ς, 
46; [μκὸ νἱ. 

ι6 Μοζγεϑονοσ ψῃθῃ γα ἔαβῖ, Ὀ6 ποῖ, ἃ5 ἴῃ Πγροοτγίί65, οὗ ἃ 544 17, ἔαρ. χνὴ 
οοππῃίθηδῃοε : ἔοσ ἴμεν ἀϊβῆρυγα {Πεὶγ ἴδοεβ, (μὲ ΤΠΕΥ ΤῊΔΥ τῷ 
ΔΡΡΘΑΥ πο τθη ἴο ἔαβί, ΨΟΓΙΪΥ 1 58} υπΐο γοι, ΤΉΘΥ μάνα ὃ ἦ νη}. 5. 

741. ἰ.. 

18. 

35; 

17 18εῖγ τονασά. Βαυῖΐ ἴμου, ν θη ἴδοι ξαϑίθϑί, δποίηϊ ΓΤ η6 ἢδδᾶ, γ 2 8απι. χὶὶ 

18 ἀπά ψιδϑἢ 1ἢγ ἕδος ; ἴ[ῃδΐ ἴδοι! Ρρϑασ ποῖ πο τΏθη ἴο ἔδβί, θαΐ 
υαπῖο τἢγ Ἐδίμοσ ἩΒΙΟΙ 3 15 ἴῃ βθοσεῖ : δὰ τγ Ἐδίμεσ ψΏΙΟὮ 2 

120; ὮὨδη. χ. 
41 ΖεΟΙ. νΥἱῖ. 
δ. 

Β66 ἢ ἴῃ βεογεῖ 5881} γενασζά [866 Ἠὀρβηΐγ. 

1 ἂς ἴῃ ἤοᾶνθῃ, 50 ου δαῦὶ 
18 αν ἔογχίνθῃ 

16 ἐοχρίνα γοῦ 4150 

13. Φῶ2 2 μποΐφ ορκ λές σδ756 
᾿ 14. 0» [6 αν] οῃς 

16 7ὰς δέ: σωζλογέξσε ογεέξ ἐλδ ερπομ Ίοῦε 
Ἱ ςΟΙΓ 

Εὸσ ἰϊη6 -- --- -- Απιρϑῃ. 

ΟΟΝΤΈΝΤΒΕ. Οὖυζ ], ογὰ Ρᾶ53568 ἔσοϊω τῃοσγδ] ἴο 
τεϊϊσίουβ ἀπῖῖεβ, Ἂπ)]οϊηὶπρ ἃ “τσ εοιϑη6858 ᾿ 
(νεῖ. 1), Μοὶ Ἔὀχοεοάς ἰδὲ οὗ ἰῆς 5οσῖρεβ δηὰ 
Ῥμδσῖβθοϑ {᾿ γροοσιίεβ ἢ, δηὰ 825 τερατὰ ἴο δα 
Πἰλγδοῖοσ οὐ οὐὔὐὖὔγ “ Εδίπου ψῆοὸ 18 ἴῃ δεάᾶνεη,᾽ 
ΤῊς ἴῶγχος Ἰεδαϊηρ τη δη οϑΔ Οἢ5 " Ῥτδοῦοδὶ 
ΡἰοῖΥ : αδνεςρέσέρερ (γ6 78. 2--4), 2374)67 (ν 6 γ8. 5--ἰ 5), 
τιον 17-18), 45 τε τας Όγ νὰ 
αἰἰϊες ἀπὰ ὈΥ ἴπὰ 50] εοῖ5 οὗ ΓΟ γβὲ 5 Κίηράοηι. 
ΤῊς στοῖς ἐμὰ : “ἴο Ὀὲ 56 δῇ οὗ τηθῃ ;᾽ ἴῃς ττοηςς 
πιεϊποά, “ δείοτε τάθῃ ;᾽ ἴῃς Ὑτοηρς τενγαγά, “ΤΟΥ 
να τεσεϊνεά᾽ ἴἃ, Τῆς τίρῃξ δᾶ, “ἴο 5ΙΟΣ 
Οὔγ Βελνεηγ Βδίβεγ᾽ (οδδρ. ν. 16); ἴδε τὶσῃς 
τοοϊμοά, “ἴῃ βεοτοῖ; [δα τίρῃϊ χενασά, [παῖ ὨΙΟΒ 
ΟἿΓ ὨδΑνΘΗΪ ἘΔΙΠΟΙ 58}4}} ρίνε. --- ΤῊΘ 4158 
ἰδηάδεπου ἰεδὰβ ἴο εχίθγπδ 51, 
Ῥτοϑεηΐ ρορυϊασην ἴῃ τε σίου. Τῆς σὰς ΡυὉ]]ς 
ὙΟΙΒΒΙΡ ἈΝ᾽ ἢ Οοὰ τουβῖ ἐποουγασε [ἢς τ ΘΟ ζῆ 658 
δηᾶὰ Βυμ οὗ ᾿ηάϊνάυλὶ ἩΨΟΙΒΒΊΡΡΕΙΒ. --- ΕὈΓ- 
Εἴνειιεβα πὰ ψοσϑῆΐρ ἀραὶῃ σοη]οϊηεαὰ (νΕΓ5. 12, 
14,1, σοσαρ. οὔδρ. ν. 23, 24). --- Τς οἷοβε Ἵοη- 
πέςοη οὗ 56}-τὶσπίεουβ ἩΟΓΒΕΪΡ τυ ΤΆΘΥΟΙΥ οὐΐ- 
ψλιὰ ἩΟΙΒΙΡ, δηὰ ἐπε ταριὰ ἰσαηδιοη ἴο ναὶῃ 
ΝΡ βἰῃξι} ὙΤΟΣΓΞὮΪΡ. -- Οἡ ἴὴς 1 ογὰ δ Ῥγδυεσ, 866 

Ἰονν. 
ἴδκο ποοὰ. Οδεαΐεηςα ἴο [88 ὑγεοερί 

ἱπαροτίδηῖ. ΤὨς ἀυτεϑ ἅτε ἴο 
ὃς νεγέοιτηοα, ἴθ οῶσὰ σεβρδοὶβ ἴδε “εηᾶ᾽ δηὰ 
ἴδε “τπιειβοα." Τδε τρεϊδοα ἴο θὲ οαγεὰ ἔοσ ἴο 
ξυλτὰ Δρλϊτϑὶ 6 Ὑτοπρ ἐπα. ἩΠαΐϊηρ ἔγοπι τη 
ΟἾΪΥ πδοΟ55Ά1Υ ἴο ῥγανεῃξ ἴδε Ὀγαΐβθα οὗ τηθη ἔγοτι 

ἵηὴρσ ἴἰς τηιοῦνο. --- Εἰ ΐδουδιοδΒ. Νοὶῖ 
“Αἰτιβ .᾽ τῆς σοϊηγοῃ νουβίοη ΣΟΙ ]ΟὟΒ ὯΠ ἰποοσ- 
τεςῖ τελάϊης. ΤΉϊ5 νΕΙΒῈ ἰ8 ἃ ΖΈΠΟΙΑΪΙ βίδίειηθηζ, 
ΨὈΙΟΝ 15 δ οσσαγαὰβ Ὡρρ] δὰ ἴο ΡΑΓΏΓΟΪΑΙ αὐ168. 

ν Ἢ 1685. τπϊησϑ 6 ρεγέοστηεὰ πὶ 
18. τηοῖῖνο, γ8 δνθ ἸΟ σουγασὰ ΤΣΌΣΩ ὙΟΌΣ ἘΔΊΌΟΥ 
ἩΝΙοδΣ 15 ἱπ ϑᾶνγόπ. Τὰ τοασὰ ΤΥ (0504 }} Ὁ 

ΥΟΣ. 1. Π 

Θϑ 

γεογ. 1. 
ἀπξουϊὲ 45 ὑπὸ} 

Οὔ] ον, δηὰ Ἡγροοσὶ 

ἀοδ685) οοὴθ ἔσοπι θη (ν 5. 2, 
ἔσχοτη ἀοά. 

Ψ οΙ5. 2-4:ἑ ΕἼΒΒΤ ΕΧΑΜΡΙΕ (4 πη ρέσὶνρ). 
ψεῖ. 2. Ἰπογσοίοσο, ἴῃ υἱὸν οὗ [818 σοηθ τ) ὑσα- 

οορῖ, -ΑΙμδ. Α οσοηίτδοϊϊἯοη οὐ σοϊτυρίίοη οὗ 
πε στεεῖκ ποσὰ υβεα Ὀγ τῆς Ενδηρο) 5ὲ, --- 0 ποῖ 
βουπὰ ἃ φλοον δὴ δοΐοσο ἴπο0, εἰς. Ιτ πουϊὰ ὃς 
ἱωροβϑὶΌΪ]ς ἴο ὈΪον ἃ ἰσυχηρεῖ ἐπ 189 ᾽ 
ὙΏΕΥς ἴῃ Δ1πὶ5 Τατς ΓΟρΌΪΑΥΙΥ οΟἸ]δο αα, οΥ ἀνθ 
ἐπ ἘΠ0 δἰσϑοῖδ, θεσα ἰδ ΟἾΝΟΣ πνου]ὰ Ῥὲ δοοοβίεα 
Ὀγ τς Ὀεργχᾶτ, ἀπά ΠΑΓΑΙΪΥ ΟΔΙΤΥ ἃ ἰπυπιρεῖ πὶ 
Ὦ1πὶ ἔογ βυσι οΑ58] οσουγζοῆοοβ. Τδε ἰδησυᾶρὰ 
ἷ8δ Πρυταῖνε : ἃ ἰσχυπιρεῖ ᾿ν͵βϑ βουπάἀεὰ Ὀεξοτα 
οἴἶδοϊδὶ Ρῥεϊβοηαζοβ ἴο 041] διϊεηὔοη ἰοὸ 186 γὶ : 
ἤδησα ΒβοϊξεἸδυάδιίίοη πὰ αἰβρ)ΑΥ ἃγὸ τηδδηῖ. --- 

ἴ.8. Ὑμε Ῥἢδιίβοαβ δῖα Ὡοΐ ῃλιηξά, Ὀυϊ, 
ἃ5 ἃ οἶλ58, ἀεβεσγνθὰ 1ἢ͵}58 Ἔρὶ πεῖ, --- ΤΏΘΥ Βδγο ζΣο- 
οοἱγνοᾶ ἐποὶξ ; αἰγοδὰγ ἴῃ ξ}}, δηὰ ν1}} κεῖ 
ὯΟ τΏογα. Τθεγ ἢᾶνε ἴμ6 Ἀρρίδυβε οἵ τηβῃ; ἰῇἢς., 
ἔλνου οὗ σοὰ 18 ἀδηϊεὰ ΌὈΥ̓͂ νεῦ. :. Ὑποῖς “ἀυε᾽ 
τευλιαὰ 15 ποΐ ϑροόΐζκδη οἵ. 

ψεῖ. 3. 1Ὸ 5 ποῖ ὨΘΟΟΒΒΔΙΥ ἴο ἤηὰ 5υτηΡΟ ]}} 0 Δ] 
τιοληϊηρθ ἱπ πὰ Θχργεββίουβ : ἰοἵξ διά --- σίρες 
μδηᾶ; ἴῃς νεῖβα 15 ἃ πρυτδῆνε σοτημπδηᾷ ἴο “ φοτι- 
τος Τιοάα5.Υ, βεοζαῖ, ποῖ561655 σὶντηρ ᾿ ((ὨΣγ508- 
ἴοπι). 

ψετ. 4. ΤἸμδῖ, “ἴῃ οσάον ἴδλι,᾽ ὙΠ6 τποὰς βῃουϊὰ 
Ὅς σμοβθη ψἱϊὰ ἃ νἱον [0 56ΟΥΈβυ. --- [5 δϑοζοῖ ; 
ΤΔΟΥΣ ἴἤδΔῃ "56 σεῖγ.᾽ ΙΓΙΙΓΟΥΔΙΥ, “ἴῃ τὰς πιάάεη᾽ 
ΠΡ ΕΙΣ ἙαῖΟΣ ΦἘΟ δοοῖδ ἰῃ δοοζοῖ, ἰῃ 
τῖβ μίάάδῃ ρῥἱδςθ, νῇο 18 οὐοσ ἀπά δνυευγ ΠΟ Σα 
τεβεηΐ. --- ᾿ ΗἾπιβο ᾽ 18 ῬΥΟΌΔΌΙΥ ἴο θὲ οπιεὰ ; 

18 τεϊδίποα, ἰξ ἱπι}}168 : ψιιϊδουϊ τοραγὰ ἴὸ τῆς νεῖ- 
αἰςξ οὗ τηδῃ. ---- Β1.}811 ΣΘΟΟΣΏΡΘΕΏΒΟ (90. ΤΊ ΒΕ ἰουτῺ 8 
ἀἰδοεσ ἔτοτα ἴχοβε δρρὶ δὰ ἴο (6 Βγροοσῖεβ8. ΤΠῈ 
ἰάεα ἴδεγα 68 οὗ “ἢἷτε ;᾽ [6 Ὠγροουγζεβ μάνα σὸ- 
οεἰνοὰ ἰδδὲ ἔογ Ὑδῖο ἢ} [ΠΟΥ ποικεὰ ; ἀοὰ κφζε; 
[815 σευγασζὰ : " οὗ στάᾶςδ, ποὶ οὗ του Ἂβ." --- ΟΡ η] γ᾽ 

ς, 16), Ῥαϊ ποῖ 
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885 Ῥυὲ 5] 1. δὲ ὙΠΟΘΠΗΙ: ἱζ 15 ΠΡΕΤΆΗ ΤῸ “ἴὴ ἴδ 
Ορδη᾿ (Ρ]Δς6), ἡ. 4.,ὄ ἰη [Ὡς ρτοαίεδὲ ρα] οἱ, θ6- 
ἔογα τῇθῃ δηὰ δηροὶβ δῖ ἴῃς ἰδεῖ ἀδυὺ. Τῆς ῥΡοβὶ- 
Ὁ ἴῃ ἩΪΟΣ ΑἸ π]βρι νην 15 ὑ]δοεὰ ΌΥ οὐτ Ι,οτά, 
8ἃ5 11 245 σῆδρ. ν. 42, δον ἴῃδί ἰξ 15 4 (τ 5 Δ 
ἀυῖΐγ, ΒΙΟὮ σδη 6 {}}Ὺ ἀἰδοβαγρεὰ ΟὨΪΥ ἴῃ Ρρετ- 
80 Ὡ. 

Ψετβ5. γ- τ ΘΕΘΟΝῸ ἘΧΑΜΡΙῈ (γα )}ε67). 
ΨῪεῖ. 5. Βυΐ 860 γὁ ὈΣΑΥ. ΤῊς ρῥίυταὶ ἕοττῃ 

ἷβ τῆοτς οοὐτεοῖ. Τμαῖ τηεπ οΟὐρῆϊ ἴο ὈΓΑῪ 15 845- 
ΒιΠ]6 6. Ῥγαυθσ 655 θη οᾶπηοΐ σΟΠΞἰΒί ΠΕ ᾿ταὶβα 
[ῃὨε δεπηοῃ οὐ ἴῃς Μουηὶ δηὰ ἴῃς το! ῦ οὗ 
7.505 οὗ Ναζαγείῃ, Ἐεϊϊσίοῃ 18 ἰῆς ῬδοκΌοπς οὗ 
ΤΛΟΤΔΙΠΥ ; (Πς βεςοπά ἰΔ0]6 ΥΕΘΌΡΡοΟΒαΒβ ἴῃς δγβε: 
ΠΟ ἴονὲ ἴο τηδῃ νίϊπουΐ ἴον ἴο σοά. --- 78 858}141} 
ποῖ Ὧθ6. ΤῊΪΒ ΠΘΙ ΠΟΥ ουρβὲ ἴο δὲ ποτ 1} Βὲ ἴδε 
ο885, 1ἔ ψὰ σὰ ΟὮσΙβὶ᾽ 5 ἀ1501Ρ68. --- ΤΈΘΥ 1ογθ, ποῖ 
ἴο ΡΥᾶγ, Ὀπὶ ἴο δίαπὰ διἃ ὈΓΑΥ, εἰς., ον ἴῃς ῥγαΐβε 
οὗ πιθῃ, γοϑυ πε ἔγοσῃ ἴῃς Ρυ ΟΠ οὗ ἴῃς Ρ]Δοε5 
ΠΟΥ σἤοβα ἔοσ {μα ῖ]γ ῥτγείεπαεαὰ ἀδνοϊοῃβ. Ιἰ 
ν25 ΣΙ ΘΩΟΌΡὮ ἴο ΡῬΓΙΔῪ ἴπ ἰδα υϑ08] ροδβίυζα, 
δηὰ Ἐπ0 ΒΥπδρόβτιοδ ΕΙΟ ὈΓΟΡΟΥ ΡΪΔο68 οὗ ἀενο- 
Ὄοη ; Ὀυῖ ἰπς δἰδπαϊπες νγὰ5 οὗ ἃ Κίπᾶ ἴο δἰϊγαςξ 
δἰἰεπίίοη. Νοῖ ροκίαγε δηὰ ρἷαςε, Ὀυξ βρὶτίξ δηὰ 
τηοίϊνα σὰ οοπαειηηεά. ---- [πὶ [6 ὑχοδὰ ψαγ8. ΤῊΣ 
νοσὰ πεῖς υδεὰ 8 ποῖ τῃδί ἐουπὰ ἰπ νεσ. 2. ΤῊΣ 
ΠΥ ΒΟΟΣ Μοῦ] ἃ ΡυγΡοβοὶν θὲ ἰῃ ϑυσἢ σοπβρίσυουβ 
Ῥίδοεβ αἱ {π6 ἄχεα βουγβ οὗ ὕσάγεσ. ΤὩς ζββϑῃϊοῃ 
οὗ αἰτίηρ ῥεῖν ἴῃ 1815 ΑῪ 845 ποὶ ἀϊδὰ ουΐ. 

Ψψετ. 6, ϑονν5 16 ΡῬΙΟΡΕΙ ΨΑΥ, δηὰ τὴς ἰηὐαης- 
οη 185 πηδᾶς τῃοῦς ῬΕΙΒΟΏΔὶ : που, θη που 
ῬΣαγοδῖ, ΘΕΟΣ ἰηἴο ΓΕΥ͂ οἱοποξ. ΤῊΣ [{{᾿|6 τομῇ ΟἹ 
ἴης Ὠουβοῖορ οὗ δὴ Ἐλδϑβίεσῃ ἀνε] ησ, υδεὰ ἔογ 
ΒΌΓὮ Ῥυγροβοβ, “ΤὨγ᾽ ἱπλρ]16585 ἰπαὶ ἴῃς ρῥΐαςς 18 
οδ ψἼΕΓα (ἢ 6 ΡΟΥ5ΟῚ σῇ 86 ΟΌΓΕ ΟΥΓΝΔΟΥ͂. --- Βδπξ 
ἐγ ἄοοσ. ΤὨΪ8 Ἔχίεπαβ ἴῃς ἰἄδα οὗ ὈΓΙνΔΟΥ πᾶ 
βοϊ πᾶς. Ῥηναΐθα ὈΥΔΥΟΥ, ἩΏΙΟὮ 5 ἜΧΟΙ υβίνοὶν σα- 
ευτεὰ ἴο βεσα, 18 ποῖ ἰο Ὀς ρΡεσγέοτηεα ἴῃ ρυῦ]ῖς 
Ρίαςεβ. ΤΈε "οἸοβεῖ᾽ τπηδὺ ὈῈ βουρῃΐ ἀπά (ῃς ἀοογ 
βιυΐ ἰῃ ἃ ῬΠΔΙΙ5Α 1.8) βρί σις ; Ὀὰζ [ἢ]5 σοτησηδηὰ 15 
ἴο θὲ ονεγβὰ; 1ξ Ῥοβϑβιῦϊθ, 1: ΥΑ]]γ, δἰπος οὐσ 
Τ οὐ ἧβ ΘΧΔΠῚΡ]ς ἴδᾶσοῃθβ ἴδ6 πηροχίδηςς οὗ σε- 
Ὀγοιηθηῖ. Αοἴυλδὶ βο τὰἀ6 ΤΊΔῪ Ὀδ ᾿ΡΟΒ5ΙΌ]6, Ὀὺΐ 
Ἔν δῇ ἴῃ ὑδ6 τ] βὲ οὗ ἃ σσονναὰ γγὰ τῇδ Ὀδ δίοης Ψ] 
σοά. ον οἔΐϊεη ἴδε ἀμ οὗ δεογεῖ ὑσγάγεσ Βῃουὰ 
Ῥὲε βἰδίε)υ ρεγξοττηεὰ 15 οἵ οουγβα ποῖ τηθη!οηδά, 
Α Ῥγαγέτξῃ! βρίσιξ 111} τυ ΠΡῚΥ Ὀοΐῃ Τρροτσγίυηὶ- 
[165 δηᾶ ἀεβῖτεβ ἔοσ ἴῃς ὄἼχϑζοίβε; ὙἘ116 ῥχυάςηςε, 
ποῖ Ἰανν, 08115 ἔογ βίδιδα ἐἰγηθβ. 

ψετ. 7. Βαυΐ ΨἘΘ0Ὲ γ8 ῬΣΑΥ. Τῆς ΡΪυγΑ) ἔογπὶ 
ἷθΒ τεβυτηδά, δηὰ σοπεπημεα τὨγουρῃουΐ ἰἢς 1, οὐ 5 
ῬΓΆΥΕΟΣ ; 1Πὶ8 ῬΣΟΌΔΟΙΥ Ἔχίδη 5 [ἢ δρρἰϊοαδίίοη ἴο 
Ῥυδ]ῖς Ῥσδυεσ. -- ὕὍ80 ποῖ γαὶμ τοροιϊτἰουβ. ΤᾺς 
οοττοςῖ 5εῆβε οὗ ἴῃς Οτεοκ νοσζὰ (11ἴ., "ἴοὸ βρθαὰῖκ 
ΒίΔΙΩΤΩΘΙΠΡΙΥ ᾽) 15 σίνθη ἰῇ Οὐγ ΕΠ] 5} νο βίο, 
ΔΙΙΒουφῇ 411 56 561655 δπᾶ ἱτγοϊενδηΐ ἜΧΡΓΘΘΒΙ Οἢ8 
16 ἱποϊυάεά. --- Τὴ09 Βοαίδοι, ἡ. Ζ., [η6 ἱπάϊνί 8] 
ΟεηΈ]ε5. Οομρ. (6 τερει οη5 οὗ ἰδ ὑσὶθβίβ οὗ 
ΒΔΔ] (1 ΚΊηρϑ χνυἹἱ, 26), οὗ 1η6 τῇοῦ δὲ ΕΡἤδβϑὰβ 
(Ας χίχ. 34). Τῆς βᾶπια υϑᾶρε σαν 1}8 ἸΟῪ 
διηοηρ ἴῃς δαμποσεηΐβ οὗ Δ11 ἔδίβε γε]! !ρίουβ. Ποῖα 
ΤΑΔΥ Ὀδ “ ναΐη τερεποηβ᾽ οὗ ἐπ6 1,ογα 8 ῬΧΆΎΕΥ, 
ὙΌΊΟΒ ἰγητ] ἀϊδίου ἔθ] ον8. Ηδηςς ΓΔ ΟΥ̓ 68115 
τ “Ἰῃς ρτγεδίεβί τηασίγσ,᾽ “δῖ 15 ἑουθ άδῃ ἤδσα 
ἷβ ποῖ γεμκλ Ὀγαυϊηᾷ, ποῖ ὑσδυίηρ 29 ἐλέ τανε τοογαἷς 
(ἰὰς 1, οτὰ ἀϊὰ ἱεάτνς ; Ὀυϊ [πὲ πιλικῖησ ΠΡ Υ δπὰ 
Ἰεησίδ ἃ φοΐ»Ζ Υ οὐὔτεγυαπες" (ΑἸξοτά). --- ΕῸΣ ἘΠΘΥ͂ 
Καΐηκ ΔοΥ δο Βοαχὰ 70. (ποἷγ ΠΟ Ὰ ΒρΟΔΙ ἢ ρ΄. 
Α βεοοῃὰ εἴπου ; ἴῃς ἢγβί βεοκίηρ ἴο δὴ τπθτξ 
Ῥαΐογα τηδῃ ; (Ὠἰ5, αἰϊειηρεηρ ἴο ραίη πιοσῖς θδέοσς 
Οοά. Ῥταγεσ, ποῖ ἃ ταλρίοδὶ οβαστῃ, Ὀυϊ ἃ τϑᾶϑου- 
ΔΌΪ6 βεῦνίοσαθ. “Μυοὴ βρϑακίηρ ᾽ ποῖ σαυο ἢ ῥγᾶγ- 
ἴῃρ ; "ναίῃ τερε!οη᾽ οὗ μβεδίδεη οὐρίῃ ; τλθσγεὶγ 
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εχίοσυηδὶ ᾿ΟΣΒὮΙΡ ἰεδὰβ ἴο β6η861685 δηὰ ἰῃέξυϊ 
ὙΟΓΒΉΪΡ. 

ψεν. 8. Ἰδοσοΐοσο, ὑεοδυβε ἰἢεθε ΠῚΠΡΒ ὍΔΓ6 
Βοδίμβοη ; τῆς ἱεπιριδίίοῃ ἴο δάορί οἵ τείδϊη ἢθᾶ- 
δ ῬΟΙΒὮΣΡ Ν1}1 ΔΙΙΒ6. -- ΕῸΣ ΥΟΌΣ ἘΔΙδΟΣ, εἰς. 
Αποίΐδοσ δηα ποσὰ ἱπηροτίδηϊ γεᾶβοη ἔοσ ἀνοϊἀΐηνς 
βιιοἢῦ ΡὈγδοῦοθβ. ΟἿΥ ἤγδαύθῖβ ἀο ποῖ ἴ6}} “ΟΟΓ 
ἘΔΙΒΟΙ" οὗ Οβΐποράβ, Ὀυϊ 5 ΠΙΡΙῪ οοπέθϑϑ οὐγ 
Πσοηβοϊουβη 655 οὗ ἴδηι, δΔηά οὔἵ ἰχυϑὲ ἴδ Η δ οδῃ 
δηὰ Μ11 ΞΌΡΡΙΥ πο. Βοίῃῃ οὗ (μ65εὲ ἔδε! ηρ8 
τηυϑὲ Ργεοο δ ΔΏΞΥΟΘΙ ἴο0 ὈΥΆΥΟΙ, Ἡδηςς ἴῃς Γελ- 
Β0ὴ δοΙ45 ἄρα ἀραϊηδί νδίη τεΡεΠΟη58, ποῖ 
ἃραϊηδὶ ΟΣ] Κα ΡΟ οΏ8. 

ΨΈΕΙΒ. 9-ῖ2. ΤῊΕ [ΟΚΡ᾽ 5 ῬΚΑΥΕΒ. 
ψεῖ. 9. ΑΥ̓οΣ (μὲ ΣΏΔΗΤΠΟΣ ἐποσϑίοσο. Βεςδλυβο 

νυ δὴ ΤΕ ΡΕοηΒ ἅτὲ ξοσθι άπ, ἃ ῥαέίεγνε οὐ φρεεί- 
φεόρε Οὗ ἴῃς ἴτας ἔοττῃι οὗ ΟΠ 5012} ὈΤΆΥΕΓ 15 σίνοῃ. 
Ηδηος ΟἸΠΟΙ ὈΥΑΥΘΙΒ ἃ1Ὸ ποῖ ΟὨΪΥ δ] ονεά Ὀυζ τ6- 
υἱτεά. Ὑνὸ ἔοστιβ οὐ (Πὶ8 ῬγΑΥΟσ οχίβὶ ; 566 
ὑκο ΧΙ, 2-4. Ἡδηρος [ἰ 15 νΘΙῪ ὕηΠ|Κοὶγ ἰΠδὲ 1 

Ὑ43 ἰῃ τυγξῖοδὶ υ86 ΘΠ ἴῃς (οβρεὶς ΟῚ ς ἩσΙϊ- 
ἴδη. “1ξ πιυδὲ Ὀ6 ϑυρρ[επιεηϊοα ἔογ ἴῃ 5ᾶπὶ6 
τϑΆϑου ἴδαϊ [ες ψ ὮΟ]ς ἀὐρεέραι οὐ ἴδε Μουηῖ τε- 
αὐυΐτο8 ΒΌΡΡΙοστλθηΐασυ ἰδδομίηρ.᾽ Υεΐ Ορροβιοῃ 
ἴο (ῃς υδ6 οὗ ̓ ξ ἴῃ βυ ̓ ς ῬΣΑΥΟΣ ΤΔΥ Ὀ6 88 ΓΤΕΔΙΪῪ 
ἃ 5ρ6 (168 οὗ ἔοττῃ δ ἰδ ἃ5 ἴοο ἔγεαυθηΐ ᾿ἰϊυγρΊςσ8) 
Τοερεϊὕοῃ οὗ ἢ, [1 15 ἃ ,“ογη:, ἴο θ6 ἀενοῦῖν υϑεὰ 
ΟἿ ῬΙΌΡΟΙ ΟΟΟΑΒΊΟη8, δΔηᾶ ἃ ρετγέεσὶ δαΐζγρε ΝΈΟΝ 
ςουϊὰ ΟΠ Ρ»τοςσεεὰ ἔζοπι ἴδε 1108 οὗ ἴδ ὅοη οἵ 
Οοά. Ἴδετε ἰ5 || ἴο ρον ἴπδὶ ἱΐ 88 ἱἌΚθη 
ΧΟ; ἔοτη8 Οὐ ὈΓΑΥΟΥ ΔΙΤΕΔΟῪ ἴῃ υ56 Δτηοι (ἢ 6 
]εσβ. "Ιλρῃϊίοος ῥγοάσοοβ ΟἿΪἹΥ ἴ[μ6 πιοϑὲ σεδη- 
ΘΙΆΪ ΠΟΙΏΣΔΟΏΡΪΔ06 ΡΔΓΔ4}16}8 ἔγοση ἴῃ ἘΔΌΡ ποδὶ 
Ὀοοὶκ5.᾽ Βυϊΐ (δ Ὀεδυ οὗ ἴῃς 1,οτα δ ῬΓΔΑΥΟΙ ἰ5 
ἴῃ 15 ΠῚ, Βυταση ΓΥ, σοτ ρ]δίθη 655, ἀπαὰ ρογνδα- 
ἱὴρ ΒΡ; Υ, 

Α8 τορασὰβ 15 οοηϊδηΐβ ἴῃ βΈΠΟΓΑΙ, ὁ1ἴ δ ΡΟαΪ6 5 
411 Ἔβϑϑῃῖαὶ ἀθβῖσοβ οὗ ἃ ργαγίπῷ Ὠδασί, Ὑεῖ ἴῃ 
6. 5 ρ]οϑὶ ἔοσμῃ, τοβει ]ἱπρ ἴῃ {8 τεϑρεοὶ ἃ 
ΡῬεΔ1] οὐ νοῦ ἴη6 Ἰρῃϊ οὗ δάνεη ρἰᾶγβ. [1ἴ ἐχ- 
Ῥγδββο8 ἃπᾶὰ σου] η65 ἴῃ [86 δεβῖ οσάευ, δὺς} 
Φένέρο γοριῖσε, ἐυενν ἀερμαρε σογγοῖῦ αγιαἷ τυαρξ, 
αμα ἐὐεῦν Οὐγίσέϊαγε ατῤίγαζίονε ἔογ ἴῃς σοοὰ οὗ 
οἴμοσβ.᾽ [115 ἘΠΕ ΥΥ διτδηροα [ηἴο [γος ραγίβ: 
ἴδε 2γέΐαεε (Δα τε55), ἰῃς 2εξίδέονς (σέυέρ, δοςοτά- 
ἱηρ ἴο Αυρσυκέηπε, Γυἱδετ, πὰ ΟΥΠΟΙΒ ; ἐσ, δοοογά- 
ἱπσ ἴο Ομγγβοβίοτι, αηὰ ἴδε Ἐοδξογτηδα οδίθ Π 518 ; 
“ἀε να Σ 5 ἔγοσῃ δν" Ὀεὶηρ τοβασαθα 45 ἃ αΪ5- 
πος ρει οι ἰπ τς ἔοτπηοσ δπυσηεσδί ὁ), δηὰ μα 
εορπείμδέονε (ἀοχοϊοσγ). ὍὯῃῈ σαγες Ῥυϊβ υ8 ἱπῖο 
{πε ῬΥΟΡΕΥ διεἰτυδε οὗ Ρσάγοτ --- [6 114] το]δοη 
ἴο οὰ 45 οὖὐγ “Εαίῃπογ᾽ (4 ποσὰ οὗ ξαὶτἢ), ἰῃς 
ἔγδίδσῃδὶ σοὶ! σὴ ἴο ΟΥ̓ ξε ἸΟῪ τηδῃ ( οὐτ,᾽ ἃ ποτὰ 
οἔὗ ἸΙονδ), δῃὰ οὖῦζ ἀεβεδίοη ἔοσ " ἢδανθη᾿ (ἃ νογὰ 
οὗ ορε). ἘΎΟΥΥ σὰς ῬΥΑΥΟσ, Δἢ Ἀ5ΟΘ 5100 οὗ (ἢ ς 
500] ἴο ἢεᾶνδη, Ὑποσε Οοα ἀννγ6}18 ἴῃ σίοτυ τ ἢ 
841} ϑαϊηΐβ δῃηα ᾿ΏΕ͵ς 15 ΟΟΓ 8η4] ὨοΙΏΕ. --- Τῆς 26- 
ὨΔΟΗΣ γα ΔΙΌΤΙ αἀἰνϊἀοα Ἰηΐο τνο Ῥᾶγίβ : [86 
ἢγϑῖ, χεβρεοῖίίηρ τὰς σΊΟΥΥ οὗ ἀοὰᾶ; ἰδς 5εοοῃά, 
1ὴ6 νδηΐϊβ οὗ ἴεπ. Ἡδηςς “γ᾽ ἴῃ (ῃς δτβῖ, 
“ουγ᾽ ἰῃ [ὴ6 βεοοῃά. Τῆς ἤγβὶ ρασγὲ ὑσοβεηΐβ ἃ 
ἀεδοθηάϊηρ 50816 ἔγοπι σοῦ β πᾶσηδ ἰο ἔπ ἀοίηρ 
οὗ Ηἰβ νἱ]}; τῇς βεςοηὰ, δῃ δϑοςπάϊηρ 80816 ἔγοπι 
“ἀλὶν Ὀτεδά" ἴἰο πὶ] ἀδ]ἰνεσγᾶημος 1π ΡΊΟΙΥ. --- 
Μέεγεῦ ἴὰυβ Δηδῖγζοϑ ἢ: ἡ ἤαυΐηρ γὲδόηι!' ἴοὸ ΜὮΏδι 
ἔογιιβ ἴδε Ὠἰσμεβὶ δηὰ μο]δϑὲ ορ)]εςῖ οὗ Ὀθ6] αν ῦβ, 
[π6 808} ἰβ δηρτοββϑα ἩΣ 115 σπαγδοῖου (ἢγβῖ ρ6- 
Ἐἰοη), 15 σταπὰ ῬοΓΡΟΩς (βεςοπὰ Ρεδεοη), πὰ 
119 πιοτὰϊὶ σοπάϊίοη ((Ὠἰγὰ ρος οη) ; ἴῃ (ἂς ξουτἢ 
Ρεϊου τὰς ἙσμΠ]άτεη οὐ ἀοὰ ἀφμδίς ἐλενεσείνες 
ὉΠᾺΘΥ ἰῃς οοηϑοϊουβης85 οὗ ἱποὶσ ἀδροηάδηοε Ὡροῦ 
ϊνίπα πιο σοῦ ἐνεῃ ἴῃ το ΡΟΥΔΙ ταλίζοσβ, Ὀσϊ συ ἢ 
ΤΊΟΣΟ ἰῃ ΞΡ: ΠἰΌλὶ ἔησΒ, ϑῖίηος [μδὶ πὩ]Οἢ δοοοτά- 
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ἴων ἴο ἴῃς ἄχϑβὲ ρογέοῃ οἵ {818 ῥτΆγεοῖ οοπϑετυϊεὰ 
τς Ὀυγάδη οὗ ἀεβίσγε, σδῃ ΟἹ]Ὺ δ γολ] ]Ζεὰ ὈΥ ἔογ- 
Εἰνεπεββ (6 ὑοῦ οπ), ΟΥ̓ σταςίουβ συϊάδησε 
(Ξἰχῖὰ ρεπτίοη), δὰ ἀδ]νοσαηοα ἔγοσι ἴῃς ῬΟΥΟΙ 
οὗ ἰδς ἀδν! (βενεηῖῃ ρει οη)." ὙΒΟΙυΟΚ στὸ- 
τολῖμκβ: "ὙΠΟ αἰϊοηϊίνς σοδάοσ, ῇο ἢδ5 οἰποσ- 
νυΐβε Ἰελγηιδα ἴῃς ἀοςίτπε οὗ (6 ΤΊ, ψ1}} Βπὰ 
ἃ ἀἰπίηςοῖξ τεξεγοηος ἴο 1 ἴῃ ἴ86 διγαηῃροιηθηῖ οὗ 
Ἐδι|5 ῥτάγετ. Τῆς δτϑὶ ρεϊϊίοη, ἱπ δας οὗ ἴῃ6 
δχϑῖ δηὰ ϑεςοηᾶ ρογοῃβ οὗ [6 ἤσδυοσ, σοῖουβ ἴο 
(οὰ 45 (Ὡς Ογεδῖοσ δηὰ Ῥσεβεγνοῦ; ἴῃς βθςοοῃά, 
ἴο σοὐ ἴδε Ἐαάδοτηοσ, δηὰ ἢ Ὠἰτὰ το αοάὰ ἰδς 
Ηοὶγ ϑριπι." ΘἘο νὩο ἢ Γηρὰ δα άβ: "Δ ενοέξον 
ἴῖο δηὰ δοοερίδῃςς οὗ Ηἰ8 γὶεϊβ ἀγὲ ςοηςταϑιοὰ 
ἴῃ ἴῆς Ι,οτά β Ῥγαγεσ. :. Πενοῦοι 290 “7ὲ᾽ παρέ, 
29 Δἶπέν ζέηράονε, ανα 19 715 τοῖϊ. 2. Δςερερίδηςς 
οὗ Ηἰβ εἰ ἴῃ χεέδσεηος ἴο ἴπ6 γέρε, ἴῃ 6. 2αξεί, 
πὰ τῆς Μωμγε." 866 [,ληρο, ἴκηλειν, ῬΡ. 123- 
120. 

ΟὺΣ ἘδῖοΣ 80 τὲ ἰῃ βϑανϑα, ᾿ἰϊ., "Ουιν Εδίδοσ, 
εἶια (οπο) ἴῃ ἰῆς δανοπβ.᾽ ΑἥΦ ἔοττῃ οὗ δα ἀγεβ85 ἃ]- 
τοδὶ ὑπκπόνῃ ἀπ ἴο ἃ οογίδϊη Ἂχίθηϊ ὕρνγᾶτ- 
τδηῖδα Ῥεΐοσα Οτῖβὲ οαηθ. Ηδ δὰ τερεαδίθαϊν 
οΔ]ςεὰ Οοὰ Ὁγ τ ΐ8 πᾶστης ἴῃ [15 ἀἰβοοῦγβθ, ΠΟῪ 
Ἡς ἴδδομεβ τηϊ5β ἀϊϑεὶρ] 68 ἴο ο]] Ηΐ ἴδυ8. Α 
τι ἰὕοῃ οὗ ἴδε τδνν 112] το ϊδοῃ σοησογηΐη 
ΜὩϊΟδ τὰς ΑΡΟοΒίϊε5 ὕᾶνα 80 ζῃυοῇῃ ἴο 580, δῇ 
ἩΠΊΟΝ 15 ἐοηθα ἰπσουρῇ ἀπὰ οὐ (χίβὶ, νῇο 
ἴδᾶςμε5 [18 ἔοσττα οὗ δά ἀγεββ. Τῆς δα δὰ ρῆγαβο, 
4ἴὴ ἴδε Ὠελνδηβ,᾽ βδον5 “ἴδ ἱπδηϊο ἀἰβδγεηςς θ6- 
ὕσεοη (15 ἀπὰ Ἔν ΥῪ οἴμεῖ Ὠυτϊηδῃ το] ἸΟΠΒὨΡ οὗ 
ἃ 5'τηϊασ κὶπὰ : Ηδς 8 0 σᾶ, 6 1}016558. δασίὮ ν 

οηϊ.᾽ Τδὲ ποσὰ “ουγ᾽ ἱπρ]165 δὲ οὔσὲ οὐγ 
ΕἸ] βρ τ ΟἾτβὲ πὰ ἢ οὴς ΔΠΟΐΠΟΥ. 
ΤῊΣ ΥΟΙΥ͂ Ργείϑοε ἴο {86 1,οτά 8 ῬΧΆγΕΓ 8 ἃ ἀεηΐαὶ 
οὗ Αἰδεΐϑπια, Ραηϊμοίβιη, ἀπὰ [ εῖϑι, βῖησα ἰδ τϑο- 
οὔζηΐζεβ ἃ σοὰ, ἃ Ῥεύβοηδὶ σοα, 0 15 ουγ Εδίδμεσ 
τὨσουσῃ ΟΠ τι. --- Βδι οσοὰ Ὁθ ῈῚῪ πδσυθ (3,5 
ῥέε οη). " ἨΔ ον α᾽᾽ τπιθλη8 τχδὰς ΠΟΙΥ͂ ; ἴῃ 1818 
᾿Ά586 ἴξ οδῃῃ ΟὨΪΥ πιθᾶῃ τεοορηϊζοα, ἰτοδιβα 48 88- 
«τεῦ, δηὰ (ἢ ρογδεά, ὮΥ πᾶπιθ᾿᾽ 15 τοεξοισοά 
ΒΥ τΏΔηΥ ἰο ἴῃς δοίυδὶ πᾶτὴθ οἱ ἀοά, Γεβόονδ, 28 
ἰποϊυάίηρ Η5 58! -εχιϑίςηϊ δηὰ εἴς Ρείηρ ἰο- 
ξεῖδεῦ πῆ 8 οονεηλπὶ τεϊδύοη. ΒΥ οἵἴπειβ ἴο 
411 γ ψ Ὠϊοῦ Ης τρᾶκο5 ΗΣπιβε}: Κπόνσσῃ. [π εἰἴμεσ 
συίενν, ἴῃς ΒΑ] ολη ὈῈ Δοςοιαρ] ϑηοὰ ΟὨΪΥ 
τσχουρὰ Ομ σίϑε, Οοα᾽ 5 βίουυ οοπιεβ βυβὶ ἴῃ 1818 
τισὶ οὗ ὑσάυοσ ; ἴῃς ὑχορεῖῦ ογάεσ. ὯὟε πῃ οὐ 
πολίηςβ5 ἀπά πεοὰ οἴδη Ρὰϊ οὖξγ ἀ651γ68 βγϑβί. 

νεῖ. τὸ ΘΟΣΘ (-“εο» αἱ 2έ 0»). 
ΤΗε Μεβϑίδῃ᾽β κιηράοχι, ΜΕΘ 'π ογραηϊζεὰ ἔοττη 
μδά ποῖ γεῖ οοἴῃς, Ὀυϊ ψ͵ὰ5 Ὀτοοϊδιπηεὰ ὈΥ [86 
Ι1,οτὰ Ηἱπι5ο]ξ, 45 αἱ βαηά. [11 ἀϊὰᾷ βρεθαϊ!ν σοτῃς, 
858 ορροβεὰ ἴο ἴῃς ΟἹὰ Τεβίδσμθηϊ ἐμεοσγδου ; Ὀυζ 
ἴῃ 15 ἔ]η655, ἱποϊυάδίησ τὰς ΕἹσῚΡΒ οὗ 155 
Ἰϊησάοτῃ ονεῦ ἰῃς Κίηράοπι οὗ ἀδιίηθββ ἰδ ἢδ8 
ποῖ γεῖ οοι6. ΕὌΥ [815 σοπιϊῃρ ἯῸ ΠΟῪ ὈΓΑΥ δπὰ 
ἴδε Ῥγάγεῦ 15 Ἀῃηϑνεγεα, ἱπ Ρᾶτῖ ὈΥ̓ ΕΥΕΙΥ 5 σο658 
οὗ ἴῃς σοβρεῖ, δπὰ ν1}} θὲ Ἄπβψεσε ἐπείγει υ ἤδη 
[δες Κιηρ οομλεβ 
ποῖ 1658 ἃ ΡΓάγεῖ ἔοσ Οοὐγ οὐσῃ ΒῖσθοΥ βαηοΠβοΔοη 
δια ἔοσ ἴ86 βεοοπὰ οομίηρ οὗ (τσὶ, --- ΤΥ νἱ]]} 
86 ἄσπο 8 ἐπ οαυϑη, 80 οι Θασ δ (ἀγα δε ο»ε). 
“Ἡδλνεη᾽ δηὰ "δλγίδ,᾽ Ρυὶ ἔοσ {86 ῖγ ἱῃΠΔὈΪ Δηϊ5, 
Α5 ὈΥ Ρυγα λπρε}8, 50 ΟΥ̓ τηεη, 7λε ἰάεα οὗ δυ- 
τοᾶπ ἀοίησ ἰ5 Ῥτοπλίηδηΐ, ΟΌΓ ΜῈ} βυθοτγάϊπδις ἴο 
οὐ β ν1}}. “ΑΞ Ἔχργεβϑβ6β βἰ ΠΣ Ὑ ἴῃ Κιπὰ δηθὰ 
(ΤοΙΡΙεἰθ 658. 

Μεγ. 11. αὐτο πὸ πἰ8 δ οὖ ἀαὶν Ὀγοδὰ 
(γενιὰ ῥεοπ). Ἐπὶ οὗ τς βεοοηᾶ ἀϊν]βίοῃ 
Γεἰδλιίίνε ἰο οὖἦγ δηῖθ. ὙΠ686 τα ϑβυδοσγαϊηδίςα, 
πὶ ποῖ ορροϑεΐ, ἴο ἴμε Ξυδ)εςοῖβ οὗ [86 Ῥγενοιβϑ 
φρεπουβ. ᾿Βετελά, ἐοοὰ ἴῃ ζϑηογαὶ ; [με ἔογῃα ἰῃ 

δἷῃ. Α ταββίομδιυ ρεῦποη, Ὀαΐ Ὁ 
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ἐς Οτοοῖς διηΐ (δαὶ 1ἴ 15 “οὐγ5,᾽ 2. 4., ογδαϊεαὰ ἔοσ 
ΟἿΣ υ86; “(18 ἀΔγΥ᾽ 5ῃονβ ἰμαῖ γγὸ γα ἴο ῬΧΔΥ͂ 
ἀδην δηᾶὰ ἴο δϑὶς οὶ Υ ἔοσ Το 68 ΠΟΥ ΡΟΥΘΙΙ, 
θυΐ, νι σοηϊεπηθηξς δηὰ {πδη κέν] 658 ἔοσ ἴῃ 6 
ἀδγβ ρΡογοῃ οὔἷγ.0 ὅδε πογὰ {γδῃβ]δίβα " ἀδι]γ᾽ 
δλ58 οὐολβίομθαὰ ἃ ργεοαῖΐ 68] οὐ αἰβουββϑίοη, 845 
ἱξ ΟΟΟΓΒ ΟΠΙΥ ἱπ τῇς ,οτὰἦβ Ῥγδγεῦ (Βεσα δπὰ 
ΙΚΕ χὶ, 3), ἀπὰ ναϑ ποῖ οὐττεηΐῖ ἰῃ ΠΟἸ]οααυίαὶ 
Οτεεῖκ (Οτίζεη). Ἐχρ]απαίοηβ (1) “τεαυϊτεα ἔοτ 
ΟἿΓ (ΡὨγ 51.081) ψννδηΐβ,᾽ “ποράξυϊ ;᾽ (2) “σοπιηρ,᾽ 
ἧ. Φ.,), ἸΟ-ΤΔΟΥΤΟΥ᾽ 8 ὈΓεΔὰ ; Ὀὰυὶ [15 ἰβ ΠσΟΠΙΓΑΙΥ ἴο 
τε τῆο]ς οοπῖεχι (νοσ. 34), ἀπὰ ρίνεβ. πο ροοὰ 
5686, β'ποα 6 ἀο ποῖ πδοά ἰο-Ἰηοττον" 5 Ὀτοδλὰ 
“1Π195 ἀδγ;" (3) Βοπιδηϊδὶβ σεΐοσ “Ὀτεδά ̓  ἴο βρὶτ- 
ἴσα]! Ὡουγβησηθης (16 βδοσδιῃδηῖβ); δυΐ τ ἢ]]6 
(15 15. εἰΐμεσ ἱποϊιἀδὰ οὐ βυσρεοβίες, (6 ὈΥΠΊΔΤΥ 
Β6η86 τιυϑί θὲ τῃλὶ οὗ δοῖυδὶ ὈοαΪΥ ἕοοά, ἘῸΣ ἃ 
111 ἀϊβουβδίοη, 5ε6 Τληρσς, “αζίλειν, ῬΡ. 121, 126, 
δηὰ ἰρμοοι, Κενέορε οὗ 16 ξηρ. ων 7:14- 
"περ (ΑΡΡεπαάϊχ). ὙΤῊδ Ῥγορτεῖυ οὐ ἀδῖν ἔΑτΑΙΪΥ 
βῖασες 18 ϑυγϑεβίεα ὉΥ [815 ρΕ ΠΈΠΟΝ ἔοσ οὐγ " ἀΔ}}Υ 
τελα;᾽ 
εν. 12. Απᾶ ἔογρίνο πὸ ΟἿΣ ἀθοίδ, εἴς. (Δ 

2 εὐ ομ). “ Ὡεθῖβ,᾿ ἀπάουδίεα!γ, πιογὰὶ ΟὈΪρα- 
σου υηξ] 116, 1. 4., εὗε. 8566 νοῦ. 14, ψὨΙΟΝ 
Τεαυΐο5 [Π15 56 ῃ86. --- ΑΒ ΨῸ δύο ογαίνοι. “ἭΑ5;᾿ 
ἔ, Φ., Δ ἴὴ6 ΒΆΠῚ6 ΙΔΆΠΠΘΥ 85 ; ποῖ, ᾿ἴο ἴΠ6 5416 
ἐχίθηϊ 43,᾽ ΠΟΥ “θεςδυβε.᾽ ὙΠα Βρί τ οὗ ξογρῖνο- 
τι655, ΜὨΪΟΒ Οοά ἱρ]δηΐβ, σίνεβ ἃ Ὀεϊῖου Δ550- 
Δηὴ06 οὐ Ηἰ58 ἐογρίνθηςββ. --- ΟἿΣ ἀϑονοσα, [ἰκὸ 
“ἀερῖ5,᾽ 15 ἴο Ὅ6 ἰάκδη ἴῃ τὴς τηοσὰ] βθη56. ὁ 
ΔΙῸ 5 ΠΗΘΥΒ, αἰ γγβ Ὡο δα ϊηρ ΓοΥρίνο 688 ; ἔοχρίνα- 
1.655 Δηα γρδαϊ 685 ἴο ἔογζινε σδηηοῖ Ὀς6 βερασδιοα, 
τὰς Ἰαϊίοσ θείης ἴδ6 ον ἄδηςς οἱ ἴππ ξοΥυπιοΥ. 
γε ι Ιοδὰ πὸ ποῖ ἰπΐο ἰοιορίδιϊοι 

(εἰχίλ ῥειοη). ΤῊς πεχὲ οἴδυβε 15 τεοκοηςὰ (ῃς 
σευερέλ ΌΥ͂ ΤΑΔΏΥ, ἸΏΟΥΕ ἔσο ἃ ἀεϑῖσγε ἴο σππὰ ἴῃ 
1ὴ6 ῬΓΆΥΘΙ ἴῃς βδοίεὰ ΠΌΠΟΙ σευόρε ἴλη ἔγοτι 
βουηὰ ἱπϊεσρτοίδῆοη. ἊἯ αὶ ὑσϑίεσ ἴο Ἰοίΐῃ {δα 
οἴδυϑεβ. ἀαοὰ οδηποῖ ἱεπιρὲ ἃ5 (45. 1. 12), ἡ. δ.) 
80]1] οἱ ἃ8 ἴο ΕΥἹ], θυ “τεπλρίδίοπ ᾿᾽ τηδδῃ8 4150 
ἃ 18] οὗ ΟΟσ τηογδὶ ομασζδςῖοσ ; ἴπ686 {1125 ἅγ6 υ- 
εν οὐ 5 σοπίτοὶ, δαπὰ Ηἰβ Ῥχονίάδησε τᾶν ἰοδὰ 
υ5 ἱπίο ΤΒεΣ, ἸΏΔΥ Ἔν 2Ώῳ:47,217 υ8 ἴο θὲ 5βοϊοεὰ 
Ὀγ εν]. Ὑῖβ ρε ἤθη 4515 ἴο Ὀς Ῥγεβοσνεὰ ἔγοπλ 
ἴῃεβςο, ἀηπὰ ὈΥ ἱπρ] ]ςδΔἤοη, ἴο θὲ βῆονγῃ ἃ ὙΑΥ οἵ 
δϑοᾶρα. ἴῃ νἱονν οὗ [6 Τὴν ἰδιηρίδιϊοἢ5 ΤΌΣΩ 
νη (ουν “ 65} ), ἔσοπι τίιουϊ ((Ὡ 6 “νοτ]ὰ ἢ, 
δηὰ ἔγοπι Ὀαποδίῃ (ἴῃς ἀον]]), ἴο ψϊοἢ τὰ ἃ. 
σοΟηϑίΔηΥ Ἔχροβοα, ποτα ἰβ πὸ ἢεὶρ δηὰ δ ἘΠ 
ἔογ ἃ5, Ὀυϊ ἱἰπ {π6 ῥοσβοηδὶ ἱἰσυϑὶ ἰὴ ΟΠ τβὲ Ὡς 
Ὁπάεγ}1ε8. {πε ΡΥΟρεσ οἴξετίπρ ὉΡ οὗ 1818 ρε ὕοηῃ, 
Ὗνε βῃουϊἃὰ πενοσ 566 κ ἱεπιρίδποι, θυ δα ἔσοτλ 
ἱξ; ΟΥὙ 1 νὰ οδῃηοὶ δνοϊὰ ἰΐ, δεῖ 1 στ ἰἣς 
ΨΓΘΆΡΟΣ οὗ ῥγάυοῦ τε ἀοα ἴῃ τῃδῖ ξαὶτ ἢ τ] οἢ ονοῖ- 
οομδϑ ἴῃς ῬΟΙΪά. --- Βας ἀοὶῖνοσς τ, [16 41}γ, Ρυ]] 
ουῖ, ἄγαν ἴο {Πγ5ε]ξ. --- ΕὙΟΣΩ [416 ΟΥ̓], ΕἸ ΠΟΥ ἕτοτῃ 
411 αν], οὐ ἔροιι [16 οΥἱ Οη0, 85 6 δυΐπου οὗ 8]} 
δνΐ], το τοπιρῖβ υ5. Α δίρῇοεσ ρεϊοη ἴλη [86 
ΒΕ, πρὶ γίησ τλδὲ Οοα δἴομς οδῃ β5ᾶνς υ ἔγοιῃ 
ἴῃε Ρονεσ οὗ βἰη. Ἐπῆγε ἐδ] νεζάπος Ὀγ οὐ β 
ΕΠ ἔτοια δνὶϊϊ (οσ ἔχοτῃ ἰῃς εν] οἡ δ) ἰ5 ἘπΕσα ἔγοα- 
οτὰ ἔγοπῃ τετηρίδου, δηὰ Ἰοοκβ τονναγὰ (αὶ πᾶ] 

τεἀετηρίίου ἰῃ ἤδάνθη ἡ ἤοτα 41} οὐὐ νδηΐβ 5}4]] Ὀς 
βαββοὰ δηὰ ΟἿ ὈγΥΆυΘΥβ, ἃ5 Ῥεῖ ἰοη5, θα Ἰοϑὲ ἴῃ 
Πενογ-οδαβίηρ {λληκορίνὶην δηὰ ὑγαίβο. Ηδποθ 
[)ς σοποϊυάϊηρ ἀοχοϊοΥ. 

Ορρεϊείορε ΟΥὨ ἀοχοίορν. ΜΝ αιῖίηρ ἴῃ τῆ οἱ 65ὲ 
ςορίεβ οὗ [δς Νεὲν Τεβίδπιθηϊ ον ἰπ Ἔχ βίθηςο ; 
τουρὴ ἑουηά ἰῃ ἴῃς οἱ ἀαεϑὲ γεγβϑίοη (το δ ὈΪΥ ἃ 
Ἰαῖεσ ἱπβεγοῃ ὄνεῃ πεσε). Τῆς 1οτὰβ ῬγΑΥοΥ 
ὙΆΞ ΘΑΙΪ υϑεὰ ἰῃ ῥγίναϊα δηὰ ρυδ]ὲίς ἀσνοῖοη 
τ ἃ ἀΟΧΟΪΟΡῪ (δἔῖεῦ (86 εν δῃ ουβίοτῃ) ; ἀπὰ 
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τὶς τγᾶβ ἱπβετίεα ἤσϑὶ οἡ ἰδ τηδγρίη, [ἤδη ἴῃ (ἣς 
ταχί, [τ 18 ΟΟΙΔΙΠΪΙΥ νΕΙῪ δηοίθηϊζ, ΘΓ ἌΡΡΓ͵Το- 
Ῥτίαϊε, δῃὰ {πεῖς 15 ἃ ροβϑϑι ]ΠὙ τῃαΐ 11 18 σεη- 
υἱης ; ἤδηςσα ἰξ πεοά ποῖ Ρὲ οὔ δα ἴῃ υϑίηρ (ἢς 
ῬΥΙΔΥΘΙ͂, θυ εν ἷξ τηουβὲ Ὅς οχο]υάεα ἔσγομχ (δ6 
ἰαχὶ οὗ ἴὴ6 ϑεπῶοῃ οὐ (6 Μουῃῖ. --- ΕΌΣ, “τε 
51 411 1818 οὗ Τῆεε Ὀδοδυβε, Ὀπΐπθ, ὈΥ τρις 
δηα Ροββοββίοῃ, ἐδ [80 Ἰεϊησάομι, [ἢς Ὀ]ε586 α ἀο- 
ΤΩΪΪΟῺ ΤΟΥ ὙΠΊΟΒ ἯγΟο ὑσᾶυ, δηὰ [π9 ΒΟΟΣ, Οτι- 
πΡοΐεπος, ΔΌΠΠῪ ἴο δηβινεσ, δῃὰ (Ὧ9 σίου, [ἢ ς 
ΒΊΟΥΥ ῥγαγθὰ ἔοσ ἰῃ ἴῃς βδιβὲ ὑεῖ ου ψΒΙΟὮ 18 
ἴῃε δπα οὗ 411 οὐὖῦ ρεϊῆομβ. ἘΌΣΘΥΟΣ, 25 (ἢ8 
ὈΠΟΠαΠρΟΑΌ]εῈ Οοα, Τῆι (π6 εἴδγηδὶ ἔῸ]Π 688 
οὗ οὐ ἔοτγπιβ τῆς δαρές, ἰῆ6 «σε, απ ἰδ 6 σε 
οὗ ἰἢς ΒΟ ῬΣΑΥΟΥ. -- Ατθη. ΤΠς πόζα ἰγδῃ5- 
Ἰαῖεά, “νοῦν, ν ἤθη υϑεὰ δὲ ἴδε Ῥερίπηϊηρ οὗ 
ἃ βεπΐεβῃηςα. Αἱ ἴδε οἷοβα οὗ ἃ ὑγδυεῦ 1 ἐχ- 
ῬΙΈ5565 ἴῃς λϑβεηὶ οὗ ἰῃ6 ὙΟΥΒΒΙΡΡΕΙΒ ἴο (δ6 
ῬΓΆΥΕΙ υἱίεγεά ὈΥ Δποίδοσ, 
Ομ τβεέδη ὑϑᾶσε βδησάοη ἴδε διά! ῦ]ς " Απλθη᾽ ΌΥ͂ 
[δε σοπρτεραίίοῃ. 

ψεῖβ. 14, 15. ΤΏαβα νϑῖβ65 Ἂχρ]δίη τς δ6ἢ 
Ὁθοα (νοτ. 12), Βα δϑαιτυπης [6 πογὰ “ Γεβρα55 ᾿ 

ὉΓ “αἀεὐι, 45 βοιῖὸ ᾿υτρὶο5 ἀο ἴῃ τὰς 1,οτὰ δ 
ῬτΓΆΥΘΥ ᾿ἴ561:. [π΄ ἀεῦτ᾽ ἴῃς ποϊϊζοη οὗ ΟὈΠσΔΏος 
5 Ῥτοσηϊποηῖΐ, ἴῃ “ ἰτεβραββ᾽ ἰἢδὶ οἵ πιϊβδῖερ, 181Π1ὴ0 
ΔΌΥΑΥ ἔτοπὶ δὶ ἰ8 τἰσθί. ὙὨῈ δαορίοῃ οὗ {15 
ἐχρδηδίοῃ βῃονβ ἐμαὶ ἔουρίνεεβ5 δηὰ τοδα μ6 55 
ἴο ἔογχίνε Ο͵Ὲ διηοηρ ἴῃς Ἰεδαϊησ ἰά648 οὗ (δε 
ΤΆΥΕΙ. ΤΒΕΥ αἵ δεμοίξοείν Οἀγέξίέαρε ὰ615. 
ἢδ ΡΘΟΡΙῈ ψεσα ποῖ ρυεραγεα ἴο δάση ἴῃ6 ἴτὰθ 

“φὁγομηα οὗ ἔοτρίνομαββ, ἴδ τοαδοηηρ ὙΟΥΚ οὗ 
Ομτβὲ, θαῖ [ἢ Ῥσποῖρ]ς οου]Ἱὰ ὃὈς ἰΔ:1ὰ ἀονγη. ΝῸ 
ἸΏΔΠ 18 ἑογρίνθη οὐ σοὰ (τ βδίονεσ ΡῈ 158 υπάρυ- 
βίδηαϊηρ οἱ ἴῃς ἀοοίσης οὗ ᾿υπεϊβοδίοη ὈΥ ἐλ τῇ, 
ἢϊ5 [Πδοσοῖοδὶ Ὀ6116Σ ἀρουὶ ἐπα Ῥούβοη οὗ (Ὁ τίβῖ, 
δηὰ [ἢ6 ποῖ οὗ ἴῃε Ηογ ϑρὶ Ὁ) ννῦο Πᾶ5 οί τὸ- 
οεἰνεα τὴ τῃ6 Τοτρίνεησθββ οὗ Ὦϊ5 ΟὟ 51π8 (ἢ6 
ΒΡΙΓ οὗ ἐοτρίνεπαββ ἱοτνασὰ οἴβεσβ. [8 ροβ- 
81016 [δὲ γε βῃουϊὰ ὃς ἐογρίνεη, θεοδῦβε γα ἔοτι- 
ἵνα οἴδοτβ, ἔοσ ἤποὴς οδῃ ἀο {ἢ]15 υη11}] ἐοτρίνοη οὗ 

ἔογ ΟΠ τ βὲ᾽5 8ϑ8ᾶκεὲ. Βεοδυβε Ηςπ 15 οὐγ᾽ ἔοτ- 

]επῖβῃ δηὰ εϑιγ" 

ΤΗΕ ΘΟΟΘΡΕῚ, ΑΓΓΟΚΌΙΝΟ ΤΟ ΜΑΤΤΗΕΙΝ. [Ὁ βαρ. ΝἾ. 19-34. 

σἰνιηρς “ἙΑΙΒον,᾽ Ης Ν1}1 ἢοΐ Ὀτοοῖκ πῃ υπίοτρὶν- 
ἘΦ ΡΙΣΙ ἴῃ .8, 

615. 16-ι8.:- ΤῊΙΚΌ ΕΧΑΜΡΙΕ (} αεἰρὴ. 
γε. τ6.Ὸ. ΕΘ γ6 ἴδει. Ἐλϑιὶηρ 45 δὴ αἱὰ ἰο 

ῬΓΔΥΟΙ Ἀπα πιοαϊϊδίίοη, δηὰ ἃ ᾿ΒοΪἜβοσης ἀἶβοὶ- 
ΡΙἸΏ6, 5 ἃ τεϊσίουβ ἀαῖγ, ἀηὰ 45 ἃ ρίδοςε ἴῃ ( ἢγ!8- 
[Δ Ργασῖοθβ Μοζδ 15 τηδδηξ ἴδῃ τετρογαποε ἴῃ 
τηδᾶῖ δηὰ αἀὐηκ. ϑιδίβα ἔαϑίβ ἀγα ᾿ἰΚοΙνῪ ἴο ὃὈὲ6- 
ΠΟΙ ξογηᾶ] ; ΟυὉΌ]]ς ξἔαϑῖ8 ἅσα δἰτηοβὲ βϑυσε ἴο Ὀε- 
οοης Ῥδαγίβαίϊοαι, Ὀὰΐϊ ἴἤστε ἅσα οἰσουμηβίδπορϑβ 
ἴῃ (Π6 “δ οὗ ὄνεῖγ ΟΠ ΒΌ ΔῈ ἩΒΙΟἢ τηᾶκα ἀδγ5 οἱ 
ὈΠναῖα ΔΟΒΌΠΟΠΟδ ΔΡΡσορσίδίθ. Τῆς Ἡ σοη, ὨγΡ- 
ΟΟΥσΑὶ γᾶν οὗ ἔδλϑιπρ 18 ἄσβϑὶ τη ΠΟ α, ---Ο 8 
ΒΟῸΣ οοππίθσειθοθ, ποὶ βοισόνξυϊ, Ὀὰΐ 51.116, τηο- 
ΤΌΒ6, 83 18 ἐχρ]αϊηεα ξυγΠΟΥ ὉΥ τ μδὶ 20] ον. --- 
ἘΡῸῚ ΠΟΥ ἀϊΐε [μοῖρ ἴδοοβ. ΤΉΏΘΥ Ἰεῖ ἰπεὶσ 
Ὀοασαβ δηάὰ ἔδοθϑ υποϊεαηβα, αἱγε ἐποιοβοῖνοβ 
ΠΕΡ ΠΥ, ἢ ἃ Ῥυγροβα ἰῇ νιεν, νἱΖ., ἴδ δὲ 
ΤΟΘΥ͂ ΠΙΔΥῪ ΔΡΌΘΑΣ πο 0 ἴο ζδδβί, οἵ, ἰδὲ ἴΠΕΥ 
ΤΏΔΥ ἌΡΡΘΟΔΙ υπίο πιδῃ, ἐαϑιϊηρσ. ὍΠΟΥ αἰὰ ΤΟΆ]]}Ὺ 
ἔαϑί, Ὀαϊ (ΠΟΥ ἰβηθα τθῃ ἴο 8566 ἴπεπὶ 45 {ΠΕΥ 
{λϑίς. Ὑθεῖα 15 ἃ ὈΪΔΥῪ ὕροὴ ἴδε ννοσὰβ ἴῃ ἴῃ 6 
Οατεεκ: ὙΠΕΥ τὰκ ΠΕΣ ἔδοοϑ ὡρμαϑῥέαγαῤίε 
(΄ ἀϊϑῆσυτε᾽), ἰδαὶ [ΠΟΥ ΤῊΔΥ ἀῤῥέαγ ὑπῖο τηδῃ 
ἐαϑδπ. ὙΠΕΥ οὈίαϊη {πεῖ τ ]8ἢ, δδνο τϑοοϊνοα 
ΤΣ Τοναχὰ, 86 ἶσα [ΟΓ ΜὮΙΟΝ ἰΠαΥ ἀο ϑυςῃ 

η[3. 
ψ ει. 17. ὝΈοΣ ἰδοῦ ζαδῖοδί. Ης δϑϑυτηςϑ ἴπαΐ 

Η!5 ἀἶβοιρ]65 ψουϊά ρῥσγδοῖίβε ρηναῖδ ξαδβίηρ. --- 
Ἀποΐηΐ τ᾿ οδὰ διὰ 88} τὮγ ἴ8ο6. Ἔδε 508] 
ἘΠῚ κε Ῥεΐοσς πῇθ418, ἜβρΘο Δ Ὀεΐοτε ἔδαβίβ. 
Ρεςῖα] ρσερασγαίίοῃ που]Ἱὰ ἰῆνοῖνε ΠΥΡοΟΟ ΒΥ 4Ϊ]50. 
Τα πηδδηΐηρ 15, ρεσγέοτιι ἴπ6 οἸεδηϑιὴρ υ808] πὰ 
ῬΙΟΡΕΙ Ὀείοτε τλδα]βΒ ἐνεη ἤδη ἐλϑίϊησ. (ΤΠΣ 
τηλχίπηι οὗ βουηά ρΡἱεῖν, “ οΪεδη 655 πεχί ἴο ροα!:- 
Ὧ655. ΗὙΡΟΟΙΒΥ δηὰ {3186 Δϑοδίιοϑηη ταν ῦβα 
1ῆ6 τηδχὶμ}.) 

νεῖ. 18. ΤἸμδὶ τοὺ ΔΡΡΘΑΣ ποῖ, εἴς. ΤὮε 
508] ρτορασδίουβ νουἹὰ ἰεᾶνε τῆθη ππάνναγα ἰμαϊ 
τὴς ἀἶδοῖρ]ς ννᾶβ ξαϑέηρ, θυ σοά, τ τεΐεσγεησα 
ἴο τ Πουὴ 81] ἔμ 656 ἀιε5 ἃσὰ ρεσξοτηιεα, 5665 δηὰ 
τενασάβ. ΟὈΟΣΏΡ. νεῦϑ. 4, 6. 

ΟΗΑΡΤΕΚ ΝῚ. 19--34. 

7μείγμοίίον γεραγαϊῖρηρ οαϊεαζίος οΥ 1ἦ6 Πἴἶφαγέ το σοά, ἐς Ππηῤογέαηοο φηζογεσά 
αηα ἐϊς Ἐχογεῖδε ἐἰμδίγαζεα. 

ΙΗ 5 ΑΥ̓͂ ποῖ ὕὉΡ ἔογ γουζβεῖνεβ ἐγδαβυσγαβ Ὁροὴ βδαγίῃ,} 

δ τη 1ἢ πὰ τυβί ἀοίῃ οσοττυρί,3 ἀπ μετα ἴπϊενεβ Ὀγθακ τς 9, το, 
ΏΘΓΘ « Ῥτον χχὶϊὶ 

41 τ Τί. 

715. 

20 ΤὨΤΟΟΡᾺ πᾶ 8ἴ68]: Βιυΐ ἰΔῪ ὉΡ ἴοσγ γουγβεῖνεβ 4 ἘΓεδβΌγεβ ἴῃς π δ5' καί. 

μεανεη, ἤεγε ὩθΠΟΥ τηοτἢ ΠΟΙ τυϑὲ ἀοίἢ οοτγυρί,2} πὰ “6 γα 43: 
Χ]]. 30. 

21 τῃΐονοβ ἄο ποῖ Ὀγθαῖς [Ὠγουρῇ ΠΟΙ βἴθαὶ : ΕῸΓ ψἤοσα γοῦχ 8 4 βαρ. σισ. 

22 ἰγδᾶϑιγα 18, ἔἤαγα Μ11 γοῦν 8 μεαγέ Ὀ6 αἷ5οβ. 7Τῃε ᾿ἰρῃῖ " οἵ [δε “ ἴρακο χὶϊ, 33. 
2 .υκε χί. 34, 

Ῥοάν ἰ5 (ῃ6 αγε: [Ὁ ἐπεσαείοσγα [πΐπα ἐγε Ὀὲ βἰῆρὶε, ἴἢγ ψῇοϊε 5 

23 ὈΟΔῪ 58411 Ὀ6 [1]] οὗ Ἰίρῃί, Βα 1 “1τῃΐπηε ἐγε Ὀ6 εν], [ἢγ ψΒοἷ6 ς σαν δ 

Ῥοάγ 5841] Ὀς {111} οὗ ἀδγίκη 658. 
24 ἴδε Ὀ6 ἀδγκηθβ5, μον στεαῖ ἐς ἰῃαϊ ἀδγκης58! 

16 οαγίῆ 3 Πο5ΌΠΙΘ 

18 τῃεγεΐοσο [86 ᾿ἰρῃς ταὶ 15 ἰῃ νἱ ::. 
Ἀ ΝΟ ΠΊΔῺ ΟΔΏ Αἱμκοχνὶ, 13. 

8 τ᾿ 4 Ἰδτὴρ 



ΓΗΑ». ΥἹ. 1ι9-34] ΤΗΕ ΟΟΘΡΕΙῚ, ΑΓΓΟΚΌΙΝα ΤΟ ΜΑΤΤΗΕΝ. 

βοῖνε ἴνο πηδϑίθυϑ : ἔοσ δἰ σ ἢ6 1} μαῖα [ἢ 6 ΟὨΘ6, 8δηὰ ἰονὸ ἴῃ 

ΟἾΒΟΓ ; ΟΥ̓ 6156 ἢ6 1] Ποϊὰ ἴο [μ6 ὃ οῃδ, δπὰ ἀδϑρίβα (ἢ6 οἴθου. 

25 Ὗε οδηποῖ βεῖνα ἀοά δῃηά ἐτωδηηοη. ἢ ΤὨδγαΐοσα 1 840 υηΐο ὁ 
γου, Τάακε πὸ τμουρῇτθ ἔογ γουΓ 16, ννδῖ γε 5}}8}1 εδΐ, οὐ ψνῃδΐ 

γε 5841} ἀὐτηκ ; ποὺ γεῖ ἔογ γουχγ Ὀοάγ, ψηδϊ γε 5841} ρυΐ οῃ. 
15 ποῖ ἰῆς [{ξ6 τηογα μδη τηραΐῖ, δῃὰ τῆς Ὀοάγν τη σαϊμγεηῖ 9 8 

26 "" Βοἢο]ά [6 ἔονν]β οὗ [ῃς αἱγ:9 ἔοσ 10 {εν δον ποῖ, πεὶ μεσ ἀο 
ἴΠ6γ 11 γξᾶρ, ΠΟΙΓ ρδῖμοσ ἰηἴο ὈΑΓΏΒ ; 

27 εεβάεδίῃ τ. Ατὰ γε ποῖ 15 συ Ὀεϊίζεγ ἴ84η ἴμεν ὁ ΔΝΏΣΟΘΒ 
οὗ γοιι ὈΥ ἰακίηρ τπουρμῖ ᾿ οδῃ δά "πα οὐδ᾽ υηΐο ἢ]5 5ϊἴδῖ- 

28 υτε 3 1δ Απᾶά ΨὮΥ ἴακε γε [βουρῆϊ 16 ἔοσ ταϊσηθηῖς ἢ (ομπβίοῦ 

Ῥεῖ. ν. 7. 
»ε ζοιρ. ]οῦ 

ΧχχΥυ]λ. 41: 

9. 

“' Οοταρ. Ῥεδ. 
Χχχῖχ. κ. 

γεῖ 12 γουῦ Ὠδάνθηὶγ ΕΔΙΠΟΓ 

τῆς 1165 οὗ (6 δεϊά, μον ἴΠ6Ὺ στονν; [Π6Υ 101} ποῖ, ΠΘΙ Ὦ6Γ ἀο 
29 [ΠΥ 58ρίῃ: 

30 ἴῃ 8]1 ἢ 5 βίοσυ 88 ποῖ δγγαγϑὰ {16 οὔθ οὗ {ἢῃ686. 
Απμὰα "ἴ γεῖ 1 884ὺ υηΐο γοι, Τβαΐ 9 ὄνθὴ ϑοϊοπιοῃ 

ΝΝνΒοζείοσο, 

1 (οὐ 18 5ο οοίῃε τ[ἢ6 ρτα85 οἵ ἴῃς βεϊά, νὩ] ἢ ἴο- Αγ 15, δηὰ 
ἴο-ἸΏΟΥΤΟΝ 5 σαί ἰηΐο ἴδ ονρη, σα ΖΦ ποῖ τηιςοἣ τοτγὸ οὐοέζε 

31 γου,» Ο γε οὗ Π{||ὲ ἔα! ὃ ὙΒεγαίοσγα ἴα πὸ βοιρῆῖ,19 5γ- 
ἴηρ, ΝΠδΐῖ 5841} νὰ εαἴ ἡ οὐ, μηαῖ 54}} ψνγα ἀσηὶς ὁ οσ, ΝΝ δσε- 

(Εοτγ αἰΐζοσ 411 τῃ656 [Ὠϊηρβ ἄο 16 
(αεητ]ε5. θεῖ ἢ) 33. “ΟΥ̓ γουῦ ἤδάνθηὶϊν ΕΑῃοΥ Κηονεῖῃ παῖ γε 

Βυΐ 566Κ γε ἢτβί (ἢς Κιηράοτῃ οἵ 

22 ἍΠῚ4] 5411] ψψ Ὀς οἰοϊ δὰ ἡ 

23 δᾶνα πδΕ( οὗ 8]1] [656 [Ὠϊηρ5. 

9 ΟὮλρε. νυἱῇ } 
26; Σὶν. 3: 
ΧΥῚ, 8. 

σ΄ ὕεῖεο 8. 

(οὐ, ,Ξ δῃὰ ἢἷ8 τιρῃςθουβῃ658 ; "ΔΠα 411] [6586 [Ὠ]ηρ8 58}.4}} 6, οιηρ. 
24 δἀάδά υηΐο γοι. Τακε τπογαΐογε η0 ΓπουρὮις 19 ἔοσ [6 πηοῦτσον : 

ἔογ [6 πιοῖτοῦν 5}4]} ἴδκα πουρῆς ἔοσγ τῆς (δίηρϑ οὗ [153.}{.32 

ΚΊΩΣΒ 111. αἱ 
αἰ Μαπ 
Χ. 29, 390: 1 
Τα. ἰν. 8. 

ϑυβῆοίϊεπί αηΐο ἴΠ6 ἄδγ ἐς [6 6ν}]} [μογϑοῖ. 

δ ο»εξ (ἢ 6 6 Βε ῃοΐῖ δηχίουβ 
ὃ (ῆ6 ταϊηπχοηΐξ 
Ἱ ρ»κεἐξ ἀο ἴδ Ὺ 12 λῃᾷ 
16 Ὦγ Ὀεΐῃρ δηχίουβ 1 δρῈ 
1 ον πὰ 18 Βυῖ 8 (οἀὰ ἀοίῃ 
Ὁ 9 ῥαγομέλεοῖς 31 Ἠΐ5 Κίῃραοπι 

9 [(ἢὴ6 Ὀἰγά5 οὗ ἴπ6 ἤδάᾶνθῃ 
16 ποδὶ 

10 τῃᾳῖ 
18 ΑΥα τοί γα 
16 ἍΓ6 γα Δηχίουβ 
19 6 ποὲ ἐδογεΐοσα δηχίουβ 
23 Χ1Π 6 δηχίουβ ἔογ [56], 

ΟΟΝΝΕΟΤΊΟΝ ΑΝῸ ΟΟΝΤΈΝΤΒ. Τῆς ἐχέέγρηαΐ 
(ΡΕΡΙΦΟΙ ΟΕ ΒΘΘΤΩΒ ἴὸ 6 Ὀεΐνοε ΤΕΥ ἢᾶνα Γα- 
οεἰνοα τμοῖγ τεναγά,᾽ τΠΙΟΪδ οἷοβοβ δδοὴ οὗ [86 
ΓΟΓΕΡΟΙΗΕ ΘΧΔΙΏΡ165 οὗ ξ4136 Ῥεῖ, Δηα “ἸΔῪ ποῖ 
ὮΡ ΙΟΓΙ γουγβοῖνοβ ἰγελϑυγοβ᾽ (ΥΘΙ. 10). αἷῃ 
ἰάεδ : ΒΌΡτειπα ἀεδαϊοδίοη ἴο αοά ; [815 15 111υ5- 
τταϊεα δηὰ δρρ] δὰ ἰῇ ναουβ ᾶγβ. ΤῈ ερρρέε- 
ἔἴονε οὗ ἐλομράξ, ἴῃ6Ώ, 15: ποΐ ΟἿΪΥ ἅτ6 τλοσλὶ χα- 
σίου ἀυεῖο5 ἰο ΡῈ ρεοπηρα ἔογ Οσοά δηὰ νὰ 
ἃ Υἱοῖν ἴο Η]ϑ ὈΪ]Θπϑίηρ, ἴῃ το] απο οὐ Ηἰ5 Ὁ]655- 
ἴησ, Ῥαϊ Οὔγ σ0]ς 116 ἰΒ ἔογ σοὰ δπὰ τῃσουρῃ 
Η:5 Ὀ]οβδὶπρ. “ἭἩΟη 411 οὐγ δἱτὴϑ δπᾶ υηά θυ ἰηρ8 
(δε τιϊπα 5πουϊὰ Ὀς 5εἴ ου δε (Ὠϊηρ8 οὗὨ δἴεγηϊγ.᾽ 
δῆς νουβ. 190-21 ἰεδοῦ παῖ Οὐγ ἰγεάβυγεϑ βῃουα 
Ὁε αἱ ἘΡ 'ῃ δανθη, νῆοσε οὐσ μεατὶ Βῃου]α θὲ ; 
γΕΙ5. 22-24 επέοτος ἴῃς ἀυ οὐ ἀενοϊΐπς ΟΥΓ 
Βελτὶ ἴο ἀοα ὈΥ ὕπο 1]]υϑ Δ ου 8: ψεῖβ. 25--22 
ἌΡΡΙΥ [815 ῬΠΠΟΙΡΙς ἴο ΘΑΓΙὮΪΙΥ Μδηΐβ; ΨψῈΓ. 33 
βἰλῖοβ (πε ῥχίηςρὶε ῬΙΔΙΉΪΥ 116 νοσ. 34 ἀδάυοαβ 
ἔτοτα 1 τὴς Ῥχοδι ἱτίοη οὗ δηχίουβ σᾶσγα ἔοσ ἴῃς 
ἔπτατο. ΤῊ 45 γοῖβα ΧΟΙΌΣΙΒ, 45 ἰΐϊ όσα, ἰο ἴῃς 
δία; Ροϊηΐ, βίποε ΔηΧΙΟυ8 οΑΥς ΤΟΥ (ἢς ΤΔΟΙΤΟΥ 
ἰελὰβ. ἰο πολρίῃρ ὕρ οὗ ἰτεδβυγθβ οἡ δλχίῃ. 

ψεῖ. 19. [ἴΔΥ ποῦ ἘΡ ἴῸΣ γοῦσδοῖνοδ θα δΌΣΟΘΟ, 
ἸΓΘΥΆ]]γ, ὁ τεάβυσε ποῖ ἔοσ γουγβοῖνοβ {χε ϑυγοβ.᾽ - 
ὕροιυ [19 ϑασῖ. Τὴ αυλΔ]1ῆ658 1ΔῪ ποὶ υρ;, 
τΑῖθοῦ τὰδλὴ “ (τοαβιγεβ.᾽ ἘΑΥΓΠΙῪ ἰγθαϑῦσοθ ἍΓΟ 
ποΐ ξογθί ἀἄδῃ ἴῃ ἐμπειβεῖνεβ, θυΐ ἴπ6 ΦΑΓ(ΒΪΥ βῖου- 
ἸΏ ὉΡ, 16 ΘΑΥΓΪΥ ἀδϑῖσε τηδηϊοϑεϊηρ 1561 ἴῃ τῆς 
ΟΟΙΏΙΊΟΠ ΒΓ νης ΔΠΕΙ ΕΔ]. [ΤῈ 15 Ὧο ἰὴ ἴο 
δέ τὶς, Ὀαξ 1 18 ἃ β8ἰη ἴο ἐσὺδ τσ θα, ψὩϊοῖ τὰς 
Ἐροτεεῦ ΤΑΑΥ ὧο ; ΜὮ116 (86 ΤΣ] ἢ πιᾶῃ ΤΊΔΥ ΟΣ Υ 

ἃ δηὰ Ὀδηεῆὶ πᾶσ ΌὈΥ δἷ8 ψεϑι δ, --- ἽΤΕΘΙΘ 
Δ δὰ χτυδὶ οουδθμιθ. “ Μοίὴ ;᾽ ἱπ οτθηΐδὶ 
φουῃηίτα8θ, ΣΤ Αϑυγε8 οὐ οἱοίϊης γεσς αἱ ἃ ὑρ. 
Τῆς Οτεοῖκ ποσὰ ἰσχαηβ᾽δίθ " συϑὲ᾽ τ] 6Δ}5, 116 Γ- 
41γ, “Ἔδέηρ,᾽ “ σοηϑυτηρὕοη,᾽, τεξειτης Ποῖα ἴο 
ἴῃς “οΑΣ δὰ θαυ οὗ ἔτὴς Ἡ ὨΠΙΟΝ σΟΠΒυπι68 Οοὖϊ 
Ροββαβϑβίοσιβ. "(οηβιπὶς᾽ 15 θεϊζεσ (ἤδη “ σοττυρί." 
- Ταῖίονου Ὀσθαῖὶς [του (1ἰ., “ αἷς [τουρ ἢ δηὰ 
Βίϑαὶ. Ἔα ἴσττῃ, “ἸὨϊενοβ᾽ 15 αυἱές σεηογαὶ. ἘΟὉ- 
Ὀεῖβ ἴῃ (86 Εδϑὶ οὐΐεπ Ὀγεαὶς [Ὡτουσὰ [μ6 νγ8}}5 
οὗ πηυὰ οΟΥἿ πῃθυγηΐ ὈΤΟΚ σοϊηπιοη [ἢ ἴπο586 ζτὸ- 
ξιοηυβ. Ὑῶδ νεσβε Ὄχι ἴῃ σόποσαὶ ἴπ νασὶ 
οὗ 11] ξαγτ]Ὺ ἰτεαβυγεβ, τ] ΟὮ ἈΓῈ ἘΑΓΙΆ]Ὺ ἴῃ ΠΕῚ 
4“ »ἷδοἊς,᾽ ἔπεῖν ὁ Κιπά,᾽ δαπὰ “(ἢ ΔΉΠΟΥ οὗ ΠΕ]! 



7ο 
οοἰϊεοϊου.᾽ Νοῖ ΚΟΥ ἴο θὲ υπάδετβίοοῦ ἴοο ἰδ - 
ΕΓ͵ΔΙΪΥ. 
έν. 20. Αὄ Ῥοϑὶνε ῥτσεοορῖ, δηϑυγοσίηρ ἘΧΔΟΩ͂Υ 

ἴο ἴπε περζδῖϊννε οἠς οὗ ἴῃς 1451 νεῦβα : δπῖ ΔῪΥ ΠΡ ζθ᾽ 
ψΟΌΣΒΟΙΥΘΒ ἸἸΘΑΒΌΣΟΒ ἰῃ ἤθᾶνθῃ. “Ἡδάνεῃ ᾽ Β0Π16- 
Εἰπη65 τηοδῃβ ἴῃς ΔΌΠΟΒΡΠΟΙΟ ποάνοη (νου. 26), 
ΒοΙη δῖ π165 ἴῃς βἴδιτυ οανοηβ (Η-ςὉ. χὶ, 12) ; ΠΟΙΟ 
1: ἰβ υϑεά ἴῃ [Π6 μφὶ εϑί δπὰ βρί τ] 5δεῆβε οὗ (ἢε 
ὑπηοντη τορίοη ῆετε σοα 845 Ηἰ5 [ἤγοπο δηὰ 
τενθᾶ 8 Η!5 σΊΟΥΥ (ςΟΠΊΡ. νεῖβ. 9, 10). ΤῊ 15 [Π6 
“Ῥίδοε" Ψ ΠΟΤΕ ἴπ6 ἰγοαϑυσαβ τὰ ἰαἱϊὰ ὑρ; ἰδς 
4 Πδαγδοῖοσ᾽ οὗ (ἢς ἐγθδβυγοβ, 15 τη σοίοσα, δἰ ΓΔ] : 
ΠΟΥ ἅτε ἴο Ὀς οοἸ]εοϊδαὰ ἰῇ ἃ ΠΕΆνΘΩΪΥ ἸΠΔΠΠΟΤΙ." 
Ἡξεποε [86 τεΐεγθησε 15 ἢοΐ Ἔχο] υβῖνοὶν ἴὸ ἃ ξαΐυτα 
Ἰοςδ} τ ; ΠΟΥ 15 ἔποσα ἃ ἐπουρξ οὗ Ρυγοβλϑίης ἃ 
ἐαΐυτε ἀπα ὨδΆνΕΉΪΥ τονασὰ ὈΥ ἸΑΥΐπσ ῸΡ ἃ βἴοσε 
οὗ σοοα ψογκβ. ΤῊς ΒυρΡΘ ΠΟΥΙῪ οὗ [656 ἰγοΑβΌ 68 
β πιοῖε Ῥσοζαϊηθηῖ ἤδη ἴῃς ΨΆΑΥ ἴο 1ΔΥ [6 πὶ ὕ}. 

εν. 21. Ἐὺζ. Α τόαβδοῦ ἴοσ ἴδε Ῥσδοδάϊηρ 
Ῥτδοορῖβ (νεσ. 10, 20). -- ΒΟΣΟ ΕἾ ἔχϑαδυσο ἱδ, 
ἩΠΟΙΠΟΙ ΟἹ ΘΆΓΓΠ ΟΥ ἴθ πδάνθη, ἴδοτ9 ΨΙ] Ὀῖπ9 
μιοασὶ Θ δἷδο. ΤῊΣ 5 ηρΌδυ ρσοπουη δα 5 ἰπὶ- 
{ΠΕ πϑεπεες Νοῖ ἃ φυδβιίίοη οὗ τεσ ὑσοῆΐξ διὰ 
ο58, Ὀυΐ οὗ Αθοςοῃ δηὰ οἵ ομαγδοίεσ. Τδα ῥγο- 
ΠΕΡ ἀγὰ ἔοσ ἴποβε ῆο ὮορΡε ἴο Ῥεζοῖης βυθ)εςοῖβ 
οὗ τὰς Κἰηρσάοτῃ οὗ πεᾶνεπ, ϑυςῇ πηυβὲ ἢᾶνς ΤΏΘΙΓ 
δελσὲ ἱπ ἤδλνεη, βεηος {ΠΟΥ τλβὲ ἰΔῪ ὉΡ ΠΕΙΓ 
ἰτεαβϑυγοβ ἔπογο. Ὅς ἀεάϊοδίίοη οὗ ἴῃς Πδασχὶ ἴο 
Οοὰ 5 [δα ὑπάοσίγιηνσ τ᾿πουρῆϊ οὐ νυν] ἢ ἴῃς ρᾶγ- 
Ὀσυϊατ ἰοδοπίηρβ ἅγε Ὀαϑεα. Μδγ ὲ υβεὰ ἴῃ βὺρ- 
Ῥοτί οὗ ἴδε υοϊυηίάσυ ὈΎπΟΙΡ] 6. Ῥθορὶς ἴδκα 
ΟΛΟΙΟ ἰηΐογεϑὲ ἴῃ (86 ΟΠύΓΟΝ, 16 ΤὮεΥ ϑυκίαϊη 
ὈΥ Ῥυγβα δη ἃ ρου δὶ εβοσί, 

νεῖ. 22ὥ. Νοῖ δὴ δρτγυρὶ ἰγδηβιτίοπ, Ὀὰξ δηῃ 1]- 
Ἰυϑίγαςίίοη οὗ ἴῃς ἱπιροσίδηοςς οὐ ἀεαϊςαϊηρ τῆς 
Ὠεατὶ ἰο (σοὰ ΒΌΡΓΤΕΓΔΕΙΥ. --- Τη0 16 (([Π6 51:6 
νοχγὰ υϑεὰ ἰῃ ΠἢΔΡ. ν. 15, Ὀυϊ αἸοτοηΐ ἔγοσι ἐπαῖ᾿ 
τοηαεγοα “Πρ ἢτ᾽ δὶ ἴῃς οἱοβα οὗ [ἢ15 νεῖβε, δῃὰ ἴῃ 
νογ. 23) οὗ [89 ὈΟΑΥ͂ 18 {20 ογθΘ. ἼΤΠς γε ρῖνεβ 
Ἰίσῃλ ὙΠΙΟΔ ἱξ τεοεῖνεβ ἔσγοση τ πουΐ, ἀπά 15. ποῖ 
σῆς ἰϊδεὶξ, 8ὸ (Ὡς Τσοπβοίδηςς ᾿ἰσἢϊ5 ἰμς βριτὶϊ 
ὃγ Τρμς ἔγομπι ἅθονα. --- 19, ὦ 4.,) Ῥτεβδεηϊηρ ἃ 
Β'ηρίε, ΟἸοαΣ ἱπιᾶσε. Τῆς ΔρΡΡΙ]ςαιΐοη 15 ἴο βίηρὶς 
ΔΡΡγββοηβίοῃ οὗ σοὰ 458 [ὃς βυρσειηθ οὐ͵εςὶ οἵ 
ἔγυϑὲ δηᾶ ἴονα. --- ἘῺ]] οὗἩ Ἰέρδξ, οἵ, “ἰπ σῆς, “ἴῃ 
0}} ρδς,᾿ ([ἢς θοάγ πανίηρ τεςεϊνεα τψιρδὲ {86 ἐγα 

᾿τΗᾺϑ ἀεβισηδα ἴο σοΠνΕΥ. 
γεν. 22. ἹΖ (πο ὁγῸὸ ὃ6 οΥἱ]. ΤῊΐ5 τηθδη8, 

δοςσοτγαϊησ ἴο ἴἢς σοηϊταβί, " ἀουθ]ε,᾽ αἰδιοτιεὰ ἴῃ 
ν᾽ 510... -- ΕἘῸ1] οὗὐἨ ἀδιίκηοδα, οἵ,Ἠ “πῃ ἀδγκηθ55.᾽ 
(ΤῊς ποζὰ 15 ποῖ τῆς βᾶπιῈ 45 ἰπαὶ 'π ἴῃς ποχὶ 
οἴδυβε, Ὀαὶϊ ἀετνεὰ ἔτοτλ 11.) ἜΒα ον] τεϑυὶῖ 
οἔὗ ἃ εἰϊνι δα 8ἰαῖς οὗ εατγῖ, Ὑἤεσο ταὶ σοὰ ἀδο- 
δἱρτιοα ἴο Ὀς ἴῃς τηξδηβ οὗ βῃονίηρ Ηἰπη56 1 ἴο ὺ5 
8ἃ5 ἴῃ Βυρτεπιε οδ]εςῖ οὗ Ἰονε, ξ4115 ἴο ρεσέοττῃ (5 
οἴῆοε. Τῆς τεβὶ οὗ 1ῃ6 οἴδυβε σδιτίθβ ουὖῦδ τῃς 
δδτης ἰπουρῆϊ, -- Π7 Ἐθχοΐζοζο, πος 50 τηυςσἢ ἀε- 
χβν οη ἰἢς 5ϊηρίεῃεββ οἱ ν᾽βίοη, [89 ἰσδῦ [(μδΐ 
8 ἷῃ (πο0, ναὶ (οὐ ἢα5 ρ]δοσά ἴῃ ὺβ ἰο δὲ ἴῃς 
ΤΕ Δ }5 οὗ σοηνευηρ Πἰσῃϊ, τεξεττίης ἰ το τῆς σοη- 
δοίδποθ. Μδῃ Ἴδῃ 1οβα ἴῃ Ῥτοροσ υβ8ὲ οὗ ψῇῆδι 
Οοὰ ἀεὶ σπεὰ ἴο ΡῈ ἴδε οτρδη οὗ βρίτγίζυδὶ ᾿ἰρῃϊ, 
ὄνεη (5 ΠΊΔΥ ὯΘ ἀδιίκηοδδ. [Ι͂ἢ ξΞιιοὴ ἃ οᾶ86, ΒΟῪ 
τοδὶ ἰδ [μδὶ ἀδιίζηϑδθ. Α ἐεαγέυ ρἱοῖυσγε οὗ ἃ 
ςοπῆστηδα 5 πέι] σοπαϊπίοη ; δηά ἰὶ 18 ἱπυ]] δα ταὶ 
ἃ δελυῖ τυῇ]ὶϊδουῖ 5ἰησὶς δπὰ βιυρσεπις ἀςφαϊοδιίοη 
ΤΕΔΟΠ65 βυοἢ ἃ Γοπαϊίοη. -- Αποίπευ νὶονν : “1 
(Πδη τῆς ἡἔἔρράξ ἩΠΙΟΩ ἰβ ἴῃ [Π66 18 ἀλγκηθ58, ΠΟΥ 
ἀλτκ πιυδὲ τῆς ἀσγζηεης Ὀὲ Τ᾽ ὦ. Φ.,), “ἰξ τῆε εο»- 
Ζηίεποῦ, [Ὰ 6 αγα δηὰ Ζζράξ οὗ τῆ 5οι], "6 ἀδυκεπεὰ, 
ἴπ ον τυ ἢ ἸβρωτΑ ἀλτκηθ85 Μ|]} 411 {πῸ Ῥᾶ53510}9 
δηα ἕλοι 65 ὃὉς, ΝΠ ἢ ἅτα οὗ {πεπιβεὶνεβ παϊυσα!ν 
ἔσαν ᾽ Νὸο ὈΙϊπάπ655 5 80 ἰθυσὶ Ὁ]6 45 Ὀἰϊπάπο85 

ΤῊΕ ΟΘΟΒΡΕΙ, ΑΟΟΟΚΡΌΙΝΟΕ ΤῸ ΜΆΤΤΗΕΨ. [Ὁ πλρ. ΝΊ. 19-34. 
οὗ σοηβοίεηος, ποη ταὶ νγὰ8 τηδὰδ ἰὸ Ἂη] ρηϊδῃ 
5 Βυΐϊ ἱπογοδβοβ ΟἿΥΓ ἀδσ κῃ 658. 

Ψετ. 24. Α ὄ511}} ῥ᾽ απο 1Ἰυϑιταϊίοη, ἴοὸ Ῥσχονα 
(πα δῆ ολπηοὶ ὍῈὲ ἔδιι5 ἀϊνάεα, τηυβὲ 6 ὀρ, 
Ἰὴρῃιϊ οὐ ἀἄδυκ, βεσνδηΐ οὐ Οοά οἵ οὗ Μδχηπιοη. - 
βοσνο, {. Ζ.., δα τὴς 5]ανε οἵ, γἱεἸάϊπρ σηῦτα οδο- 
ἀΐεποθ. Α Ὠϊτεὰ βεσνδηΐ τρῃΐ ἐλ} Ὸ}}γ 8ετνα 
ἴνο τηδβίοσβ, θὲ βϑυοῃ βοσνῖοα 18 ποῖ τηδδηΐ ἢδζχα. 
-- οχ οὐἴδον Βο Ὁ11 Βαΐθ [9 οχπιϑ, εἰσ. Ἐχρ]δηδ- 
[05 : (1) Τα βΒυρροβί!ουβ ἴῃς τάνεσες οἱ βοΐ 
οἴου, ἢ πὸ ραγίουϊας ἀἰδεγεηος Ὀείννεοη (ἢ 6 
ἴνο 8εῖ8 οὗ νεσὺβ :  Ηδ.Ἦ}} οἰ, παίς Α δηά 
Ἰονς Β, οἵ οἶεᾶνὲ ἴο Α δῃὰ ἄδϑρῖβε Β.᾽ (2) Τῆς 
δεοοπα οἴδυβα 1655 βίσοηρ [δη ἴῃς ἤγϑῖ, τῆς τεξοσ- 
πος Ὀεϊηρ ἴο ἴπ6 ῬΥΌΡΕΙ τδϑίοσ δηὰ ἃ υδυτχρεῦ; 
ἴπε βεγνδηὶ ἸΏΑΥ δῖα ἴἢ6 ῬΓΟΡΟῚ τηδϑβίοσ, πα ἰονα 
ἴῃ6 υβυγροῦ, ΟΥὍἨ ἢς ἴονε ἴῃε ἔουτηοΥ οἰδᾶνο ἴο 
Ἀἴτῃ, δηὰ ἀδβρὶβα τῆς ἰδξίεσ. Τῆς ῬΓΤΟΡΟΙΥ τηδβῖοῦ 
(οα) πιᾶν Ἰονθεὰ οσ μαϊεα, Ὀυϊ οληηοὶ Ὀς 
ἀεβρίβεὰ. Ἡδπος ἰπ ΔΠΥ͂ οᾶϑ6 “οηδ᾽ Ϊἢ ἴδδ Ϊδῖ- 
ἴοΥ οἴδυβε ταυϑῖ Ὀὲ ΟΟά. --- 7ἴ9 οδῆποῖ βοῦνο Θοὰ 
δηὰ τηλπῖτηοι. ΤῊΪϊβ 15 ἴῃς αϊτεςΐ Δρρ)]οδίΐοῃ, 
“ΜόοηΟΥ ἴῃ ορροβί(οῃ ἴἰο αοά 15 Ρεγβοπιῆεα δηὰ 
τΤεραγαδα 45 δὴ 140], βουηεννῃαὶ κα Ῥ]αΐα5, 4]- 
τπουρἢ ἱξ σαπηοῖ Ὀ6 5Βῆονη ἰὨΔὶ 5 ἢ Δῃ 1(0] ννᾶ8 
ὙΟΙΞρροᾶὰ ᾿ (ΟἸΞῃδυβοη). ΤῈ Ομαδϊάεε νοζὰ 
“ΤΑΔΙΏΤΊΟΙ ᾽ ΟΥΡΊΠΔΙΪΥ πχοδπῖ " {τυ5ἰ ᾽ ΟΥἩ ςφοηβάδηοςα, 
δηὰ ΠΟ .5 ἅ.ὰ ἴῃς γυϑὲ ΟὗἩ ννου] αἷγ το. [16 Οοὰ 
Ὀε ποΐίδα οδή]εςϊ οὗ ΒΈΡΓΕΠπις ἰχαϑῖ, Βοιηεῖῃ!ηρ 656 
11} Ὅς, δηὰ 11 15 πχοϑὲ 1 ὶγ ἰὸ 6 τηοογ. γε 
ταυβὲ σῆοοβα. Νοῖ ἴῃε ροββϑϑββϑίοῃ οὗ το ΠοΥ, Ὀυϊ 
118 πηλϑίουυ ονοῦ τῆ τηϊπά, 15 οοπαεδιηηςά. 

γεν. 25. Ἰμποχοΐοσο Βεοδυβα οὗ ἴμ6 ῥτεσερὶ 
ἦυδὲ σίνεη. ΑὨχίεῖγ, τ ὨΙΟἢ 15 ἀϊδίσυβί οὐ Οαοά, 15 
ἴῃς βουζος οὗ ἄνδῖῖοςς. [Εἰἱνίης ἴο σοὰ ἰ5 ἴα 
ῬΤΌΡοΣ ἰἰς, δπὰ ἰ σαι ϊεναθ ἔσο σατο, Ὀδοδυδα νυ 
ἴγυβὶ Ηἰπὶ ἔοσ ψνῆδὶ μὰ πεεὰ. Τῇ5 ᾿πουρῃὶ 15 
ἐχραπαςὰ :π τῆς τοτηδϊηάες οὗ ἔς Τμδρίοσ. --- ΒΘ 
ποΐ διχίουδ. ΤῈ ποσὰ τηθᾶηβ8: “ἴο »ὲ ἀϊ5- 
ἰταοιεα,᾽ “ἴο Ὦᾶνα ἔδε τηϊπὰ ἀγάνῃ ἵνοὸ τνᾶγϑβ.᾽ 
Οτάϊηδσυ ἐπουρῆϊ ΟΥ σᾶτχς 15 μοί ἑουἀάςῃ (ΠΟΙ. 
Ι Τίιπλν. 8; 2 ΤΉ 658. 1). 10), γεῖ ποῖα 15. 11π|Ὸ 
ἄδληρεσ οὗ 115 Ὀεὶῃρ υπάειϑίοοα ἴοο [116 ΓΔ]}}γ. 
ὝΠΒδη (πουρσῃς ἀρουΐ ει ροτσαὶ ἐπῖηρβ Ὀδοοπια8 
δηχίεῖν, ἰ 885 Ὀδοοῖις αἰβυπι οὗ Οοά. --- Υοῦν 
1ὁ. ΤῺς Μοσὰ ἤθγο υβεὰ τλδδῃ5 “50}}}᾽ 25 ἰῇῃς 
βεδὶ οὗ ῥῃγϑβίοδὶ 116. Ηδξδηος τῃς ποοᾶάβ οὗ {18 
1 ἂῖῈ βροΐκδοη οὗ, ψϑδί γ0 8881} οδΐῖ, εἴς. Τῆς 
πΟοὰΥ͂ ἴοο π85 ἴῆες βᾶπὶῈὲ ἡδθᾶβ, Ὀαΐ οἸοιἰηρ ἰ5 
ΙΏΟΓΕ ῬΓΙΟΡΟΙΥ σοηηεοϊεα νὴῖῇ ἴὲ ἤδτα : δ δῖ γ9 
ΒἾ411 νυΐ οὐ. ἴδ ποῖ ἴπ0 1119 πιοτὸ ἴδαπ [δ6 
ἸΩ08 8 “724 τηρδλῖ, (2. 4., ἑοοὰ οὗ 4}1 Κιπμά5), 
πεοάεα ἰο 5υβίαϊη ᾿ξ. 15 ποὶ Ης ΠΟ ρᾶνε “τῆς 
1 ᾽ Αο᾽]|ς δὰ νυν] ἶπρ ἴο ρίνε ψνμαῖ 21 ϑυδβίαϊῃ 
ἰἴ, πὰ Ηκ ψῆοὸο τηδὰς “ἴῃ Ὀοάγ,᾽ ναὶ ν}}} 
Ῥτοίεςι ἴὲ 

ψεσ. 26.Ψ Βοϊιοϊὰ, Ιοοῖκ αἰϊεπίίνεϊγν. -- Τὴ09 ὲτὰδ 
οὗὨ ἴδ Ὦθᾶνθα, (ὃς 5ΚΥ, ἰἢς δι βῦ οσῖς ἤδάᾶνδη. 
ΤῊΐδΒ Ἔχρσεββεβ ἴῃς να ἔγεεάοπι αῦονς [Π6 δαγίῃ 
ὙΠΟ οοηϊδὶπς Πεῖὶσ ἔοοα, δηὰ δ᾽βο {πεῖγ ἰοννοσ 
ΓΑῺΚ ἰπ ἰῃς 5.416 οὗ Ἵσοδίίοῃ, -- - δῖ. Νοῖ " ἔοτσ." 
Ἄνελτο ἴο ῬεδοΙ]ὰ τῆ τεβρεοὶ ἴο ἴῃς Ὀϊγαὰ8 (ἢ 15 
ἕαςϊ, ταὶ ΠΟΥ͂ ΒΟῪ ποῖ, εἴς. Ὧο ποῖ υ86ὲ [ἢς 
Ι6305 ψΠΙΟΝ 6 411 οὐρῆϊ ἴο 86. --- ΒΑΓΏΒ, ΔΠΥ 
Κὶπὰ οὗ βἴογεῃοιια. -- πὰ, ποῖ “γεῖ᾽ ; γοὺ ἃ. ἴο 
σοηϑβίαοσ {5 ἕαςὶ 4180, [ἢδὶ ΥΟΌΣ ὨΘΑΔΥΘΏΙΪΥ ἘΔΊΒΟΣ, 
βιαπάϊης ἴῃ ἃ δἰρῆογ γεϊδέοι ἴο γου ἴλη [το {8 6Π|, 
ζοοάθίδΒ {ἰθηι, --- ΑΤΘ ποῖ γὁ 00} ὈΘΕΘΥ (π81 
ἴλογ Ἐ ΤῊΪβ οοποϊυδνε ἀγριπιεπὶ 5ῆονν8 (Πδῖ νοῦ, 
25 πιυδβὲ Ὀς ἀεβίσηεα ἴο ἐογθια Οὐγ πυπιογουβ δαγίἢ- 
Ιγ σᾶσαβ. 

Ψεῖ. 22. ᾿Αδὰ ομ0 οὐνὲΐ ππῖο Ἀ18 9, ὈΥΟΪοης 
ὮΪ58 1πῆς ἰῃ ἴῃς Ἰεαϑί, “Ακξε᾿ 8 Ῥγείδσδῦϊ!ε ἴο " β[ἀϊ- 



ΓΗΑΡ. Ἱ. τι9-34] ΤῊΗΕ ΟΟΘΡΕῚΙ, ΑΓΓΟΚΌΙΝα ΤΟ ΜΑΤΤΗΕΝ. 

γε ᾽ (1ὴ6 ποτὰ ἢδ45 Ὀοϊῃ πιδαηηρ5) ; (ἢς Γαΐοσοηοα 
58 ποὶ ἴο τε Ὀοάγ Ὀυὶ ἴο ἴδε 11ξε ; ἐυγίῃοτ, ἴο δα ἃ 
ἃ οὐδ] (18 ᾿ς} 65) ἴο τῆς βίαἴϊυχε που]Ἱά Ὀς ἃ ΝΕΙῪ 

εδὶ [πϊησ. Οὐ ρα 15 σοποεϊνεά οὗ 85 ἃ Τὰρσςε ΟΥ 
Ἰουτπεγ. ἴΕ Ἰπῃδὴ νὰ σδηποὶ ἀο τ ηαΐ 5 ἰεδϑὶ ὈῪ 
ΟὟΥ σᾶγεα, ΨΥ 6 δηχίουβ ὃ 

ψεν. 28. Ἐρῖ σταϊῃϑηῖ. Τῆς βεοοπὰ τπουρῆϊ 
ἴῃ νεῖ. 25 15 ΠΟῪ ἐχρδηθεα δηὰ ἱἰ]υβισγαϊεα ; ποῖ 
ΟΠΪῪ δηχιδῖγ, Ὀυϊ [ῃ6 σοῃχοῃ δηὰ ΟΠ] 15ἢ νΔ ΠΥ 
δὔουϊ ταϊπηεηΐ, 15 τερτονδά. --- Οομδ 6 Σ,, ἡ. 6., Βιυαν, 
οἴχβετνε ΟἹ βεὶυ ; ποσε σελ ἷυ ἀοπα ἴῃ ἴῃ6 οᾶ86 
οὗ ἴδε ρμἱδηῖβ ἴδῃ ἰῇ τπδὶ οὗ [ῃ6 ὈΙΓαϑ. --- ΤῊΘ 
1165 οὗ [πο δοϊὰ, ἡ. 4., σὰ 111165, στονίηρ νἱἢ- 
οὔϊξ Βυπιδῃ ολῖο. Τῆς ψρτάβ, " ργῶ55 οὗ (ἢς Πεϊὰ᾿ 
(νοῦ. 30) Ιεδὰ υ8 ἴο βδυῦρροβε ἴδμαϊ νυ] ]ὰ ἤοντετβ ἰπ 
οΠΕΓΑΙ δὲ πεδηῖ. Μδηυ, πούγανεσ, θθοαυβε οὗ 
16 τεΐδγδηος ἴο ἴπΠ6 Ροπρ οὗ ϑοϊογηοῃ, ΒΌρΡοβε 
ἴδς Ηυ]ε ἢ ΠΥ 18 ΒΡΕΟΙΔΙΠῪ ταξετεά ἰο : “ 1ξ 15 ΝΕΥΥ 
ᾶΑτρε, πὰ τδς [τες ἱπποῦ Ρεί8]5 τηθεῖ ἀῦθονα, δὰ 
ἔοττῃ 3 ροσρθοιβ ΟΔΠΟΡΥ͂, Β0 ἢ 845 τί ὭΘΝΕῚ ΔΡ- 
ἐὐῤϑῖ τῆ δῃὰ Κιίησ πόνοῦ 8αῖ ὑπάδσυ, ἄνθη ἴῃ ἢ18 
υἱτηοϑὶ ρίοτγ᾽ (Ἰδοιηβου, 714 Ζαρα απα {δέ 
Βοοζ) ὍΤὨῖβθ ἤοναΙ νγὰβ σοπηθοη ἰῃ ἴδε πεὶρῇ- 
Ὀοτῃοοά οὗ Ναζατσζείῃ. --- ον ΓΙΟΥ͂ ΤΟΥ. 50 
Ὀεδυῖγ, Ἰυχυτίδηΐγ, νου Ὠυμηδῃ ΟἌΓΘ. 
- ΤΈΟΥ τοὶ! ποῖ, ποὶΠο Σ ἂο [ΠΟΥ͂ δρὶπ ; Ῥεσξουτῃ 
ΠΟ ἰᾶῦοσ ἰῇ ρῥσερδσγίὶπρ οἱ ην. 

ΕἸοννογα οἵ τῆο ΕἸ6|α. 

ες. 29Φ. Ἐνοα βοϊοιθοῃ. Τῆς πιλρηϊῆςσοηςε οὗ 
ἢ 15 σουχὶ ἰ5 511}} ργονεγθιῖδὶ [σου ρσ ἴμε Εδϑὲ. Τὸ 
ἔπε [εἣν ἢς νγᾶ5 ἴπ6 ὨΙρηδβὲ χεργεϑεηϊδίνα οὐ ἢὰ- 
τ Δῃ Εθιτ τ τ 050 οὗ ἴδπο86θ. “Οπο᾿᾽ 15 δῃ)- 
ΡῬμαῖῖο. Τῇε τηεαηεϑὶ οὐ σοῦ β οτεαίυγεβ Ἴχοεθά 
ἴῃ σίου ἴδε εἰρμαϑὶ συῖῃν ΡοσρΡ. ΜΝ ΑΠΙ δρουϊ 
βυςὶ (Πΐηρβ ἰ8 [ῃεσεΐοσε ἴδ6 πεῖρῃϊ οὐ 01} γ. Απ- 
ΟἴΠΕΥ ἰοββοη 19 Ὠἰἀδη απο τῆς ἰοχί, 5 Α5 ἰῇς 
Ὀεβυῖΐγ οὗ ἴπε ἤονεσ 15 υπξοϊάεα Ὀγ ἴῃς Ὠϊνίηε 
Οτεδίοτ- ϑρ ξ ἔγοσῃ τοῦδέ, ἔτοτη τῆς Ιανν8 δπὰ 
ΠΡΟ 65 οὗ [5 σεῦ ἱπαϊνίάυδ] ᾿ἰξ6, 580 πχυϑὲ 81] 
ἔγις δαογπηηηεπὶ οὗ τη θὲ υπέοϊἀεα ,“ονε τοέίλῖηε 
ὃὈγ [Πς ϑδᾶπῆε ΑἸπι κῖν ϑριγις.᾿ (ΑἸοτά.) 

ψεῖ. 2ο. Βαυΐ Σὲ Θοὰ ἀοίδ δο οἱοῖμθ. “1{᾿ ἀοε5 
ποῖ πρὶν ἀουδι, ΤῊς ἀϊτεςὶ ογεδῖνα ρυγροβε δηὰ 
δοῖ οἱ σοά ἰ5 Πετε δϑϑαπιχοά. --- ΤῈ0 οὗ [1.90 
βοϊὰ. ΝΠὰ ἤονεῖβ θεϊοηρ ἴο τῆς μεγῦαρε,  ὩΣΟἢ 
ἰα ουἱΐξ ἀονγπ, [τ ψΠΠδΥ5 γὰρ αἷγ δπα 15 πε δὶ 
ἔοι ἔπε], θείης οδδὲ ἱπίο [80 οὐθϑῖι, [15 θδδυ σοης, 
ευθῃ ἰΐβ βυδοίλησε σοηδβυπΊεα, --- ἩΓΠΟΣ ποθ. Ηδ 
ὍὯΟ δάογῃβ τῆς ἰΓδηβίεηὶ τ ]]ἃ δονγοῦ, 30 δὶ ἢυ- 
[Δ ΡΟΠῚΡ ᾿ἰ5 τΙὩδϑη ἴῃ σζοῃηρασίβοη, Μ01}} πιοϑὲ 45- 
5υγεα Ϊγ ργονϊάς ἔογ ΗΠ 5 σὨ] άσγεη, τνμοβς Ἰσεΐηρ 15 
ποῖ ἔογ ἃ ἄδλγυ, υυϊ ἔοτενοτ. --- Ο γὸ οὗ {116 ζαὶτι, 
1||ς ἐδ ἢ αρουϊ τυνμδῖ 15 Ἰεδϑῖ, ψἤεη Ηδξ [85 χίνεη 

γΙ 
8 ἰδῇς ρτεδίεβὶ μίξις, ἴῃ ρίνίπρ ΗΪπὶ τῆο ἴπυϑ 
ἴδ ῆε5 05. Ηδ ]οἹη5 ΗΪ5 6550 05 οὗ ἰσυιβῖ ἴὸ ψῇδὲε 
6 566 ΘΥΟΙῪ ἀδγΥ, πὰ ννγε πδεα {Π6Π| Ἔν συ ἀδΥ. 

Ἄεσ. 31. Ἰμοχοΐοσθ. Τῆς Ἰορίς 8 80 ςοπο]ὰ- 
βῖνα, Ἄνθη ἴμοβε οὗ {|||6 ἔφ πυρῆϊ Ἰδᾶγη πὸ 
Ιεββοῦ, [15 ποῖ ἰδαγηβα, ἱξ γα ᾶῦα δηχίουδ, δβαγ- 
ἱηρ, δὶ 8}}81} τὸ θδἴ, εἰσ. Τοο ἔδν ἢανςε δι τῃ 
δῃουρῇ ἴο ἱπίεγργαί [15 νοῦβα ὉουτθοῖΪΥ, 

ΨεΥ. 32. ΕῸΣΤ. Α τϑάβοῃ αρδίηϑὶ ῃ15 δηχίουβ 
πουρπὶ 18 πον ρίνεῃ. ὍΤῆδ ρδυθη 6515 ἰ8 ὑπη6- 
(ΘΒΘΆΓΥ. -- ΑΥ̓ΟΣ 411 [π680 ΐηρα ἂο [16 ΘΘπ (1108 
δ00ῖς. ὙΝ οὐ] π6855 δπὰ αἰβίγιβε ἀγα Ὠεδδι ςη Βῃ. 
Τῆς Ῥηδγίβεαβ, Ὀοαβίηρ οὗ ἔγεεάοπι ἔσοτῃ θη! 
ἰπῆυδηος,  γα ΤΌ ΠΥ οὗ δυο ἀϊδίσυϑί. ΜΝ οΥ] αν 
ΤΏΘΠ ἃΔΓ6 ΦΙοΚ ἴο πιοςκ δὲ τῆς Πα Κα ἰσυϑὲ ἴῃ 
οὐ δετῖε ςοπιηδηάβα, --- ΕῸΣ. ΤῊΪΐβ8 ἱπισοάυοεϑ 
δὴ Δα τοη8] σθδβοῃ, γεῖ ομς γεϊαϊθα ἴο ἴῃς οἴδεσ. 
Ἡδδίῆθη, 6] 1 Ἔν οῖβ ἴῃ Οοα᾿β Ῥτονίάξηςδ, τηᾶν 
δοῖ ἴῃ [ἢ15 ἐογθιἀάδῃ τηδηηεσ. Ὠο ποῖ τγϑϑθῦ]ς 
ἴῃ 6πὶ, 30», γος Ὀεὶενςα ἴπδῖ γοὺ πᾶνὸ ἃ ΒΘΘΥΘΩΙΥ͂ 
ἘΔΙΒΟΣ δπὰ ἢθ Κηούθίδ μδῦ γ8 παν ποϑὰ οἵ 81] 
080 Ὴς ἀοεβ ποῖ ἔογια γοὺγ ννδηΐβ, 
Ὀυΐ ΒΌΡΡΙ165 ἔῆδπι. 

γεσ. 32. Βαϊ βϑοὶς γὸ σεῖ. Νὸο “βεοοῃάϊυ ᾽ ͵9 
ἱταρ] εα, 45 ἐπουρσὴ πὰ πλὶσῃξ θ6 ἀνατὶοίουβ, δέϊοσ 
Μὰ μᾶναὰ διίϊεπαδα ἴο ἴ6 ἀυ168 οὗ τεϊ σίου. Τῆ6 
ἢγϑὶ οὐ͵εοῖ 18 ΒΈΡγεπιθ. ΤὨΪ8 ροϑβίνα σοπχηιαπὰ 
18 πεβαβά, ἔοσ γε σδὴ ἃνοϊὰ βυςἣ δηχίουβ ᾿πουρῆϊ, 
ΟἿΪΥ ΨΏΘη ὰ ἢανα ϑοπὶα δεῖζεσ οὐ]εςῖ, -- 
ἰεϊησάοχι, 2. 6., “ὙΟΟΓ ἐξούεοι ΕΔ οΥ 5. (νεσ. 22). 
Τῆς σοπλίοῃ σοδαϊΐηρ ἰ5 Δῃ δἰζογαῖίοη ἔου Ἔχρ  Δη8- 
οη. ΘΌΡτοπια ἀοαϊολίίοη ἴο 4 Ῥεγβϑοῃδὶ Οδ͵]εςξ 
οὗ {τι8ῖ δῃηα ἀδϑῖγο, γῆο ἰ85 οὐὐγ ΕΔΙΠΟΣΥ ἔογ (ἢ χιϑὶ 5 
88Κα, 5 εῦε σοϊῃπιδπαεα. --- Ηἰ5 τὶ θΟΊΒη688. 
Τῆς 5ρ᾽ 8] ΡΟΣ Βροόοκδθη οὗ τπγουρῆους, Νοῖ 
ἠαπεποδιοη,᾽ τ ]σἢ [ἢ15 νοσὰ ἀοδβ ποῖ τηδδῃ, 
Ὠονανοῦ ἴσας 1ἴ 18 [δὶ να οὈίδίη (οὐ 5 γἱρῃίζεουβ- 
[655 [χουρσῃ “5 Ποδίοη.ἡ ΤῊΪ8 νεῦϑθε, ὑυῃ ἢ 
οοηίαίηβ ἔῃ ογοννηίηρ τὨουσῃς οὗ 118 σμδρίεσ, 
δοῆοαβ ἴῃς ογονηϊηρ ἱπουρῃϊ οὗ τῃ6 ψῇο]6 αΪ5- 
σουῦϑα (οἢδρ. ν. 48). --- ΑἸ] 1060 ἰπϊηρβ, ἴπε56 
{Ππηρ5 πεεαςα ἔογ [ἢε ὈΟΩΥ. --- 8841}} 00 δἀὐάοὰ ἴο 
γοῦ, ονοῦ πα ἂὔῦονε (ἢ βρισγιταὶ Ὁ] 6 5βιηρδ8, νυ] ἢ 
ΤΟΒῸΪ  ἔγομι 8εεκίης αοα 45 ἴῃς βυργεημις οὐ]εςξ, 
ὟΥε αἵε ἴο 45Κ Οσοὰ ἔου [εηροσδὶ ἰἢηρβ. (ἢτγί8- 
ὈΔη ῬΥΔΥΘΥ 1Π]Ρ0]165 ᾿πεἰπλδῖα δηα σοηβίδηϊ ΔρΡρσοδοῖ 
ἴο αοάα, ψΙοἢ ψου]ὰ Ὀς ἱπιροβϑίθ]α ᾿ξ γα οουϊὰ 
ποῖ ἐς] Ηἰἶπι οὗ 41} οὺσ τεδὶ πθρεάβϑβ. Τὸ δ5Κ ἔοσ 
[Ποῖ ὑποοηαϊ! οπλ}}γ, οὐ ἴο δ᾽ῖονν ἴδ πὶ το οσονὰ 
ουξ 5ρίγῖυ4] ἀδϑῖσαβ δηὰ δῆθο.ΟΏ8, 18 ΠΟΥΙΔΙΗΪΥ͂ 
ξοτὈιἀάδη. 

νεῖ. 34. Ἰποζοΐοσο. ΕἸΊΠΕΟΓ: ἃ ἐυγίποσ ἀςάυο- 
[Ιοη ; ΟΥ ἃ ϑ0π|ηλϊηρ ἃΡ. Τῆς ἤγβῖ νίενν δοοογὰβ 
Ὀεῖϊϊε ψΠ ἴῃς σεάβοη σίνεη ἀπά ψου]ὰ ργοϑυρ- 
Ροβα [ἴῃς οΟἰ6Γ Ἰδβϑοηβ ; ἴῃς ᾿διίζεσ 15 ἑανοτγεα ὉΥ 
π6 ροϑβί[ίοη οὗ ἰῇς νεῖβε "πη θα Δῖον δῖε τ(ἢς 
Βεηοσὰὶ ῥτγοσθρὶ οἵ νοσ. 33, ἀηῃα ἤπαϑβ ἃ ρῥ]λςθ πλοῦα 
ΘΑΒΙΪΥ ἴῃ 4 ἸορΊςο8] δηδὶγϑὶβ οὗ (ἢε ἀἰδοουγθθς. [115 
ΒΌΒΡΙΟΙΟΙΒ ἕο τῃδὶ τϑάβοῃ. -- ΤΠ ἸΠΏΟΣΤΟῪ ἰ5 ΠαΓα 

τβοηϊῆςεα. --- ΕῸΣ [8.0 ΠΙΟΙΤΟῪ {111 Ὁ δῃχὶου 707 
[8011. Νοῖ “ἴλκα σαγα οἵ ἰϊβε},᾽ υϊ “ Ὀγὶηρ [18 
ΟὟ σΑΓ65 Δπα δηχίειθ5,᾽ ἀο ποῖ ἔοο Ι5ΏΪΥ ἰπογεᾶβα 
ἴποβε οὗ ᾿ο- ἀν ὉΥ Ὀοττοννίης ἔσγοπὶ ἴῃ6 τόσσον. 
- Βυβιοίοαῦ ππίο [δ9 ἀδὺ, ΟΥ ἔοσ ἴῃς ἀδυ, ἐβ [89 
ΟΥΣ ποσοοῦ. “Ἐν}} τηδυ πιδδῃ τιδίυσγαὶ οὐ τόσα] 
αν], ΒΓ ἢρ, ΟΥ̓ 51η. ἢδ Ἰδαίου β6ῆβε 15 (8 
ΤοΓα 5118] οὐδ, [6 ἔογπιοῦ 5υϊϊ5 ἴῃ σοηϊοχί Ὀσῖ- 
ἴοετ. Ῥεγῆδρϑ Ὀοιϊῇ τδΔῪ Ὀε ἱποϊαάεά, ἴῃς 5ἰη Βεϊην 
ἴῃς ψαηΐῖ οὗ γιὲ Ὁποῦ (Πς ϑυβετηρ. Α Πϊηΐϊ 
(αὶ ἡγε ΠδνοΓ ἔ ΠΥ ΟΌΘΥ ἴΠῈ Ῥσεςςρῖβ }υ5ῖ υτοτεα, 
Ὀεσδυβε οὖγ ἀεάϊοδίοηῃ ἴο αοά [5 50 ἱπιρειίςοιϊ. 
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ΟΒΑΡΤΕΚ Υ1]. 

ΤΗῈ ΟΟΘΡΕΙῚΙ, ΑΓΓΟΚΌΙΝΟ ΤΟ ΜΑΤΤΗΕΡΝ. [(Ἐ4». Ν]]. τ-12. 

[-,.2. 

Ῥαργηέηρ αραΐρδὲ Οδρ δον οι ρ655, ὦ Τεοίαγαζίορ Γ᾽ Οοα᾿ς Ἡ έρερτιδδος 10 ρίυε, 
ἐμ γούμοῖμρ ἦς σοέάορ Κμφ οὗ Ορπάμεξ ἐοτυαγαϊ Οὐδ67-. 

Ι ΗΙ ὕΔΟΕ ποῖ, ἐμαῖ γε θὲ ποῖ ᾿υὰρεά. ὃ ἘῸγ ψ πψμαὶ Ἰυάρ- 4 τυκανὶ 5), 
2 

..43 

Τηοηΐ γε πάρε, γε 5811 6 Ἰυάραοά : δΔηά “ ΨΠ δὲ τηθάβυγα ὃ ἔοι. ἢ. αν 3: 
χὶν. το: [35. 

3 γε τηεῖα, [ἴ 58.411 ὍΣ τηεδϑυγεά ἴο γοῖ ἀραίπ.:Σ Απά ψὮγ Ῥεμο]ά- 15: ,νεχ, 
εϑῖ ἴδου [86 τηοΐα ἴῃδΐ 15. ἴῃ ἴὮγ ὈγοΙμοτ 8 αγο, Ὀυϊ σοπϑίἀογαϑὶ 

4 τοῖ ἴῃη6 Ὀθδῖὰ παῖ 15 ἴῃ τΠϊπὸ οσῃ ογς ἡ 

ς ασὶς ἵν. 24. 

Οἵ δον 1 ἴδοι 58 
.« ἴο 1δγ ὑτοίΐμοσ, 1,εἱ τὴς ρὺ}]] οὐἱ 5 τῆς τηοΐῖὲ ουὖἱ οί τϊης δγα ; 

5. δῃά, Ῥεβοϊὰ, δ ἃ δῖ ὡς ἴῃ της ονῃ δγοὺ Τῆοι Πγροοπίο, 
ἤγϑί οαϑδί οιυἱ, τῆ6 Ὀδδηὶ ουἱδ οὗ 1δῖη6 ον εγε; δηὰ {ῃεἢ 
58! ἴοι 566 οΟἸΘΑΥΎ ἴο οαϑὶ ουὔϊ ἴῃς πηοΐα οἱ οὗ τῆν Ὀτγοῖμο 5 
6γα6. 

6 46Οἰνε ποῖ [δὶ ψῃ]οἢ 15 ΒΟΙγ πηῖο ἴῃς ἀορβ, μοι ΠΕΥ σαβί γα γοΟῸΓ 4 Οδλρ. χυ. 26. 
ΡΘδι5 Ὀείοτα ϑδνίηςβ, Ἰαϑῖ ἴΠΕΥ ἰγαρ]α ἴΠθπὰ ἀπᾶθὺ τπεὶγ ἔςαΐ, 
δηἀ τὰ δραίη ὅ δΔηα τεηά γοῖι. 

7 κΑβικ, Γδηᾶ 11 5}8}} θὲ ρίνεμ γοῦ ; 86ὲκ, δῃηὰ γε 5}411 Βηά ; “ {κε χί. ο- 

8 ΚποΟΚ, δηά ἰΐ 5041] ΒῈ ορεπϑά υπἴο γοι : ἔογ δνεῦυ οἠς [ῃδι 451- “7 (δλρε. χυϊῇ. 

οἰἷἢ τεοοίνοίῃ ; δηᾶ ἢ (δῖ 5θοκείῃ βηάδίῃ ; δῃηὰ ἴο ἢΐπὶ [δὲ 

9. Κηοοκοίῃ 1ἴ 5841} Ὀ6 ορεηθά. Οὐ᾽ ψῇηδϊ τηϑῃ 15 ἴπεγα οὗ γοῦ, 
Ι0 ΜΟΙ 15 500 85}. Ὀγεδά, 11} Βα ρῖνε δῖτλ ἃ βἴοῃβδ ἢ 
11 ἢς 85Κ 4 ἤβῃ, ν1}} ἢ6 ρῖνα τὰ ἃ βεγρεηῖ"» 

19: χχὶ. 22: 
Ἰοδη χιῖν.:ξ; 

Ογ 1 22: . 14)15. 

1 γε τῃδη, ΄ Ρεϊηρ ς βαρ. αἱ: 
Ἔν], κῆον δον ἴο ρῖνε ροοὰ ρ8 απο γουγ ΟΠ] άγθη, ον τη ἢ 

ΤΑΟΙΘ 5041} γοῦγ ΕΔΙΠΟΥ ὨΙΟἢ ὃ 15 ἴῃ Ὠδανθῃ ρῖνε ροοά [Ὠϊηρ5 ἴο 
12 με (μαΐῖ αδὶς Ηϊπ δ᾽ Ὑβογείοτε 411 τϊηρβ9 ψηδίβοανευ γα ἃ [μακε νὶ. 3:. 

ψΟυ]α τμαΐ τῇδ μου] ἀο ἴο γοιῖι, ἄο γε ὄδνεὴ 8010 ἴο {ῃ6η]: 
ἴογ 15 15 ἴῃς ἰαὰνν δηά τῆς ῥσγορῇῃεῖβ. 

8 ἴο 3. ᾽᾿οαβῖ ουΐ 
δ ογ»εἦξ ἀσαῖὶῃ 

1 νῦξ ἀρ αὶῃ 
δ 1ἢ6 5.106 
3. ΑἹΙ ἰῃϊηρ5 ἐδβογεΐοσε 

ΟΟΝΝΕΟΤΙΟΝ δηὰ ΓΟΝΤΕΝΊΤΘ. Τῆς σοπμηροϊίοι 
8 ποῖ οὐνίουβ; πο ἰΠΘΟΥῪ οδῃ Ἀὲ ἰηϑίβίδα Ὁροη. 
Μαγίουβ νίεννβ : (1) ΝῸὸ Τοπηοοῦοῃ ἱηξεπαάδα, (2) 
ἍεΣ. 7 18 σοῃποοίδα ψ ἢ τῆε ἰαϑὲ ομαρίον, τ Ὡς 
ΨΕΙΒ. 1-ἰῦ ψΟ͵Γ δ ατεββεα ἀΐγεοῦν ἴο [86 Ῥἤλγβεαβ 
(νΒο σεσα βμονὴπρ 5:5}5 οὗ ἀἰββεπῖ), νεῖ. 6 ἴο ἴῃ 68 
αἰ5ς. 0168 'π τερατζὰ ἴο ἴπ6 ῬῃαγίβεἊβ, (οπ)εοσίυζσαὶ. 
(3) Α οοπίχαβί (580 1 ,δηρε): Β6 ποῖ ϑυγοδατροα 
Ὑ{ΓῈ ΣῪ οᾶγεβ ἔοσ ἴῃς ταοττον, Ὀυῖ ταῖῃευ ὈἊ 
δ]1εὰ τιῖῃ βρὶ Πῖυ8] δηχίοῖγ ἔοσ ἴῃς ἀδγ οὗ Ἰυὰρ- 
τηθηῖ, Νοῖ ΟὈνουβ, βίμοθ νοῖβ. 2 δα 12 δῖα 
ΟἸοβεὶν τεϊαϊοὰ ἴο δαςοὰ οἴου ἰπ ἐμβουσῃς. (4) 
Ἅέεῖβ. 1-1:2, βτουρεὰ 45 ἃ ἡἢο]ς, τεέδιτιηρ ἴο Θοῃ- 
ἄυοιῖ ἰοννασγὰ Οὐσ ἔθ! ον τη. Τῆς ἔοπηοΥ ρατὶ 
ΤΩΔΥ ἴᾶνα Ὀεδη δἀάτεββδεὰ ἴο ἴπ6 ΟΡΡΟΒΕΙΒ; Ὀυΐ 
δε οοππεςοη οὗ ἱμουρῇὶ 15 ποῖ ἰο ὈΕ Ὀγοκεῖ ὈΥ 
Ἰοἰηΐησ νεϑσ. 7 ἀὐγοςῦν τι τῆς 145ῖ ομδρίεσ. ΤῊ8 
πὸ Ργοΐεσ. Τα ᾿ἰπα οὗ τπουφὩϊ, [Π6Π, 15: [ἢ 815 
ΕΝ] νοσ]ὰ (νὶ. 34) ὙΒΕΙῈ ἴἤεσε 18 50 ΤΩ ὉΓἢ ἴο ὑ͵Ὸ- 

ἑἐ (βαρ. χχίὶ!. 
40. 

4 ολβδί ουίξζξ ἢγοῖ 
Ἷ οἵ ΠΟΙ. ὃ - 80 

᾿ 10 ρνβῇ 50 60 γε 4150 

νόκο σδηβουουϑηδββ, ἀο ποῖ ἱπάυϊρε ἰῃ ᾿ξ, βίηος 
ἱϊϊ ἃ γου ἴο ἱυπαρτηδηϊ (ΥΕ6 15. 1, 2) ; [ἢ ΖΟΙΥ 
δὰ ὙΡΟΟΓΙΕΥ͂ οὗ 1ὲ 195 βδῆονσῃι ΌΥ̓ Δ 1]υϑι Δ ἤοη 
(νεῦβ. 3-ς) ; ἴῃς Ἔχίγεπια οὗ ἸΑΧ Υ 15 αὐτε 45 ἔο0]- 
ΙΒ (νεῖ. 6) ; ΣειηΌ ΕΣ, μονενεσ, ἀοαβ Κἰπὰ δηά 
ψὶϑε ἀελ]) 1 πηρδ (νεῦβ. 7-11), ἀπὰ δοὲῖ ἰδυ5 ΚΙΠΟΙΪΥ 
δηὰ τ βεὶν ἴο οἴου (νοσ. Σ2), ἱτουξ σςβουίοιβ- 
Π6585 Οἡ ἴδ οἣς δδηά, οΥὐὁἨΎ ΓΑΒ ΩΡ ρεΔ1}5 Ῥεΐοχε 
ϑνσίὶπο οὐ (6 ΟἴὮΘΥ. 
εγ. 1. δυᾶρο ποὶ. ΤῊΪ5 Γεΐειβ ἴο ὨΑΥΘὮ, υῃ- 

Ἰηπὰ ἰυάσρτηοηῖ, ποῖ ἴο [Ὡς τηεῖς ἐοστηδίοη οὗ 
ΡΠ ναῖα ΟΡ πΐοπ, ΟΥ ἴο μα ο 4] 56 πίθῃςΒ5. --- ΤΙδὲὶ 
γὸ ὃθ ποῖ πάρϑὰ, ποῖ ΌΥ οἿΒΕΙ θη, θὰΣ ὈΥ ἀοά. 
Η!5 Ἰυάρτηεηΐ 15 τόσα 5ισὶςῖ, δὰ ἰζ (αΚ68 5ρ6ς]8] 
δοοουηξ οὗ [ἢ]8 ὨᾶΆΓΒἢ ΟδΏΒΟΠΟΙΒ ΒΡ. ΤὨς 
Ἰυάρστηδηΐ οὗ τηδη οἔζθῃ σοΟΙΓΟΒρΡΟ (5. 

Ε͵΄. 2. ἘοΣ τἱ πδδὲ ὶ ἔ, εἴς. 1 Ἰἴοτ- 
4}]γ, “ἴὴ ψνμαῖ Ἰυαρτηςηὶ ;᾿ [6 τηράβυσε ᾽ Δοζοτά- 
ἱπσ ἴο ὙΠΟ ΟΟα᾽Β Ἰυάστηεπι Ὑ111 ἴδε ῥἷδυε, 
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ΠΆΤΩΘΥ, οὐὐ οὐ βόνοσο Ἰυάρτηοπί. Τῆς ϑεοοπὰ 
εἶδλυβε χερεαῖὶβ ἰδ βϑδτηθ 1ὅδᾶ, τηλκίηρ ἰδ ποτα 
ξεηοσαὶ. 

γεῖβ. 3.5. Α ἄρυγαῖννα Δρρ]ϊσδιίίοη οὗ ἴῃς 
ΡΠΠΟΙΡΙς 7051 ἸΑϊὰ ἄονῃ, ϑδονίηρ [ἂς ξΟΠ]γ οὗ 51η- 
ΠΕΙΒ Ὀαὶηρ Τεδηβογίουβ, ἰπεῖσ ἸΠσΑΡΔΟΙΥ ἔοτ ἔοττῃ- 
ἰῃσ ἃ τἰσδῖ ᾿Ἰυάσταεηὶ οὗ οἴ μοσβ, Εἰπέηρ δὲ [Π6 ῥσο- 
Ρογαοῃδϊίο τηδρυϊτςτς ἩἩΒΙΟὮ ΟὟΤ οὐγῃ ἔδυ δπὰ 
ἴἢοθε οὗ οἴμεῖβ βῃουϊὰ μοϊ]ὰ 1 ΟἿ δϑεπιδίίοηῃ. 

ψεσ. 3. Απᾶ, βίποα ἴδα ὑΠΠΟΙΡΙαῈ οὗ νεῖ 2 15 
οοἴτεοῖ, ΨΩΥ Ὀομοϊάοδὶ που] με νοῦ πηεδηβ 
ἴο οὔϑετγε, ἰο νοϊυ πη βίᾶσα δὲ; ἴῃς Ἵοοπϊεχὶ 
ϑδονβ [δὶ [86 οης δά ἀγοβϑθα οουἹὰ ποῖ ἢδνα Ο] ΘΑ Σ 
ψἱδίοπ ; ἴῃ6 αυεβθοῃ Ἰηἀ᾽οδίο5 ἐμαὶ δυο Οὔβεῖν- 
ἱῃσ νϑ ὕὑὴης Τῆς 5ἰηρυίατ “ἴὨοὰ ἢ 15 
Ροιηϊδα, ἴοο πλυοἢ 80 ἔου ἃ ἀϊγεςϊ δά σεϑβ ἰο {86 
Ῥμαγβεος ὑγοβϑοηῖ. -- 700 πιοῖθ, ΟΥ 5ρ :ηΐεῦ ; ἰδ 
ἔοτεῖρτι βδυθϑίδηοσς ἱῃ ἴῃς δγα 15 οὗ ἴδε βδης Κιπά 
ἴπ θοζζ 4565. --- Ομ δίδοχθεί ποῖ, “Δρρυεμεηάεβὶ 
ποῖ Θοησοσ ποσὰ τη “ Ῥεδοϊάδϑβι," --- 789 
βϑδτς, 8 Ἀγρεῦθο] ] 4] ἜΧΡ τσ βϑίου ἔοσ ἃ ρτεδλῖ ἔδυ], 
ἴο 5ονν ἴῃς τεϊδᾶνα τιλρτιίζπἀ6. Ν γτεαΐοσεησα ἴο 
ΟἿδ 4535 οὗ 5153. Ὑὴ6 “πιοῖθ᾽ ὙΒΙΟΒ ταῖρι ὈἊ 
ονεσϊοοϊοα ἰ5 Ἰοοϊκκαὰ ἔου, ἴῆ6. “Ὀδϑᾶσῃ ̓  οὗ σψϑο ἢ 
97π6 τισὶ με οοηδβοίϊουϑβ ἰ5 ηοὶ σοῃϑίἀογδά, 

ψεσ. 4. ΟΣ δον ψΠῚ| ἴποπ 56Υ, δᾶνε τῆς ἕδος 
ἴο 5ϑᾶγ. ΑΦ βἴερ ἴῃ 0}]Ὺ Ὀεγοπὰ παῖ τερσγεβεηίεά 
ἴῃ 1ῃς 1α5ὲ νεῦξε. ---1ὅ πιὸ σαδὺ οὔξ (15 ἰῃ νεῖ. 5); 
ἽΡΟΠΏΪ της, 1 ΜΠ] οδδϑὶ οὐδ᾽ Τῆς ἔποπα] ἰδη- 
ξυλρε ρὑγεβεηῖβ ἴῃ 6 σδ ΒΟΥ ΟΌ 8688 Δ5 ΠΥΡΟΟΤΟΔΙ,. 
Ττις ἴοὸ πδίυσο ' ΤὨς δριμοὲ οὗ ΝΟΥ. κα 18 ποῖ 
ΔΟΓΙΡΟΌΤΥ ἱπιτοάυςεά, 

γεν. 5. Ἰδοῦ ΒΥροοτΐθ. Νοῖ ΠεΟΟββΑ ΤΙ ΪΥ [δε 
Ῥηλιῖθοθβ, Ὀυΐϊ ΔΩΥ͂ Ὧο ἴῃυ8 δοῖ. ϑυοῦ δοοῃ 
5 Βγροςυίξυ Ὀεέοσε αοὰ δηὰ Ὀεέοσα ἴδ οοπβοίθηος 
4150. --- Εἰχεῖ, Ὀεΐοσε τροαα]ηρσ στ ΟἸΏΟΙ5. --- 
Διὰ [Πδη δ᾿] ἴποι 500 οΟἰΘΑΙ͂γ. 8εςε᾽ αἰἴοΓ5 
ἔγοτῃ " Ῥεδβοιἀ ̓  (νοσ. 3. Τα Ἰοοῖ πϑὲ θὲ Ρυχὶ- 
δε Ὀεέοτε 1 οδῃ 6 υβεοὰ ἔοτΣ [ἢ 15 οηα ; οηδ τιυϑὶ 
μᾶνες μοὲ τὰ οὗ στοαὶ ἔδυ Ὀεΐογε δα σδῃ 866 
“Εἰεασγ ᾽ ἐπουρῇ ἴο ΠΕΙΡ ἢἷβ Ὀγοΐδμογ γχεὶ τὰ οἵ 15 
ἔλυϊ!5β. Το ρεὶῖ οἰεάτηθ8β8 οἵ νἱ᾽βίοῃ ουγβεῖνεβ 15 
[᾿ς τ εηά ; οδυοη 15 ΠΟΟΟΒΒΆΓΥ ἴῃ ΒεΙρίὶηρ ἴῃς 
ὑτοῖδου, 

γεν. 6. 1έ τλε ρτεςεάϊηρ νεῦβε8 εσα δα ἀγεββεα 
ἴο ἴ[Ώ6 ορροϑίηρ ῬὨδσίβεθβ, οὖσ Γοσὰ ποὺ ἔυγη8 
ἴο ἴῃς ἀϊδοὶρ]ε8β.  ε Ρῥσγείεσ ἴο Ἴχρίδιη : Ηδιβὴ 
ἱπάρσταεπὶ δπὰ υηνῖϑαε σοιτεσοη οὗ ΟἴΠΕΙΒ γγΟτα 
τορτονυεά ΕΠ 1--π) ; ΠΟ παν ἃ ὙΠΝΕ 

ἴη58ὲ ἈΧῚ ΤΥ οὗ Ἰυαχσταςηΐ, οὨ]] 15} ἱρποόγᾶπος ὁ 
πνβρο ΤΕς ἐδὺ Ἔ ααομει οἴεῃ τηδεῖ. Τα ἸΔιίου, 
ΠΟ 1655 ἴδῃ σοηβουουβη 658, 18 Δ ΠΥ 56 δἰϊζοτηρῖ 
ἂἱ ἰῆα οοττεσοῃ οὗ οἴδεσβ, δηα Ψ111 ὈῈ δνοϊἀ δὰ 
Ὀγ ἴῆοβε ψῦο “5866 οἰεατγ.᾽ --- Ναἷνο ποῦ [δὲ τ ΜΒ 08 
ἐδ Βοῖγ, ἡ. ἐ., ([ῃ6 5Δουβοϊδὶ τηδδῖ, [86 γον βίου οὗ 
[ς ὑηδϑίβ, πδίο ἴϊπ0 . Τῃδβο, τορασαεα 85 
ΒΡΕΟΙΔΙΪΥ ὑπο]εδη ἴῃ ἰῃ 6 ἔ, ΜΠ1 τόοονα 1|, Ὀυῖ 
5 (ἢ ρίὶνπρ ν71}} Ὀε ἃ ἀεβεογαίίοη. --- ΝΟΣΒΟΣ οδοῖ 
γο Υοὺξ ὶς θοΐοσο 6 σιυΐπθ. 9111] ταοσα ἔοο]- 
15}; ἴα βυηθ᾽ Ὑ{1]1 ποῖ τεοεῖὶνα ἴῃς “Ῥδδυ]β,᾽ 
ΜΠ Οἢ τὰ οὗ πὸ νδὶῃς ἴο ἴποη, 45 (Π6Ὺ σδηποὶ οδὶ 
ἴδηι. Α τοβοιδίαπος Ὀεϊνεοη ραασὶβ δηὰ ἴῃς 
πλῖυγαὶ ἐοοα οὗ ϑνπὸ δα ποῖ Ὀ6 45353π|66 ; ἴῃ 6 
Γείεϊεπος ἰ5 ἴο δὶς 15 τηοϑὲ Ῥγεοίουβ. “ΤῈ6 
ἄοχε᾽ διὰ “ἴπεὸ ϑσίπε᾽ σογα Ὀοῖῃ πποΐδδῃ, [μα 
ἔοττλοσ ρΡγοΌΟΪΥ τερτεϑεηῖ ψηδὲ 5 " ἴονν, ὑποϊθδῃ, 
Βετοίςδὶ ; [ἢ αἰτίου πνῆδὲ 15 μοϑι]ς, δι ὈΌοτη, δπὰ 
βανλσε. Ἐλϑίοσῃ ἀορβ ἅ΄6 ΟΣα ἐπλολαλρον {τ τὴ 
ΟὔἹΒ, Δηα οαβίεσῃ 5ΨΠ6 ἸὩΟΥΟ ϑᾶνασο. Τῆα γοϑὲ 
οὗ ἴδ νοῦβα ΡΡ]}68 ΟἿΪΥ ἴο (6 βαναβα 5.Μ1Π6. -- 
δεῖ ἘΔΠΟΥ ἔγϑῖρῖθ ἔποτλ πᾶν ἐποὶσ ζοοῖ, ΤῊΣ 
ΡοΙΪ]αϊίου, ποῖ ἰδς ἀεκιτυςοη, οὗ ἴῃς Ρῥτγεοίουβ 
τὨΐηρϑ ἰ5 τερσεβεηϊεα. ---- πὰ ἔστ δηὰ τοπὰ γοῦ, 
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τυχηΐης ἔτουλ [ἢ 6 ὈΓεΟΙΟυ5 ΡΘΔΓ5, ΟΥ, [Γηϊησ ΡΟΣ 
γοα. ΤὮ6 τηδίη γθάϑοῃ υγροα 15 ἴῃ ἀεἤϊεπηςης οὗ 
ὙΠαϊ 18 Ῥσθοίουβ; θυϊ ἴὴ6 οΟἿΒΟΥ ἀδῆσου ἔο]]ονγβ. 
“Ἐνϑῃ βανίηρ ἐγ τηυβὲ Ὀ6 6] ἃ ἔσοτα ἴμοβα 
ὙὯο που ]α 5υΓγοὶν τα)δοὶ ἰδ τὴ σοηϊετηρὲ δηᾶ 8δν- 
ἂρε δαίτεα᾽ (]. Α. ΑἸεχαπάδ). [ἴδηρ : "Τῆς 
αἀορβ υἱπιαίε!ν Ὀδοοῦης βϑυπα6, 1υ5ὲ 45 ἰῃδῖ τ ΒΙΟἢ 
δ ΔΟΙΥ 58 ἔυγίμεσ ἀεβιριδίεά 45 ρβᾶσὶβ, δῃηὰ ἰ(ῃς 
Ἰηϊφυϊ οὗ ἴῃς ἄγϑί δοῦοηῃ ρ85565 ἰηΐο ἐμ 6 ῃηδπ685 
οὗ ἴη6 βδεοοπά, Αἱ Ιαϑὲ ἴῃς ξ}}1 οοηβεαυδθηςεβ ἃρ- 
Ῥεδσ, θη ἴη6 βυσπα ἔστη ἔσγοσα (6 ρος ἰο τῆς 
ῖνοῦ δὰ το (δ6 ὑγοΐϑπα βἰπηεῖβ.᾽ ΝῸ δηοουτ- 
Ἀρετηθηΐ, ΒΟΎΕν ΟΣ, ΘΟ ἴο “ ΠΟΥΤΆΓΑΙΪΥ ΒΌΡΡταβ- 
βίοῃ οὐ [Π6 ἰσυτῃ,᾽ οὐ τανθῆρε δραϊηβί [15 τε εοίοσϑβ, 
Τῇ Ογυβδάοεβ δηα οἴμοι ἀσὲνν [6 ΙΔιῖοσ ἱπξοι- 
6.6. Ῥμαχγίϑαϊϑτη ἀοϑβ ποῖ "οαϑδὶ ουδ τῆς Ὀδδηι,᾽ 
Ὀυΐξ οὗΐοῃ “ οα8(5 ΔΨΑΥ [06 6115. 

γετῖ. 7. Τῆς τδουρδίθ οἔ Ἰυάρτηεηϊ δπὰ υπ- 
ΜΟΥ 685 (ν τ. 1- ὁ), ταρῆς ἀϊβοουγαρε ; ἐποου- 
ἀρετηεηῖ 15 ρίνεῃ ὈΥ βδουσηρ Οοα᾽Β νη] ηρτιε85 ἴῸ 
δινε. Τῆαε οδ)]εοὔοι ἴο σομηδοξηρ {ἢ]58 σεῦβα ἢ 
ΟΒΔΡ. ν. 34, ἰδ αὶ [ὃ πηυϑὲ [Ώδη ταῖεσ ἴο ἐδ ρογαὶ 
τῆϊηρβ. Αἱ (86 βᾶπχα {πὸ ἰἃ ϑῆονπ ἴπαϊ (ἢ ἐσχυςῖ 
ἴΠ6γα Βρόίκθῃ οἔ ἰβ ἃ ὈΥΔΥΘΥΓ] (συϑῖ, --- Αδῖὶς, δπὰ ἐΐ 

δο αίνϑῃ ἴο γοῦ, εἴς. “Α5,᾽ “56 6ῖς,᾽ “ Κποςκ,; 
τεΐδτ ἴο Ῥγαυύεσ, ξοστηϊηρ ἃ οἰτααχ. ΤῊς ἤχϑί ἰπὶ- 
Ρ] 165 ϑρὶς ρεϊδοη, ἰς βεοοῃὰ δαγηδϑί ἀδϑίσο, 
(86 γα ρούβανεσδηοθ, “Τὸ ανξ, ἰηἀ᾽ῆοαῖοβ ἐδ6 
τοαγεῖ οὗ τὶ οὈ͵εοῖ, τ βίος οδη μὰν δυο οδιλίπεὰ 
ΌΥ ἔτεος γί ; ἴο “τεξ, τδδὲ 1 δᾶ8 Ὀδδὴ ζοε; ἴο 
ξηοοξ, δῖ 1 848 θδδη βλυϊ ὕΡ --- δπος [5 ὈΓΆΥΟΥ, 
ΜΘ. 15 οί ἴδ6 ποτκ οὗ ᾿ἰξβ δπὰ ἔπε Ἴνϊάεῃος 
οἔ 16. ΟἿΟΣ ΡΡΙΣ “45]ς ᾽ ἴο Ῥσαυεῦ, “βεοκ᾽ ἴο 
ΟἿΣ ὁπάδανοσβ, “Κποοῖκ ᾽ το οὐγ ἱηνοβεραϊ,οη οἵ 
ἴῃς ϑοηρίυτζε ; [86 ἔουπιοσ ἐχρίδηδίίοη 18 51η1- 
ΡΪοσ. 

ἌεΥ. 8. ἙῸΣ ΟΥΘΥΥ͂ 0π0 ἴπδὶ δοκοῖδ, εἴοσ. Απ 
ἸνΑΣΙΑΡΪῈ Ταὰ]Ὲ; ἃ ῥ]αΐῃ ῥγοχηΐβθ, ποὶ ἔοσ (ἢς 
ξαΐατε, Ὀυξ ἔογ (6 ῥγχεβθηΐ, βίῃοθ οὖσ 1 οτὰ 8808 : 
ΤΘΟΟΣ ΘΓ, --- δηδοῖδι, --- ἶξ ἰδ οροποὰ. ΤῊϊ5 Ῥγοῃι- 
δθ, Θαν σαὶ Ἐπ|65 τερ τεῖος Όγ οὖσ Τιοτζά, 15 "πε ὰ 
ΟἾΪΥ ὉΥ τῇς νϑῦβ68 ΜὮΣΟΒ ΖΟ]]ονν ; σοτρ., πονγενοσ, 
7858. ἵν. 3, “Ὑε δϑ8ὶς δῃὰ τεοεῖνε ποῖ; Ῥεοᾶυβε γε 
Ἀ5κ 85. ΟΟοα λ[ναῦβ Δη5Ε 5 (ῃς τίρδς κὶπὰ 
οὗ ῥσγάγεσ, Ὀυξ ἴῃ Η5 ονγὰ σίσἢϊ Αγ. 

γεῖ. 9. ΟΣ, ἴο νἱενν [Π6 τηδίίοσ ἰῇ ΔΠΟΙΝΟΣ Πἰρμ, 
σοσαράσιης Οοαὐ᾽β ὙΠΠ}]Πρη655 ἢ ἰὨδί οὗ ἃ ἢυ- 
τ δη ἔδίδεσ. -- δὲ πῆδη ἐδ (πο 7Ὸ οὗ γοῦ, ΤΔΟΓα 
ἜΧΔΟΙΪΥ, “ὮΏΟ 15 ΤῈ Δλοπρ γοι,, ἃ τη η,᾽ ἃ ΠΊΘΙΣ 
ΤΏΔΏ. --ΟὐἨ ψδομ, εἰς. Ι᾿ [ἢς Οτοοῖκς ἔθοσα τὰ 
ἔνγο αυσϑίϊοηβ, οα Ὀσόίκδη οὔ : “Δ οσα ἢΪ8 βοὴ 
5801] δϑὶς ἔοσ Ὀτεδὰ (πὰ γῆ Ο 5}8]] --- ΠΟ), ἢς σ]}} 
ποὶ μὶνο εἶπ ἃ βίοῃθ. Τῆς Ἰοᾶνεϑβ Οἵ σ8.κ65, υξοὰ 
ἱπ ἴῃς Εδϑί, γοβει Ὁ] δα βοσημοννῃδὶ ἃ βπχοοῖδ, ἢδλὲ 
βίοῃθ. Α ἀεςσερᾶνε ΔΉΒΎΕΥ ἰ5 τησδηῖ, 

γεσ. ΙΘ. Α βοσρϑῃιῖ. Α στέβροηβε δοῖῃ ἀδοθρ- 
ἔνε δηᾶ δυτγίξα!. ὴησς οἔίοεη ἀδο ἴμ6 Ὀτεδὰ ἃ 
βίοῃς, δηὰ (6 ἤβῃῃ ἃ βευρεηί, ταϊϑυπαογβίδηαϊης 
(οὐ β ροοὰ ἔς 

γεῦ. 11. 17 γὸ ἴμθη, θοΐπρ' οΥἱ. Αἡ ἀυρυπιοηὶ 
ἔγοτῃ [Π6 1688 ἴο ἴῃς στεοδίεγ; “1,᾽ Ἔαυϊναϊεπξ ἴο 
“βίποα.᾽ Αἢ ἱποιάθπίδὶ ὑσγοοῦ οὗ Βεσςαϊασυ βίῃ 
ηᾶὰ σεῆοσαὶ ἀδρσανὶγ. Ὑαεὶ βοὴθ εἰειηεηῖβ οὗ 
οοὐ τοχηδίῃη, ϑυοἢ 25 δυτηδη τ δηὰ ρασθηΐδὶ δξ- 
ἐοξίοῃ. --- αοοὰ ΟἿ Β ἴο γοὺΣ ΟὨἰἸᾶγου. ΤῊΪ5 ἰ5 
{86 τα ]α. -- σου ποῖ ογθ. Τῆς ἀἰδγοηος ἰς 
ἰπβηΐξε. --Υ̓ΟΌΣ ΕΔΊΠΟΣ ψ 10 ἐδ ἰπ πϑανο. Ηε ὑγᾶς 
ἴο θὲ τλυ5 δά ἀγεββϑεὰ ἴῃ Ῥγαυοὺ (οἢδρ. ν. 9) ; τϑᾶ] 
ῬΤΑγοΥ 15 θαβθα οἡ 115 σεϊδίίοῃ. --- θοοὰ 
Κα χὶ. 13, "ἴδε Ηοὶγ ϑΡ ς᾽ ΒΟ 18 τῆς Ὀαϑὶ 
οὗ ἴδε “" ροοὰ {Πίηρϑ ;᾿ δα Ἧ8Ὸ τϑοεῖνεϑ ὑπῃ6 ΗΟΪΥ 
ΘΡΙΠῈ ΤΏΔΥ ἐχρεοῖ 4}1 1ὴ6 γαϑὶ, ἃ8 δ γ 8 " ροοὰ 7 
ἴΟΥ πίπ). Οοὰ ρίνεβ ροοὰ ρ»'ἢ8 οὔἹυ, ἀπά σδδὶ 
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Ἧς εᾳἶνεβ 15. αἰγαγβ ροοά. --- ἴὸ ἰδθπλ ἐμαὶ δδὶς 
εἶτ. Ῥγδγυὰσ 15 ἴδ σοῃαϊἤοῃ ψΏΟ Οοὐα 8ρ- 
οΟἰἶπίβ ; ἤδῆςβ ἔσχυϑί ἀπ ῬγΆυΟσ Δ6ΙΡ ΘΑΟἢ ΟἾΠΕΥ, 

1ῃ ἔδςοϊ σοἱμοϊάδ. 
ΜΕΥ. 12. Ἰποσοίοσο ΑἹ ᾿πέθγεηοα ἔγοσῃ ΨΟΥΒ. 

1-1., Βυτηταΐηρ ὉΡ (ἢς ἀυξ65 ἴο ΟἾΕΥΒ : ηοΐ σδῃ- 
ΒΟΙΓΪΟΙΒΏ6858, ΠΟΙ ἸΑΧΙΥ, ὑὕὰϊ σινίησς πΚὸ Οοὐδβι 
ἃ5 Ης ρίνεβ ροοά ἰπίηρβ ἴο ἴῆοβε δβκὶηρ ΗΐπΣ, 
ὄν 80 ρῖνα ἴο ΟἴποΙ5 δῖ γου ψου]ὰ ἢδνς ἱΠδτὰ 
Ὧο. Τε ρῥσεςερῖ ἰ5 {π6 σουπηίεσρατὶ οὗ ἴὴ6 Ῥσοπι- 
ἷδε. ΤΠδ οοττεβροηάσπος Ὀείνεα ΟἿ δοὶβ δπὰ 
Οοὐβ, ἃ ννδιπηρ ἰῇ ΝΟΥ. 1, Ὀδοοτη68 ἃ ῥτεςδρῖ, 
δῖε [π6 ῥσοπ δα οὗ ἢἰ5 Κἰπὰ ἀ6 8] ηρ8. Αἡ δοθο 
οἔ ςΒδρ. ν. 48, (6 εκἐρεῤμαίέμρ ρτεςερὲ οὗ {πε ἀϊ8- 
ΟΟΌΓΒΕ ; ἤσποα ἃ ἤιπηρ οἷοβε ἴο [ἢ18 βθδοίίοη. --- 
ΕΥ͂ΘΏ 80 ὧο Υγ0ὺ 8180 ἴο ἴθ. Νοῖ, “ἀο ἴπ6ϑὲ 
[Ὠϊηρϑ5,᾽ 45 ἴῃς οτάεσ οὗ 186 σοπιηγοῃ ψεσϑίοη βὺρ- 
εϑίϑ ; Ὀαῖΐ, ὁ Δέζεσ [8 τηΔΏποΥ ἀο γε 4150. Νοῖ, 
Ο ἴο οἴπεῖβ νῃδί ννε νου ἢᾶνεα ἴπδῖὰ ἀο ἴο υβ 
(15 τιϊσξ Ὀδσοπης τλοσγα Ὀασίςγ); Ὀυΐϊ, ἀο ἴο ἴΠδτῃ 
δὶ ννὰ ΠῚΠΚ ΤΟΥ νου α τυ ϊβὴ ἴο ᾶνα ἄοπα ἴο 

. (485 τδ6 
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[δ τΩ. -- ῸΣ (δὲς 15 [26 ΙΔῪ δηὰ [10 ῬΧΟρ οΐ, 
ΤῊ5Β σοϊάδῃ Γὰ]Ὲ 15 δαυϊναϊδηῖ ἴο “δου 585}4]{ ον ἃ 
[ὮΥ ΠΕΙΡΏΌΟΥ 85 1 γ56]{,᾽ Ὀυΐ ἰοίηςα Ἡ] ἢ ἴῃς δ χ- 
ΔΙΏΡΙ6 οὗ οὐ ρινίηρ, ψὨΙσἢ ἱ 1165 ΒΌΡΓΟΙΩΘ 
σταῖτυας ἴο Ἡΐπι, 1 15 δαυϊναϊδηῖ ἴο ἴῃς ΨΠΟ]6 
ἷανν. Οομρ. οδδρ. ν. 17, ΒΟ ἰηἰσοάυςεα [ἢ 
ΤΏΟΣΑΙ Ῥγεοδρίβ οὗ ἴπε ἀἰβοουζβα, --- Τῆς Αο]άξῃ 
Επυϊο, ἱπουρὴ ποῖ νἱιϊδουϊ ρᾶγα]]6}8 ἴῃ μοδίῃθη 
οἴ ]ο5 (ἴῃ ἃ περδῦνε ἔοσῃηι), 15 αἰβεϊ σε νοεῖν ΟὨτΙ5- 
ὕδη. (1) 1ἴ ρΡγεβεηΐϊβ σοα β θδῃθνοίεηςος 45 ἴδ 
δυϊάς οὗ ἀυΐγ. (2) Ηεποα 1 ἰ8 ροβιῖνα (ο 8]] 
τῆς ρσοοά γοῦ οδῃ ἴο γουγ πεῖσθοΥ), ποῖ περδίϊνα 

ὈΡ ἰοδὶ δεπίθηςε: “Ὧο μοὲ ἴο γοὺγ 
ΠΕΙρΏΡΟΣ ψῆδῖ 15 οὐΐουῦβ ἴο γοῦ, ἔοσ [18 18 
ἴῃς ψΠοΪε ἰανν᾽). (3) 1ἴ 5 ἵδυσῃς ὈΥ Οπα ψῆο 
σψτοῦυρῃϊ 45 ΜῈ]1 45 ἰδυρῆς “προϊοουδβη655, ΠΟ 
ἀϊεὰ ἐπᾶὶὲ γα τὶρξ “ἀνθ 50 ἀο 4]50ο. Τῇ 
ΡΟ ΟΙ685 ΤΕΔΟ ΠΟΙ Οὗ ΟοοΙγζοοῖ δἰ] 5 τη κα8 Οὔ 
οἂβ6 (ἢς πιοτὸ ὨΟΡρ6]655 (οοτρ. ἔοι. 11]. το ; ΥἹὶ, 
7-14)}; Ὀαῖ ΓΟ χῖϑβὶ 15 "τῆς Ῥονεσ οἱ αοῦ; 45 ψε]} 
8ἃ5 “ἴδε ὙΥ ̓ΙΒάοτῃ οὐ σοά᾿’ (1 ΟοΥ. ἱ. 24). 

ΟΒΑΡΤΕΚ ΝΙ]. 13--20. 

7 ε (ομείμδίομ οὗ 106 Πιροοιγες, ἐς Εἤσοὶ μῤονι 16 Ῥδοῤ ἔδ. 

13 ΝΤΕΒ γε ἴῃ δεΐ [86 βίγαϊ: 3 ραΐε: ἔοσ ψἱάθ ἐς ἴῃ8 ραΐε, ταῖς χῆδ. 
864 Ὀγοδά 2:8 [ῃ6 ψδῦ, [πὶ Ἰεδάδίῃ ἴο ἀδβίγυςτςίοη, ἀπά 

[4 ΤΙΏΔΠΥ ἴδε 86 ψῃΐοἢ ρὸ ἰῃ {ποτθαῖ: 6 Βϑοδιβα βίγαϊ: 5 ἐς 186 
σαῖε, ἀηὰ παῦτον ὅ ὡς ὃ δίῃε ψδγ, ψῃϊο ἢ δ Ἰεδάει ἢ υπηΐο [1{6, ἀπὰ ὁ Ρ5. χυὶ. τι 

[5 ἔδν ἴῃθγε θὲ {μαΐ Ηπὰ 1 “ Βεναγε οὗ α]5ε ργορμεῖβ, ψῃϊοἢὅ ς ἘΠΆΡΣΣΕΝ 

σους ἴο γοῦ ἴῃ 5 6ερ᾽ 5 οἱοίϊβίηρ, Ὀυϊ ᾿πνναγαϊν ἴΠ6Υ 8 ἀγα ἦ γανϑη- ἔνβυδι αν 

[6 ἰῃρ' ψοἶνεβ. Υα 5841} Κηον Βετὴ " ὈΥ͂ {Πεὶγ ἔγυϊϊ8.3 Το τηθη ἡ ἕιὰ, ἀαῖν 
17 ΒΑ ΘΓ ρσάρεβ οἱ {ῃογῆ8, Οὕὐὁ ἢἣρβ οἱ [βίο  Ἐνεξῃ 50 δνεσΥ,, ἧϑενο. 90: 

Βοοά {τδὲ Ὀτίπροίῃ ἔοσίῃ ροοά ἔγαϊξ ; Ραΐϊ 419 σοτγυρὶ ἔσχες Ὀτίηρ- φρδρ, μι 
οἰ ἔοσίῃ ον] ἔσαϊ, Α ροοά ἴγεα σϑῃηοΐῖ ὑσίηρ ἔοσίἢ ὃν] ἔγαϊ, “Ὁ 
ΠΕΙΙΠΕΙ ἐαρ ἃ οοχγαυρῖ ἴγοα Ὀσίηρ ἔοσίἢ ροοὰ ἔγυϊ.. 7 νει ἴτε 5 ὐσϑωι, 

(δαῖ Ὀτίηροῖῃ ποῖ ἔοσγίἢ ροοά ἔγυϊξ 15 θη ἀονῃ, Δηᾶ οαβὶ ἰηΐο 
ἴἢς ἔγε. ΔΝ εγείογε δ ὃγ {μεὶγ ἔγαϊῖβ γα 5}4}1 Κηονν ἴδῃ... 

σΝοῖ ναῦν οὐδ {πδΐ 88:1} υηΐο πι6, 1οτά, Ι,οτά, 584} ΘηἴεΥ ΦΊΑΙΚε τ. 46: 

ἰηῖο [6 Κίηράοπι οὗ ἤδάνθη ; ρυΐ ἢδ [αὶ ἀοεῖῃ [ἢ6 1} οὗ τγ 35:1: 2. 
Ἑδίμεγ ΨΒΙΟΒ 11 15 ἴῃ μεάνεη. ἡ Μδὴγ Ὑ7}}] 58 ἴο πη ἴῃ ἴπδΐ ἀδγ, ἃ σβαρ. χὰν 
Τιοτὰ, ᾿μοτὰ, ἢᾶνα νγα ποί ὁ ρσγορμεβίβα 12 ἴῃ 18 τῇγ πδπλα ἢ δηὰ ἢ ἴῃ 18. ΕΟ ΤΗΝ 
[Ὦγ πάπα ἢανε}β οαϑί ουἱ ἄεν!]8 "δ δηά ἴῃ 13 ΤΥ πᾶτης ἄοῃς 16. χἰϊ. 5. Ἷ 
ἸΏΔΩΥ Μοηάεγία] ψοτκβ }} Απά ἤθη ΨΜ|] Ε1 ῥγοΐεββϑβ υπῖο 
μαπὰ, 1 ἐθανεῦ Κηθν γοι :" " ἀεραγὶ ἔγοπι τλθ, γε μαΐ σι οτκ ΡῈ Κα αν. 

4. ᾿ 

18 

Ι9 

20 

21 

22 

23 

1 Όγ ον ἰῃχουρἢ 3 ΠΔΥΤΟΥ͂ δ οπρὶ 15 
4 ΤΏΔΗΥ ΔΓΕ ΠΥ τηδὲ ΘηἴΟΓ ἴῃ {ΠΕΥΘΌΥ δ οἰταϊϊο πο 6 ῃαὶ 
ξεν τα ἴἢ6γ ἰῃαὶ δηὰ ἰΐ " οπιῖί ἘΠΕῪ 
9. Βγ {δεῖν ἔγυ 8 γε 584}} Κποὺ ἐμοῦ 10 (ῃ6 1: γἢ0 

13 ὉΙὰ ΜῈ Ὡοΐϊ ΧΟΡ ἤ ΒΥ 1 ΌΥ 16 οηιΐί Ὦανε 
λδ ΠΘΙΠΟΏΒ 6 (ὁ 11 τῇ σῇ ΜΟΥΚΒ 
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24 ἰηἰαυϊῖγ. "ὙΒετγείοσε ὑπόβοόανεσ 8 Ὠθαγεῖῃ (Π656 βαγίηρβ οἵ "ζυκανί 4’ 
ΙηἶΪπ6, δῃᾶ ἀοοίῆ ἴδ, 1 11 Πα Ὠἰπὶ 18 ἀηΐο ἃ τνῖβϑα πηδῃ, 

25. ΜΏΪΟΝ 11 ΝΠ 8 ἤουδα ροὴ 4.19 σοοκ: Απὰ τῆ σαὶῃ ἀθ- 
Βοοηαθα, δά ἴδ Ποοάβ οᾶπηθ, δῃηὰ [6 νὶπᾶβ Ὀἷεν, δῃὰ Ὀδϑδῖ 

ὍΡΟΩ ἰῃαΐ Ποιιβ6; δπηὰ 1 [611 ποῖ : ἔοσ ἴἃ νγὰβ Τουπάδα Ὡροη 841 
26 τοςκ. Απά δνεῖυ οὔξ [δῖ Ὠδαγθοῖῃ [686 βαγίηρβ οἱ τηΐης, δηά 

ἄοοιῃ τῆδπι ποῖ, 5.4}}] Ὀ6 ΠἰκΚοηθα ὑἀηΐο ἃ [00] 15} πιδη, ΜὨϊΟἢ 1} 

27 ὈμΜΠῸ 8 Ὠουβα ἀροὴ ἴῃς β58πα : Απᾶ [ῃς6 σαΐῃ ἀδβοθηάβδα, δηά 

1η6 δοοάβ οδῖηθ, δῃὰ ἴἢς σὶηᾶβ δἷεν, δηά Ὀϑαῖ 39 προ ἰδδῖ 

Βοιιβα; δηᾶ [ἴ {6]] : δῃὰ ρστϑαὶ ννγὰβ ἴῃς [41] οἵ 11, ᾿ 
Απά ἰἴ οδῖηδ ἴο Ρ455, θη 65115 μδα 31: εηἀδὰ ἴἢ686 βαγίηρϑ, 3 28 

9 ΟΒδρϑβ. χίξὶ 
4: ΧΧΊΙ. 33; 
ἸΑΥΚ 1. ΔΆ 

ψ]. 2: Χὶ, τϑ : 

29 ἴδε Ρβϑορῖβ 33 νγεσε δϑιοηϊβῃβά δἱ ἢΪ58 ἀοοίτγίπα :38 " ΕῸΓ ἢῈ ἰδυρῶς κλὸν 55. 

[6 πὶ 845 μέ 3 μανίηρ διιμου νυ, δηᾶ ποῖ 45 ἴῃ β8ογὶ 65.238 

19 ἐλ6 δοβί αὐἱλογὶ(δ5 τοεα 5Ὁ.4]}] Ὀ6 ᾿Κοηδὰ 18 Ενοσυ ομα ἱπεζοίοσε παῖ 
Ὁ ςτροΐθ 41 ογιὶ δὰ 
36 οηιὶξ ΟἿ 6 

3 πογαβ 

ΟΟΝΝΈΟΤΙΟΝ ΑΝῸ ΟΟΝΤΕΝΤΒ. ΤῊ ΟΧΡΟΒΙΠΟΣ 

7 Ματῖκ ἱ. 221 
Ἄοορ. 7ομῃ 

38 τη] ἰ|465 Ἅ Ἰοδο ίηρ' 
26 ἰὴ δοεί αὠἱλοτὶ 68 γοαα τὨΘΙΤ Ξογ 65 

ἀεϑισγυσοῃ ἰ8 Ὀγοδα “θεσδυβε᾽ 1ξ 15 υβεᾶὰ ὈΥ̓͂ 30 
οὗ ἴῃς τεαυϊτοιδηῖ8 οὗ “ἴῃς ἰᾶνν πὰ ἴδ Ῥγορῆ- 
εἰ5᾽ πὲ σίνοη, 88 ἔδσ Ὀαγοπὰ ἰῆς Ἰοῦν πγογδ ΕΥ̓ 
οὗ ἴῃς βου ῦεβ δηὰ Ῥηαδσίβεςβ, δηα πιεῇ τη Κἢϊ 6851} 
θὲ τοτηρίθα ὮὈγ {μεῖτ οὐ ὨξΑσβ ΟΥ ὈΥ ΟΠ ΘΓ ἴο 566 
ἴδ ΘΆ5: 6. Αγ. ΟὐυγΓ]Ι, οτὰ τμογεΐοσε οοποὶ 65 ὈΥ 
υὐρίης ΗἾ5 ὨρΆγοΙβ ἴο δνοϊὰ ἴμ6 Ὀτοδὰ ψᾶν δηὰ 
δεοῖς 106 ΠΔΙΓΟῪ οπα τηλυκαοαὰ ουὐΐ (νΕ15. 12, 14) ; 
ὙΆΤΏ5 ἰποπὶ ἀραϊηδὶ ΠΥΡΟΟΓΙΟΔΙ ἰδδοῃοῖβ (ν 65. 
1ς-20), ἀραϊπϑὶ 5.1-ἀεςερίοη (νεῖβ. 21--23), δηὰ 
οἶοβοβ ἡ ὕπνο βιὰ ἀε65 τεβρεσῦην ἴἤο86 ὙΠῸ 
ΟΌΕΥ ἂπὰ ἀἰβοῦου ΗΙ8 Ῥσεοδρῖβ (νεῖϑ. 24--27) ; 
νεῖβ. 28, 20, [61] [6 ἱπιργοβϑϑίοη Ὁσοάυςεά ὈΥ ἰῃς 
ἀὔδβεοουγβε. ---- (Οοηίσαϑίβ : [6 ΠΔΙΤΟῪ δηὰ πῇ]ᾶς 
ξλῖοβ ; ἴῆς 5ιἰταϊεπεὰ δηὰ Ῥσοδὰ νγᾶγβ ; ῃ6 ροοα 
ἃπά σογτυρὲ ἴχε65, τι μεν ἔσο ; βαγίηρσ δηὰ 
ἀοίηρ ; δεῖνα ἰῃ ΟἸτϑι᾽5 πάσης, γεῖ ᾿ννουκίηρ 1η- 
ἰφυῖϊν ; ἔπε τοοκ δπὰ ἴδε βδηὰ ; (ἢς βίδηαϊπρ (ἢς 
δίογηι δηὰ ἘΠΠΒΕ Ια ἴῃς βίοττῃ ; ἐδδοξίηρ Μ1Π δὺ- 
του δηὰ ἰεδοξίπρ 49 ἐμοῖσ 50 1068. 

γεῖ. 123. ἘΠῖΟΣ γ6 ἰῃ ὉΥ͂, ΟΥ ζτοτρ, [860 287- 
ΤΟῪ εαῖθ. Τῆς “ραῖο᾽ 5 τηρηϊοπεα ἢχϑί ; [86 
ὙΑΥ αἴτεε νασάβ. [ἰ 15 ἴῃς οηΐίταμος ρμαίς δ τἰῃ6 
Ὀερσίπηῖηρ οὗ ἴῃς ἸΟΌΓΠΟΥ οὗ τὲς (τὴς νψΑγ), ποῖ 
ἴδε ξαῖε οὗ ξάνεῃ δἱ ἴῃς οἷοβα Βυηγδη᾿β " ΡῚ]- 
δτιπὶιβ ῬΥορτεσβ᾽ 15 ἴῃς Ὀεϑῖ σου ΣΎ ΟἹ Δ]] 
βυςἢ ἄσυτεβ, Ἐχρ)]δηδίίοῃβ : Ἐδρεηίΐδηςς, ἔδίτἢ, 
ΒΟ Υ, 56 1{-ἀδηϊδὶ, Εμρερ ἷἱῃ ϑρὶ τὶ (νοῦ. 3), 
τῆς τἰϊεουβης88 οἱ (Ὠτιβὲ ; (ες ΙΔϑὲ 15 ῬΡσοῦ ΪΥ 
ἴῃς Ὀεβῖ βεηβς, ἰῃ σοηίγαϑί υ τ ἴῃς 5.1 -τισίεουϑβ- 
655 οὗ [π6 ῬΠΑγίβεαβ (6 τὰς ρδίε). --- ΕῸΣ τὶὰθ 
δ [16 χαῖθ διὰ ὈὉζοδὰ [16 ΨΑΥ, εἴοσ. Μοτὸ δέϊγδο- 
ἄνε, ποτα δᾶϑυ ἴο δηᾶ, δηὰ ἴο ἔο]]ον. Α τβᾶβοῃ 
("ἴον ̓) γ ψὰ πχυβῖ Ὀ6 ΘΧμοτγίδα [0 δηΐογ ἴῃ ὉΥ 
ἴδε πῖον γψαῖε. Τὸ (οἱ ον οὐσγ πδίαγαὶ τοπάθῃ- 
εἶε5 19 ἴο ρυζϑὺς ἴῃς ὑτοδὰ ΜΆΥ. ---- οδίστιοξίου. 
ΤΌς νᾶγ ἰοδλὰϑ ἴο [ἢ]5; [ἢ οὔθ 86η86 ἰξ 15. [Π|5 ἃ]- 
τεδάγ. Οδγηδὶ [υἀαίβιῃ ἰεὰ ἴο ἴῃ ἀδδιίγυοςιοη οὗ 
ἐγυξαῖεῖλ, ΟΔγηλ]ὶ ΟΣ ΒΕΔ ΠΣΤΥ ΡΆ45568 ΟἹ ἴο 511|- 

"|4τ Ἰυάσπιοηῖ. ᾿ 
νεῖ. 14. Βιταϊοηθὰ (ἸἸξ., “ῥσεββεὰ τορεῖῃεσ ἢ) 18 

[πὸ τ. Ἐνεη δέϊο γε ρ8458 [Ὡτουρῇ ἴπς ραὶα 
τς ΟὨΓ σ"Ὧπ σουγβα σοηηιιο5 αἰ συ, ἰ8 ἃ οοη- 
5«(Δδηΐ σοηῆϊςῖ δηα 561:-ἀξηϊαὶ, θυ 1 Ἰοδάθι πηΐο 
Ἐ296. Εἰεσπιᾶὶ 16 ννὩϊ ἢ Ὀερίη5 ἴῃ [158 ποσ]ά, Ὀὰξ 
ἦα οὈϊδιπεὰ ἴῃ ἰϊ5 1 π685 ἴῃ δἰ. ὙΠῈ ΝᾺΥ ἴο 

ΤΑΆΏΥ. --- ΘᾺ 819 [ΠΟΥ [δαὶ γπᾶ (πε 5ιγαϊϊεηδὰ 
ὙΆΔΥ. [Ι{ 18 ποῖ δνδῃ αἰβοονογεα ὈΥ̓͂ τηοϑβί, τυ ἢ 
1655 εηϊεσεαὰ ὕὑροη. Τδῖ5 ποῖ Ῥεοᾶυβϑα σοά ἢδ5 
τηδάς ἰξ 80 “ βἰγαὶι,᾽ θὰϊ Ὀδοδυϑὲ 80 ἔθ ἀαϑῖτα ἴὸ 
δηα ᾿ξ. . 

ΨεΣ. 15. Βοῦσαῦο οὗ 4160 Ῥχορ οΐδ, {. Ζ., ἰοδοἢ- 
Ε΄8. Νοῖ ΟἿΪΥ ἰβ8 [ἢ ΜΑΥ 5ιτδιϊεηςα, Ὀὰΐ ἴῃοβα 
γ8Ο τϊσηςϊ ἰσᾶνα ἴμ6 “τ ΔΩ ᾽ ἴο Βηά ἰξ ἅτε ἴῃ ἀδῃ- 
δεῖ ἔτοπὶ ἔ8136 ἰδδςῇοῦβ, δυο ἢ 45 ψουϊὰ ῥσγεναηξ 
16: ἔγοτῃ Ηπαΐϊηρ . Τῆς τναυπιὶπρ ΤΩΔῪ Τεΐεσ ἴο 
[86 ξα1]56 ᾿Ἰδδοε 5 ΠΟΙΟΥ͂ ἴο τῖϑβε ἔτοτι διηοης [6 
7, ἌῤΡιῈ5 ἴο 8]]. ---Ἴπδῷ οοπιθ [0 γοῦ, 
“ἙΑΪβϑα Ῥσορῃςῖβ᾽᾽ ἂζὲ αἀεῇηπεάᾶ 45 ἰῃοβ6ε γῆοὸ ἀο 
(8058. ἼΔΘΥ σοτηδ ἦἴο γοιυ;,᾽ ἰο ἴῃς ῥγοξοββεα αἰ8- 
ΟἸΡ]65 οὗ (Ὠχιβῖ ; πιοῦα δηχίουβ ἴο ῬὉσοβαϊγίε δηὰ 
Ρετνοσὶ ἰῃ ἴᾷς Ομυγο ἴδῃ ἴο σοηνοτῖῖ ἴῃ (6 
γοΣ] ἃ, πιοῖς τηθαα]δβοπὶα ἰμδῃ ;ηἸΒΒΙ ΟΠΔΤῪ ἰῃ 
18 εῖν δοῦν. -- [π 5.60} οἰοἰ πα. Νὸ 4]]υ βίο 
ἴο ἴῃς ἀγδ88 οὗ ἰδς ργορῃεῖβ, Ὀυϊ γεξεστίηρ ἴο ἴῃς 
ὨΔΥΠΊ 655 ΘΧΙΘΤΙΟΥ, ΟΥ ἴο τῇς δχίεσηδὶ σοηῃδοῖίοι 
τὶ Οοὐ 5 ἤοοκ. -- ἸΠΨΑΣΙΥ, οἵ ἔγοση τίη, 
δοίης δοοοτζάϊηρ ἴο {ΠΕ ῚΓ ἱταρυ 865, ΠΘΥ͂ 819 σὰν- 
πίη τοῖγοδ. ΤΏς οἷα ἀεδίγυσῦνα ΤΔ]106 τὰ- 
τηλῖη5. Τῆς ΔΡΡ]Ἰοαίίοη οὗ ἐμ18 βίσοηρ (Ὀυζ ποῖ 
ἈΑΙ8}) ἰδλησυᾶρσε ἴο ῬΕΙβοῺ5 τηυβὲ Ὀ6 ρονοιτιοα ὉΥ͂ 
ψῇδὶ ἕο] ον. 

γες. τ6. ΒΥ ΠΟΙΥ ἔστ γ0ὺ 81.841} Κηον ἴθ 
ΤὨΙ8 ΟΥΘΙ ἰ5 ἴῇοσς δπιρἤαίο. ΤὨὶβ οοπιηιοῃ 
ἤρσυτε 15 οΔΙπ]εα οὐ ἰῃ ἀδ4}} ἱῃ νϑΎ8. 17-10. --- 8ο 
ΘΙ ΟΙΑἾΒΟΙ 5 ῚΔΡ6Β οὗὐἨ (ΠΟΣΙΒ, ΟΣ μ6 οὗ {{Ὶ6[1608 1 
ΤὮς ἔγυϊ πχοβὲ ΠΙΡΌΪ ρυζεὰ ἴῃ ἴδε Εδϑεὶ, ΕἼΟΤΣ 
ἴδ ΠΟΙΒ ͵ῪῸ ἀγα ἴο Ἰοοῖὶς ἔοσ νδ]υδῦϊα ἔταξε; Ὀυὶ 
ζαϊδε ἰθδο ει οδπ ΟἿἹῪ ὈΘΑΣ δέϊενγ ἐπεὶγ Κὶ πὰ (νεσβ. 
17, 18), (ΕΥ̓ ἅτε “1Ποσηβ᾽ δηὰ “ τ}151165.᾽ 
Ρτοάυοσεοῃβ οἵ [πε Ὀυ5} 65 Πεῖτα παιηδα ἅτε βαϊὰ ἴο 
τΕβο Ὁ]6 5] ΕἾ τῃ6 ἔτυϊ5 ϑροόκϑθῃ οὗὨ ἰῇ δϑοὶ 
0886 ; [86 Παγϑἢ βρὶτιὶ οὐ ἴῆς ζλ|56 ἐδδοῃοῖβ μ89 
Ὀδδη οοπιρατεὰ ἴο ἴδε βῆδγρῃββϑ οἵ ἰῃς τπογη8, 
Δηά [Πεῖς ῥγοβεϊγεηρ 5ρὶΠξ τὸ [86 Δα αβίνε 4υλ᾽ 
οὗ ἴ86 {πΠ|5115ὦ. Πα τηδὶη ροΐϊηϊ 15, πουγενοσ, (δ 6 
ἱτ ροβϑ ΠΥ οὗ ξεϊθπρ δοοά ἔτυϊς ἔγομι " ἔγι 1658 
δηα (οσ ἀἀϊηρ ρῥ]δηΐβ. 

γεῖ. 17. Τῆς σεηθγαὶ ἰανν οὗ πδῖυγα 8 ΒΟΓΘ 
Ἰαϊὰ ἄονση ροϑβιεἰνεὶν : Α5 τῆς τδα, 80 5 ἴῃς ἔσαϊ, 
ΤῊ Ῥτ μοῖρ] ς ΠΟ] 5 σοοὰ ἴῃ τπ6 τλογαὶ τνου]ὰ, 

Το 
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ψόαν. 18 τορεδὶβ [6 βάγηθ ἱσυϊῃ, Δ5βοσαπρ {πε 
ἱτηροϑϑι οὗ 115 Ὀεϊηρ οἰδογνβε. Βυὲ ὙὮ11 
νΟΥ, 16 τε ῖδυβ τὸ Κἰ μα οὗ ρἰδηΐβ, [ἢ 656 νϑυῦβεϑ 5ρ6 δ κ 
οὗ ἱπαϊν᾽ 8] ἴγ6 68. --- ΕὙΟΣῪ βοοὰ ἔσϑοϑ, 2. 6., οὗ ἃ 
δοοά πδίυζε ἔοσ Ὀδασγίηρ ἔγυϊμξ, ---- θοοὰ ἔστιϊξ, οὗ ἃ 
οοὐ Κιηά, --- Τὴ6 ΘΟΣΤΌΡΙ ἴχ660, ΠἸΙΟΓΔΙΥ, ὁ ΞΡοΣ]εά,᾽ 
υἱὐἱ πλεληϊηρ Παῖς οὗ ἃ ὑὉδὰ συ] 1Υ ; ο]]} ἔσαϊξ, οὗ 

ἃ ὈΔὰ Κιπὰ ᾿ἴκεὸ ἴῃ ἴε6. Οὖχ 1,οσχὰ ΔΡρΡ] 165 186 
ξεπεσδὶ ἰᾶνν ἴο τη ἢ 5 Δ οηΒ πὰ {μοὶγ τλοσδ] τα- 
8115; ἴῃ686 σὲ Ὀυϊΐ τηδηϊεβίδίοηβ οὗ ἃ τηοσαὶ 
παίυτο, ἀερσανθα οὐ βαποῦδεα. 

ψεσ. 19. Τῆς ἤρυτγα 15 ΟΑΥΓΙΕα ἔυτγίῃοσ ἴὸ 5ΠΟΥ 
ἴδ 6 ἀν} ἀΟΒΌΩΥ ΟΣ [Π6 ξ4156 ἰθδοῃοτϑβ. --- ΕὙΟΣΥ͂ 
ἴχοθ, ἰγγοϑροοῖνα οὗ 115 Κὶπά ἱῃ (5 οδβςε, [δδῖ 

δ ποῦ Τοσῖμ ροοὰ ζταΐξ, Ϊ5 ἐπάτγεϊυ Ῥάστεῃ. 
ΑΙΙ 15 μεσα πιδᾶὰδ ἀδρεπάςηϊ οὐ ἰδ ἔγυ } η655. 
--ἴἶὸ ὕονπι ἀοτχα απὰ οοι ἰηΐο [π0 ὅτθ. ϑυςἢ 
[5665 οἂῃ ΟἿΪΥ Ὀδ υϑεα ἔογ ἔυε]. Ὑῆα 5βδῖης ᾿δη- 
ξυλρε 5 υϑοα ὈΥ Οἢη (ῃς Βαριεϑι (1ἰΐ. 10) ἰπ ἃ 
ὙΊΟΣ ΔΡΡ]οδίϊου, ΜΒ] Οἢ ΒΟ] 5 σοοὰ 511}. 

γεν. 2οὅ. ὙΒοσοΐοσθ ὉΨΥ ἰμοὶς ἔγιΐϊΐϊβ γὸ 8δ.8}1 
κηον ἴδοι. Ἐδβυμιρίοι οὗ ἴδ6 ἱπουρσῆϊ οὗ νεῖ. 
16, ΝΈΟΙ ἢ45 θθαπ ζυσῖμοσ ᾿Π]υβιγαιοα, “ ΕἸ; 
Ἡ ἴῃ 115 σᾶδα ἠοῖ "ΔΟΙΟΠΒ,᾽ 48 Ὁ50}2}}Υ, [6 Δ ΟΠ5 
οὗ ἴῃς ἔλϊδα ἰϑδοῃοῖβ γοσα ἀδοίβινα 45 ἴο Π6ῚΓ 
ομαγαςίεγ, ἴστε πουἹὰ θὲ {116 ἀδῆσεσ οὗ τῇδ τ 
ἀεοοίνίηρσ οΟἴΠΕΙΒ ; “Δοῖβ Β6οΙΪΠΡῚΥ νἱγίιοιβ 876 
οἔΐδηῃ ποίμίηρ τλοτο ἴδῃ {π6 5ῃεορ᾽5 οἱοϊίηρ ἴῃ 
ψὨο δα ΨΟΪῈ ὙΤΑΡΒ ἰτη56 1} ἴῃ ογάδσ ἴἢδὶ δ6 
ΤΩΔΥ ἀδοεὶνα Δπᾶ ἀδνοὺῦ ἴῃς βῆδερ. (ὟΝ ογάβ3- 
στ.) ὙΠΕΙΣ ἱπῆσεησο, [ἢ 6 τηογαὶ εἴξεςί οὗ {ΠεῚΤ 
ἰοδοδίπρ, ἰ8 τηθδηΐ, ὙἈΕΙΣ δοῖβ ΔΥ Ὅς ἱποϊυάεά, 
Δηα 4150 ἴδε ἱπῆπεπος ἐχοχίεα Ὡροὴ ἐπα ἀοςίση4] 
ΒΕ] ΪεΣ οὗ οἴμοσβ ; ποῖ [μοῖτ οὐγῃ ἀοςίτη65, ποινανοσ, 
Ψ ΒΟ ἰοστῃ ἴδ ἴτας ἰπ ἃ σεγίδίῃ 5βεῆβ6. ΤῊ τηδῖη 
658: ἰῃ ἴῃς ο486 Οὗ [6 Δ 6 15 15 τμεὶγ ἱηὔυεπος ὈΡΟῊ 
τῆς [ἴνε8 οὗ οἴδμευβ. 

Ψετσ. 21. Α παίυγαδὶ γα: θη ἤτοι ἔΔ15ε ἰδ ο ἢ- 
ΕΓΒ ἴο {4186 ὑσοξαβϑβϑίοῃ δηὰ 536ε1{-ἀεοορἕοηῃ. --- Νοΐ 
ΟΥΘΣῪ οὯ06. ΤΠε ΤΟΥ ρίουβ Ῥτοΐθβϑβ Ὁ σίβι, Ὀυὲ 
ἢοΐ 11 ψΟ ῥγοΐεβδβ ἅτῈ το] ρούβ. ΤὨὶβ δη- 
ΒΎΟΙΒ ἃ ΟΟΙΏΠΛΟΩ ΟὈ]εοοη υτρεα ἀραϊηβὶ ρου δ]ἐὶς 
μεριὰ ἔτοτῃ ἴδε ἡυθοῦ οὐ Ἀγυροοσίζαϑ. --- 

, ἰοτᾶ, ἴῃς τερεποῃ ἰ8 εοπλρδδῖς. ΤῊ]8 
ψοτ, ῬΓΟΡΔΡΙΥ ΔΙγεδαν υϑεὰ ὈΥ ἴμ6 ἀϊβο!Ρ]65, ἰβ 
ἴδε σεγῃ οὗ ἃ (ῃγίϑεδη σοηξεββίοη, οεηϊσίῃς ἰὴ 
ἴΠε δοκπονεάρτηεηϊ Οὗ ΡΕΓΒΟΏΔ] δἰ] εσίδηςς ἴο ἴῃς 
ΙΤοτὰ Ἰεϑὺβ Οὐτϑ. ϑυςἢ αἰ πον εἀετταὶ ἴῃ 
ὑοσά (οΥἩ 80 ΒΟ ΡΟη ἴο Δη οὐποάοχ οσοϑ) 15 ποὶ 
δηουξῇ ἔοσ ἐπίσης ᾿πίο ἴδς Κίηρσάοπι οὗ ἢδάνεῃ. 
--- Βυὶ πο ἴπδιί ἀοοίδ, εἰς. Οἱ 41] ψῇο ἰδυ5 σου- 
ἔε58, ΟἿΪΥ ἴθοβε ἀοϊηρ ἴῃ6 ψ1}] οἱ ἀοά 5121] Ἔπῖοσ 
ἰηῖο (Ὡς Κησάοῃμῃ οὗ ἤδαᾶνεη, ὙΤδε οοηπίγαϑί 15 ποῖ 
Βεΐθεη Ὠγροογ τοδὶ Ῥγοξθββοῖβ δπὰ ΒΟΙΥ ποη- 
Ῥτοξαδβϑβούβ, Ὀῖϊ μεϊγεεη Ὠυροοσῖα5β δηὰ βδίηΐβ, 81} 
τηλκιὴσ ἴῃ6 βᾶτὴθ ουϊνγαγὰ ργοξαββίοη. --- ΜΙ͂Υ͂ 
ἘδῖμοΣ. ΤῊΣ σποὶΪς Οο5ρ6] μον (δαὶ [ἢ 15 
ΤΕΔΏ8 ἃ ΟἸΟΒΟΙ τοϊδίίοη ἴδῃ (δὶ Ἔχργοββοὰ ὮΥ 
ἴπ6 ΡὮγαβαβ, “γοῦΣ Εδίθον,᾽ ουν Ελίδοι."᾽ Ὁ τί, 
[ῃς ΟὨΪΥΤ Ὀεροϊζοῃ ὅϑόου, ἀἰνγαγβ δά άσοβθεβ Οοα 858 
“Ἑαῖμοτ, ΟΥ̓ ΤΩΥ Ἑδιμογ.᾽ 

ψεῖ. 22. ΜΔ. ΤὮς Ὠυμθοσ οἵ " 2156 ἰοδοὴ- 
ἐΥβ᾽ ἰβ ἰᾶσρα, τοῦ τοτὲ ἰμβαῖ οὐ Βυροοτῖεβ. 
-- ὰ τλδῖ ἀᾶγ. “Τῆς ρτεαὶ ἀδγ οὗ [ἢς 1, οτὰ ;᾽ 
ὙΠΕΙ͂ΠΕΙ 1 θΕ οπε δΥ οὗ δοοουπί ἔξοχ 4]], οἵ ἴδε 
ἀπλμεα δ ΑΑΔΥ ἔοΥ δδοῇ. ---οχὰ, ᾿οστᾶ. ΤῺς Τοη- 
Ἐβϑίοῃ (νΕσ. 21) ΠΟῪ Ὀδοοσηθβ ἃ ΟΥῪ ἔοσ ΒΕΙρ. --- 
Ἀϊὰ τὸ ποῦ ῬΣΟΡὮΘΟΥ͂, ΟΥ̓ ῬτΘΔς ἢ, ἴῆοβε βθδιη- 
ἱῃξς ἴο ἀο πιυςἢ ἱπ ΓΟ Γ 5 5 Ὠδπὶδ ἄτα οδβὲ ουῖ, 
τ ΟὮ τηοτα Μ1|1 ΟἾΠΕΙΒ Ὀα. --- ΒΥῚ ἘᾺΥ ΠΔΙΏΘ, ἡ. Ζ., 
ο4]]εὰ τὴ [ΏΥ πάπα, Δηὰ ὑχορβοβυίηρς ὉΥ με δυ- 
[ΠΟΤ οὗ ΤᾺ πδιης. --- Οδδ οαξ ἀοτλοπα ; ἰἢς ρστοδῖ- 
εβί Ἄχεσοῖβα οὗ ἢδδ]ηρ Ῥοῦνοσ. --- ἹΠΙΘΕΓΥ τ σῖκ. 

ΤΗΕ ΟΟΘΡΕΙῚΙ, ΑΟΟΟΝΌΙΝΟ ΤΟ ΜΑΤΤΗΕΝ,. [(παρ. ΝΙ]. 13-29 

Τῆς πογὰ ὑϑυδ!ν τηθᾶπ5 “τα γα ο]65.᾽ Τυάρεὰ Ὁγ 
ΘΧίοΓΏΔ] ΓΘ5}}15 ὨΥΡΟΟτ 658 ΠΥ ΔΡΡΘΔΥ βϑυοςαββέυ) 
'ἴπ ΒΡῚ ΓΙ [Δ] ΟΥΚΒ ; ΒΟ ΙΔΥῪ πᾶνε βῃατγεα ἴῃ ἴῃα 
ταϊγδου]οῦβ ΡΟΎΘΙ οὗ [86 δδῦγ Οῃυτοῦ. ΤὨεὶγ 
86] -ἀδοεροη οοηδηυδβ ἴο ἴῃς ΟΥῪ ὈΔΓ οὗ Π8] 
Ἰυάστηςπῖ, 

Ψψετ. 3 ἈΑπᾶ ἴπ6η, αἱ οῃος, ΨῚ1 Ῥχοΐϑδβ απο 
ἴθ. ΤΕΥ πιᾶῖα ξα156 Ῥτοξεββίομϑβ, Ὀαϊ 1 ν"]] 
(611 [ποτὰ ἴΠ6 Ρῥ]δίη ἰσυϊῃ.᾽ --οῦ ὭΘΨΟΣ Κηθνν γοα. 
ΤΊΘΥ δα ποῖ {8]|1δἢ ἄνναυ, ΤΟΥ δὰ πόνεσ Ὀεδη 
οδ]]ςἀ ὃν (ἢ γχίβι, (πουρὰ οα]]εὰ Ὁ Η!5 πᾶπις, δπὰ 
ΟΔΙΠρ οὐ ΗΒ πᾶπθ. πτηδῖς Κηονίεαρε οὗ 

. ῬΟΙΒΟῺΒ ἱπΊ0}168 ϑυιωραῖῃυ δηᾶ 5ἰπλ}]Δ ΤΙ Υ. ---- )6- 
ῬΑΣΙ ΤΟΙΣ 120 (ΠΟΙΏΡ. ΟἤΔΡ. χχν. 41), 70 1 δὺ ψοΥΪκ 
ἰπίᾳυϊϊγ. ΤῊς 5εευληρ δυσσοββ οὗ ἃ Ὠυροογζε 15 
ΒΑΡ ..4] δηα Ππεϊρσμίεηδα ἱπὶααγ. [Γπιροτίδηϊ ἔοσ 
561 -ἐχδηγίηδίίοηβι Ουὐυζγ 1 ογὰ βρεακβ οὗ σοπἕεββ- 
ἴῃς Ηἴπι, οὗ ψοσκβ ἄοης ἰῃ Ηἰβ πδηϊς, Η15 ὅη8] 
νοσα!ϊςῖ, 811 ἴῃ ςοηπδοίίοη τιϊῇ ἀοϊηρ (86 ψ1] οὗ 
Η:5 Ἑδίμεσ. ΝῸο πεσε δῃ οουἹὰ 5ρεὰκ ἴἢυ8. 
οι. 24.. Τδοχοΐοσο. [Ι}ἢ νἱενν οὗ 411] δὶ ὕχϑ- 

οδά65, ἐβρθοίαν ἰΠ6 ναγηὶηρβ δὲ σίνοη, ἴο ὙΠΊΟΒ 
ἃ ξΣΓΠΕΥ ὑναυηηρ 18 Ὠοτς δαάςα, --- ΤΏΘΒΘ 88; 
οὗ τοΐηο, σομΐηρ; ἔγοζῃ το, ἢ 4 Ὠϊηΐ 495 ἴο Η18 
Δυ πουϊγ. ὙΠΙ5Β Ἔχρσαββϑίου ἀοαβ ποῖ ἕανου ἴῃς 
νἱὸνν [δὲ {π|5 ἀἰβοοῦγβα 15 ἃ ΒυΠΙΠΊΆΤΥ πγδᾶςε Ὁ 
ἴῃς Ἐνδηρο] δῖ, --- Θοϑῖι Το πι, τηλῖκο5 ἔθθιη ἢ 5 
Βαρίτυδὶ σὰ]α οὗ δοὔοῃ. ὙΠῈ Ῥο ΕΣ ἰο ἀο {Πεπὶ 
Ογβὶ ρίνεβ υ5.. Ηον δηὰ ψὮΥ 15 ἴο ὈῈ Ἰεδγηβδα 
εἰβενῆοτο. ΤῸ Ττῖβε ἴο (Ὡς Μουῃηῖ οὗ Βεαιϊυαεβ 
ἱπ Οὺχ τς, γε τηυβί ρὸ ἰο Μουηΐ (ΔΙνΑτΥ ἔοσ ΟἿΣ 
11ξ6. --- 811411 ὃθ ᾿ἱκουθᾶ. ΤὨΐ5 15 ἴῆς ὈεςεΥ ἐβίδὉ- 
᾿ΙΒῃεα τεδαϊηρ. --- Α υἱδὸ τδη, ἃ ὑγυάδηϊ μηδ. --- 
ὝΈο, “ϑυοὴ δῃ ομὲ 85." --- ΒΌΣ μἷ5 Βοῦδθ9 ὌΡΟΣ 8 
τοῖς. Τῆς Οτοοκ [845 ἰῃς6 ΔτΌςΙς τ ὁ τος ᾽ δπὰ 
Ἢ ϑδηα,᾽ ὙΠ ἃ Ἠλὰ Ξάμανέον: ΤΩΘΔΏΪΠΡ, 2. Φ., ΤΟΟΚ 
ἐουπαάδίοῃ, βᾶπαν ἑουηάαϊίοη. Τα ΕἸ ΡΠ 58} 1ἀ- 
'οτὰ Ὀ50ΔΙΥ οτηἹβ ἴδ6 ἀδἤηιϊῖς ΔΥΈΟ]6 ἴῃ 800 ἢ 8 
οδ86 ; υΐ τῆς Εὰ ὟΝ. 15 Ἰποοπϑιβίδῃηξ, οπι της (ἢ ς 
ΔΙΏΌςΙΕ ἢδτα, δηὰ τεδαϊΐῃρ "ἰῆς βαηᾶ᾽ (νεσ. 26). 
ΤῈ ῥτδσοῦοε ψγὰ8β σοζωσήοῃ, Ὀυϊ ἰῃ6 ἔοτστῃ ἱπα]- 
οδϑίεβ ἃ βρεςίδὶ οδβα, Ὦ1Οἢ ΤΏΔΥ μάνα θδθὴ Κπονῃ 
ἴο ἴῃ 6 ὨΘΆΓΤΕΙΒ. 

γεῖ. 25. ΑΔ ρνἱοΐυτε οἔὗ ἰῃς 5βυάάδη νἱοϊεηϊ 
βίοστηβ 50 σοϊζσηοῃ ἴῃ ἰδ Εδϑί, δβ8 ἱπαδοα τῆς 
ἀεδηΐϊϊς ἀγῦς]ε5 ἱπάϊοαίθ. Νο ἀϊβέπηςς τλοδηΐϊης 
πεοὰ Ὀε αϑϑισηιεα ἴο σδΐῃ, δοοᾶδ, δηὰ τἱπάδ, "υὶ 
[86 τοοῖς πιεδῃβ (γί. ΤῊς ἀεδηϊία ἀυίοὶα ροϊηῖβ 
ἰο 1Π15, αηὰ ἴῃς ἤρσυτε ἰ5 [ἢ ΔΡΡΓ16α 50 ἐγδαυθηεὶν 
ἴῃ [πὸ Θοτρίυγεβ. Ηον ᾿6 σδῃ θυ] ἀροη ΟἸτιβῖ, 
80 ἴῆδί οὐὖγ ἀοίηῃρ οὗ Ηἰ5 βαυίῃρϑ γεϑῖβ Ὀροὴ υπίοῃ 
νὰὔὰῖῖ Ηἰπι, 15 οἱθασὶν τας ηόνζῃ δἰβεἤο͵α. 

γεν. 26. θοοῖδ ποῖ. 1,,Ξ 6 15 (ἢ6 ἰε5ῖ, ποῖ 
ξηοτοίεαρε, ΟΥ ῬἩτοξεββίου, ΜΕΙΟΝ πᾶν 6 Ἱποϊυάςα 
Ὦεσο υηάοτ ἴδ ποσὰ “ Ὠεδγείν." -- ΕΟΟ ΒΕ, 1. δ., 
86 Ώ561658, 5 ρΌ ΣῪ ἱταργυάεηῖ. -- Τη0 βαβὰ. ΤῊς 
ἰγδηβί του ἰθδοῆίηρθ δηὰ ΤΟΥΚΒ οὗ τῆδῃ. ΕῸΣ 
ἸΏΟΥΓΔΙ ΤΕ 5}0}18, βοίθηςα :ῖ56}} 15 Βα ηρ βαηα οοτ- 
Ρᾶτεά ἰο πε Εοςκ, ΓὮσίβε. 

ΨψεΙ. 27. Τῆς ἀεβορἝοη οὗ ἃ βἴοσηι 15 γτερεδίεα, 
Ὀυϊ 16 τΤΟβὺ]: 15 ἀἰετεηΐ ; 1πῸ πᾶ 5 δαιοῖθ ΠΡΟΣ 
[δ δὲ Βουδθ; δηὰ ἰΐ 7611. Τηπίεδα οὗ δάάϊηρ, “ἔοι 
ἰξ δὰ θεεη ξουπάσα οἡ ἴδ 8ληά,᾽ οὔ 1 γα ο]ο868 
[δε 1]υϑιγαῖοη, δηὰ δὲ τῆς βᾶπὶῈ {ἰὸς ἴῃς (15- 
οουζβο, ὙὨομ Ὀερᾶη ἢ ἴῃς ψνοτά, ὁ Ὁ]65586α,᾽ ὉΥ 
βαυϊηρ, δῃὰ ρτοδὶ τ, ἴδιο 7411 οὗ ἱξ. Ἠς επιρμᾶ- 
581Ζ65 [ῃ6 σοπιρ]εΐεηεββ οἵ ἴῃς τη, Αἀτηϊγδίοῃ 
οὗ {6 'ϑετθοη οὐ ἴῃς Μοιπὶ, νίϊμουΐ οδεάϊδηςε 
οὗ 118 ρσεοθρίβ, ἱπνοῖνεβ ἀδϑιγυσίίοη, πεν] 8 0 16 
διὰ υἱΐεσ. ἴπ οτάδσ ἴο ἀο “ἴμ686 βαγίηρβ, ᾿ς 
ταυβὶ ἔο] ον ΟὨγῖβὲ ἔυσί 61. 

ει. 28. Απᾶ ἱξ οδιθὸ ἴο Ῥ888 ψθπ, εἴς. Α 
ΒΌΙΩΙΛΔΙΥ Οὗ ΟΣ 1 οΥα᾽β βαυηρθ ψουἹα ποῖ Ὁδ 
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ΟἬΑΡΟ.ΨΠΙ. 1-ι7Ώ] ΤῊΗΕ ΟΟΘΡΕῚ, ΑΓΓΟΚΌΙΝΕ ΤΟ ΜΑΤΤΗΕΝ. 

ἴπυ8 τεξεττεα ἴο. --- Τῆς πιο! ἰπᾶθ8, 45 ἰπ νοσ. 1ἱ. 
ΠΟΥ τιυϑὶ μάνα πεατὰ Ηϊπι. --- 19 δδίουδμϑᾶ. 
Α 5ἴτοησ νογὰ ; “" αἀτγίνθη ἔτοϊῃ {ΠῚ Ουδβίοχηδῖῃ 
βῖδίς οὗ πλϊηα ὉΥ βοπιεῖίηρ' πεν ἀπὰ βίγδηρε."-- 
Τοδοδίηρ, ταῖθου ἰπδῃ ' ἀοσίχίηθ ;᾽ [6 ΓΟΙΤΏΘΙ 1ῃ- 
οἸυάε5 ἴῃ ΤἸηΔΠΏΟΓ 8ἃ5 Μ}6}} 85 ἴη6 πηαίίοῦ οὗ Η 5 1ἰἢ- 
δἰσυςἤοῃ, Ὀοϊὴ οὗ ψ  ῖοἢ νγακαηδα δϑτοηβητηθηῖ. 

οι. 29. ἘῸΡ δὸ ἰδυρδΐ Τπθ. ΤὨΪβ ΤΔΥ τα- 
ἔεν ἴο Ηἰβ μαδιζιδὶ ποὰς οὗ [ϑδοιίην. --- Α8. δδν- 
ἧχι δυϊδοσιγ. ἭΟπθ᾿ 18 ποῖ ΟἿΪΥ ὑπηθοοββδσυ, 
Ὀυϊ ἱποοττεοῖ. ΟὨτβί 15 ποῖ " οἠς ̓  δηοπρ Ο ΕΓΒ 
ὁ μανὶπρ δυϊῃοσῖ τ, Ὀυϊ [ῃ6 ΟὨΪΥ οἠς δανίηρ 81- 
ἘΒΟΙΙΥ, ἴῃ (Π18 Ὠϊρῃοϑὶ βεῆϑε, ἃ8 ἴῃ6 οὴδ σοπιηνσ 
αἰγεςιὶγ ἔγοτι αοα, δα Η πι586 1} [Π6 ΡΘΥΒΟμΔὶ θτ- 

77 
Ὀοάϊτησηϊ οὗ [λ6 Ὑτυῇ. -- Απὰ ποῖ δ8 ΤΠ οἷν Βοσῖθ08 
ΤὨΘ 5οΡ65 ψε γα Ἐχρουπαάσθυβ οὗ (ῃς ΟἹὰ 7 ε5ιλ- 
τεηῖ. ὙΕΙ͂Σ ἐχροβιίίοῃ, ἴοο, Ὰ5 ἰῇ ΟἿς 56η86 
δυϊμουγ δᾶνε, Ὀὰϊ [ΠΟῪ ταξοσταα σοη 8 }}} ἴο τῆς 
ΔΌΪΠΟΙΙ Υ͂ οὗ ἰεασηθα ἘΔΌΡὶπ5. Ουγ ,ογὰ ἱπίγο- 
ἀυςοα Ηἰβ Ἔχροβϑι!οηβ ἴἢυ5: “ΨΟΙΠΥ 1 5ᾶγ υηΐο 
γου.᾽ Νὺὼ Οἷα Τεβίδπιθηϊ ὑσορῇῃςεῖ αβϑυτηθα δυο ἢ 
ΔΌΪΠΟΓΙΠΥ, ΠΟ ΙΏΘΤα σηδῃ ἢΔ5 ἃ ΠΡ ἴο ἀο 5ο. Ης 
Ὑ0 υἱτεγοα {ἢ15 πιδίς]ε 55 αἰβοοῦυσβθα ΟἹ ΠΊΟΓΆΪ5, 
5 ῬΟΥΒΟΙΔΙ ΔῸ ΠΟΥ ἴο 1611 θη δῖ 15 ἴσυς, 
ἴο ἀδοΐαγε τυμδὶ 15 τὶρδϊ, ἰοὸ δεῖ ὑνΡ Ηἰΐβ Ἰυάρσιηεηΐ 
Ὦεῖς δηὰ ἢοσεδίίεσ 25 ἴῃς ὅπ] ἀρρεαὶ. Νοης 
θυ τῆς σοά-Μδῃ οουϊὰ θὲ ἴπ6 δδσθδσ οὐ [86 
Μουηῖ οὗ Βεδι 68. 

ΟΠΗΑΡΤΕΚ Ν]Π]. 1-17. ᾿ 

Ἔἔ,͵γαείος αὐ (παρέ 79. : 

Ι ΗΕΝ δε νγὰ8 οοπγὲ ἄονῃ ἦ ἔγοπι [6 τηουηϊαίη, στε πιὰ] 
2 αἴυά65 ἔο]ονγεὰ ἢΐπ. Απά, Ὀεἢο]ά, 5 [Π6γα σᾶς 4 ἰθρεὺ 4 Μαβκ ι. ὁ 

4“: [κε 

δηὰ ὃ ψογϑῃίρρεα Ὠΐπι, βαγίηρ, οτά, 1 του 111, ἴμοὰ οδηβί τηᾶκα,, τ άτι 

3 τὴς οἴδεδη. Απά 6805 ραυῖ ἔοσί 3 ἀὴς μδηά, ἀπά τουοβθά ἈΠ], 

βδυϊηρ, 1 Μ}}; Ὅς ἴδοι οἷραη Απά ἱπιηδαϊαίοϊγ 6 ἢ15 ἸΕΡΤΟΒΥ 
4 μΜΑ5 οἰεδηβθοά. Αῃηῃά δϑϑ5 δδιῖῃ υὑηΐο ὨΪπ), 566 ἴπου [6]1] ἢο 

ἸΏΔη ; Ὀμΐ ρῸ [ὮΥ ΨΆΑΥ, ὅ 50ὴ6 }» [γ861} ἴο τῆς ρῥτγίεϑί, δηὰ “ οὔεγ 
[86 γνπτ ἔμαὶ Μοβεβ σοπητηδηαθδά, 7 [οΟΥ ἃ [65 ΠΤΔΟΩΥ ππίο Ποῖα. 

05. ἶχ. 
18; χν. 2ςῚ 
χΧχ. 20; ομ 
ἶχ. 28. 

ς Ομᾶρβ. ἰχ. 
30; ΧΙ. τό; 
Χυϊ!. οἱ 
Ματὶς ἱ, 34; 
Ὧι, 12, ν. 43:1 
ΨΙ:. 36: ΥἹἍἱ. 
46. 

αἱ Ἰλίκα χνυὶϊ. 
ς Αμπάᾶάσνῇρη 6585 5 δηϊογεα ᾿πίο δρογηδιτλ, ἴἤδσα οϑῖὴθ ΄ τ. 
6 υπῖο Ὠὶπὶ ἃ σεηίυγοη, θοβθθοίηρ Ὠίηι, Αηα βαγίηρ, [ογὰ, ΤΥ 

βανδηῖ ὅ ἰθιἢ αἵ ἢοϊὴθ 9 κ οἵ ἴπ6 ρδίβυ, ρυθνουϑὶν τοστηθηΐϊαδά. 

4 Ἰκν. χὶν. 2- 
το; 21) 22. 

Ῥ. Χ. 18. 
ΖΊΙυκε νἱὶὶ 

:-ιο 
 Απὰ |6515 βδῖῃ υηΐο Ὠίτη, 1 Ψ1]1 σοπὶα δηὰ ἢθδ] ἢΐῃ. Τῇε 

8 σοηζυ ΠΟ. δηβνεγεα δηὰ 5816, Τῶσγὰ, 1 δὴ ῃοΐῖ ψοσίυ δὶ ἴδοι 

ϑῃουϊἀϑὲ σοΐηθ ὑηάθσ τὴν τοοῦ : θυΐ ἢ βρεθεῖ (6 ψογὰ οηἱϊγ,] δηὰ 
9 ΤΥ 8ογνδηΐ 5}4]}] θῈ ἢδαϊε. Ἐογσ 18 8ΔΠ| ἃ πηδΏ ὉΠΑΕΓ ΔυςοΥ ἵγ, ι6. 

ἃ Ῥξ. οενϊϊ, 2 
ΠΟΙ. ΥΨΕΥ. 

Βανὶηρ 50] ἀἴθγβ ὉΠάΘΥ τὴς :9 ἀηα 1 54Υ ἴο [15 γσῃ, αο, δηὰ Βα 
δοσῖῃ ; δηά ἴο δῃοΐδου, ὕοιηθ, ἀπ 6 σομηείῃ ; ἀπά ἴο ΤΥ 56Γ- 

1ο ναηῖ ὃ Πὸ 1ῃ 5, ἀῃὰ δε ἀοοῖῃ 2 ΝΏΘα 765815 Ὠφαγά 22, ἢ6 τῇϑδγ- 

νε]εά, ἀπά βαἰά ἴο [π6πὶ [ἢδΐ [ο]]Ἱοννδά, ΝΟ ΥΙΪΥ 1 βϑαγ υπΐο γου,1 
[ΠῚ ᾶνα ποῖ ἰουπά 80 ρταδῖ [διτῃ, πο, ποῖ ἰῃ 15:461.0 Αηάᾶ 1 880 

υαηΐο γου, Τ δὶ ἔΤΏΔΩΥ 5881] σοτὴς ἔγομλ ἴῃ6 δαϑί δηὰ ννϑϑῖ, δηά 

5041} 811: ἀονῃ ἢ ΑὈγδἤδι, δηὰ 154δΔς, δηα [8ς00Ὁ, ἴῃ 16 Κίηρ- 

ἄοπιὶ οὗ ἤδάνθη : ̓Βυΐ [π6 οὨΠ]άγθη 1: οὗ [86 Κιηράομγχ 58}4}} 6 2 [υκο χεϊ!. 8 

ἐ 566 ΟὮΔΡ. ἱχ 
2 

ΕἾακε χίὴ 
29] ἙἘΡΉΏ. τὸ 

π᾿ ραϑί οἷἱξ ἰηῖο Οὐ Υ 13 ἀΑΥΚΆΕ655 : " [ΏΕΓα 5841} θ6 ψεθρίηρ 13 δηα “5: (μαρο. χα 

Σ δα ἀοῃ 
4 ΞιγδιΑΥ 
ΤΌ ΘΩΪΥ 584} ἴῃ ἃ ποτζά 

ὅδ ἣ6 
8 1 150 

Σ:3 1 ΧΧΥ. 30 

σηδϑηϊηρ 3 οἵ τεεῖῆ. Απά 6815 βαϊά υπΐο [6 σδητζυγίοη, (σο "5 βδρε. χϑὶ 

4. Αηῃάὰ ἢε βἰγοίοποα ἔογσί ἢ 

42,40; χχὶν 
51. 

8 τηλάᾶδ οἱθδῃ 
6.97 ο 
9. τηγβε 

20. ἐἔᾳάε δεσέ αμεέλογέξέες γαῖ ΜᾺ ὯΟ πιδῃ ἴῃ [5γδαὶ ἤᾶνα 1 ἔουηα 80 ρτεδί (δι 8 
11 ς0ῃ8 12. ἐρμεσγέ ἴῃ 6 



8 ΤΗΕ ΟΟΘΡΕῚ, ΑΓΓΟΚΌΙΝΕ ΤΟ ΜΑΤΤΗΕΨ.. [(Πκρ. ΝῚΙῚ 1--ι7.. 

τγ ΨΥ ; ἱδπά 18 25 ἴοι ἢαϑὲ Βε]ονεά, σο θ6 1 ἄοηθ ὑηΐο (ἢ 66. 
Απά Β15 1 βεγνδηΐ ννὰ8 ἢδδὶβὰ ἴῃ ἴῃς 5βο᾽ίβαιῃης ἢουγ.} 

14 ο Απὰ ψ ἤδη 7655 5 σοπ]α ἰηΐο Ῥαΐδθεβ ἤοιβε, ἢ6 58}}ΉῊ15 9 ΜΙΛΆΚ ". 29 
341 υκκ 

15. Με 5. τηοίθεγ ἰαϊά, πὰ 5ἰοῖ 15 οὗ ἃ ἔἕενοσ. Απά δε τουοῃμδά Βεῦ, ἀρ ααευ τα 

Ὠδαηά, δῃὰ (ἢς ἔδνογ Ἰοἷξζ οσ : δῃᾶ 8ῆ6 δῖἵοβϑ, δῃᾷ πτηϊηϊϑιογοα 

16 υπίο {μεπὶ.}7 ΜΈΏΘη ἴδε 18 ἐνεὴ γὰ8 σοτδ, ἴὩ6Υ Ὀγουραξ υηΐο 
ἈΪπὰ ΤΏΔΩΥ πὶ ΜΕΓΘ ἐροββεββθα ὙΠ ἀαν]]5 : 3 δηα με οαβῖ ουμ σ (ΒΡ. ἵν. 34: 

8, 33. 
[7 ἴῆς βρὶ 5 " ψῈ ἀξ ψογα,29 δηα ἢδα]θά 411] (δὶ νγϑῦα 5ἱοὶς : Τδί γ σοσπρ. νεν 

ἰϊ ταῖρῖ θὲ ἔ]8]16ἀ ψὩ]οἢ ννὰ8 βρόκδῃ Ὀγ Εδβαΐδϑ 21 τῆς ῥσορβεοῖ, 
βδυϊηρ, " Η]πλ561 ἴοοὶς οὐ ἰῃ ΗΠ ΠΊ 1165, ἀηα θᾶγα 0.7 51 ΟἸκ ἢ 65565.22. « βλ. Η]. 4. 

18. ογκέξ αῃὰ 14 (ἢ6 
1 υηίο Ὠΐϊτη 18. ογλέ ἰῇ 6 
41 ἸοΔΙΔἢ 3223. 56 4965 

16 1ῃ ἰῃηαϊ ΠΟΌΓ 
19 ἀριηοῃβ 

16 Ἰγίῃρ' 5 οἷς 
10 ψ1ὴ ἃ νοσχά 

ΟΝ οὔὐξ 1.0Κ}᾽5 ΜΙΚΑΟΙΕΒ. ΤΈς Οτεοῖκ ποσὰ 
ἰδηϑιδλίθα πιϊγαῦὶς πη 85 1ἰΈΘΥΔΙΠΥ “ρον γ᾽ ; (ἢς 
ἰάεα οὗ ποπάδεϊηρ υπάοι]68 ΟΟΥ ᾿νοσὰ τηΐσδο]ο. 
Α πιΐγδοϊς ἰβ [μοσοίοστε βόῖὴς ψοηοσἕι] αἰ ΒΡΙΔΥ οὗ 
ῬοΟνΕΣ ; ἴδε Βρεςῖ8] βεῆβε Ὀεῖηρ ἴπαὶ οὗ ἃ αἸβΡΙΑΥ 
οὗ “ϑυρετηδίυσα! ᾽ Ροοσ. ΤῊΪ5 ἀοε8 ποῖ τηδδῃ 
σοπίσα-παΐυταϊῖ, Ὀὰϊ ΘΙ ΡΥ [Ὡς Ξυρογνεπὶηρ οὗ ἃ 
Ὡδῖυγα] Ἰανν ΌΥ ἴδ 6 Μ11 οἱ 4 Ῥεσζβοῃδὶ σοά, Ἰπά6- 
Ῥεπάσηΐ οὗ, δια βυρουοσ ἴο, παῖυτα. Τὴδ ΟΡοΓδ- 
ἄοηῃ οὗ (6 πυπιδη Ὑ{111 ἔστι 5 ἢ. 65 Δἢ δῃδίοσυ. Τῆς 
οχίβίδῃοα οὗ ἃ Ρεγβοῃδὶ Οοά ἱποϊυά 65 ἴδ 20.»26:}- 
ἐὲν οὗ ταῖτςϊεβ. ὙὍὌΠδ ΔπΔΙΟΡῪ οὗ ἴῃς Βυπηδῃ Ὑ}11]} 
Βυσρεβὶβ ἴῃς εχιβίοποθς οὗ ἃ στιοῖΐνα ἔοσ (Πς ἐχοῖ- 
οἶδε οὗ τυϊγαουϊουβ ΡΟΟσ, ἀπ ἴῃς οχιβίθηος οὗ 
ΒΌΘΝ ἃ τηοῖνα ἱηνονοβ ἴῃς μιδεδερὴψ οὗ τηΐγδς]θβ. 
ΤῊΪ8 τηοῦνς 15 ἴο Ὀ6 ἐουπὰ ἰῃ (οαἶβ ρυγροβεα οὗ 
τενεδιίηρ Ηἰπιβοὶῦ 45 ἃ ΡΠ ΒΌΡΟΠΟΥ ἴο τῆς 
ΜΟΥ], 50 1ῃδὲ Ἰοβῖ σῇ δῃ ΤΩΔΥ Ὀ6 Ὀτχουρῃξ Ῥδοκ ἴο 
Ἡΐ. ΤὙΠα τ γδ01]65 οὗ οὖγ Ἰογὰ γγοσο ττουρὴςξ 
ἴο οσοπῆττῃ πὰ 868] ΗἾ5 τι ηἰβίγν ἃ5 ἴῃς ϑδνίουσ 
οὗ τηθῃ ; ἰῇ δδοῖὶ ρδυι συ ]αῦ ο456, ὨΟΎΘΥΟΥ, ἴο ἰοδο ἢ 
ἃ ΒΡ6ΟΙΪΔ] ἰδβϑοη ροσίδ πῃ ἴο οὔ βαϊνδοῃ. Τὴδ 

οαΐ τ] Γᾶς]6 5 ἴη6 Ῥεύβοη οὗ (γσίβῖ, νομι νὰ 
πον, ἴῃ ψοὴ ψγὸ ἰτυϑὲ, οση ψγὸ ἰονθ. ΑἹΙ 

ΟἴθοΥ σεςοσζα δα τη γ80165 ἅτ ποῖ ΞΕ ῬΟΒ51016, Ὀὰὲ 
ἴῃ ἃ ςοσίδὶ πῃ 8686 ΠΟΘ Β5ΆΤΥ, 1ξ τι Πῖνης Ἡυϊηδη 
Ῥεβοη οχιβίθα. ΟἋὐοα σῪ ὄχοσί ᾿ἷβ στα σαουϊουβ 
ῬΟΤΕΙ δοοογάϊην ἴο ἃ ΕΙΣΠΟΥ ἰανν, 850 (μὲ ἴῃς 5ὺ- 
Ῥεγηδίυγαὶ 5, ἰῃ 118 Βρῇδσα, ἡδίυσαὶ ; Ὀυϊ {815 Ἰανν 
Δα [(ἢς πηδδῃβϑ υϑ66 τὰ 4[11Κ6 ὉΠΚΉΟΏ ἴο 8. 
Υεῖ τς Ῥεγβοῃ οὗ (ζῇ γϑῖ, [Ὡς ρτεοαϊεϑι οὗ πηγϑίθ- 
ΤΊ65, 18 ἰῆς ΚΕΥ ἴο ἴῃς »πογαί ἸὰῪ οὗ ἴῃ δὌχϑσοῖβα 

. οὗ βυρεπηδίυγαὶ ρονεσ. Τῆς αἰϊζεσηδίννα 18. ΠΟῪ 
Τλοσα Οἰδατὶν ἴδῃ ὄνοσ, (86 ᾿ἰνίηρ ΡΟΙΒΟμΔ] Εο- 
ἀδειηοῦ 86 8]1ηνρ ΗΠ15 τη ἰβϑίοη ὈΥ αἰβρ]αυβ οὗ πιῖγδο- 
ὉΪΟῸ5 ῬΟΨΟΙ, ΟΥ ὈΪΔΩΚ ΝαδιΌΓΆ}15πι, ΠῚ ἢ, ἴῃ ἀ6- 
Ὡγῖηρ ΟἿ ΙΒι᾽ 8 τη γαοΐθϑ, ϑοοὴ ἀδθηΐε8 Οσοὰ δηά 
ὙΠ οὗ ΠΟΡς ἰ5 Ἰεΐ ἴο δῆ. Α5 ἴῃς ϑοσιηοῃ οἢ 
τῆς Μουῃηῖ 185 ἃ ὈΪον δὲ Ῥμδιιβαίβση, [ἢ εϑε ομδρ- 
ἴετβ ορῦροβϑε ϑδδάυοϑηι. 

ΟΟΝΝΕΟΤΙΟΝ. ΤΈΣ 50] Ὀσοσαββίοη οἱ Π11Γ- 
8.165 ἐουπα ἴῃ ΟμλΑΡ5. ΥἹἱ. δῃὰ ἰχ. οοπϑττῃβ ἴῃς 
ὁ ΔΌΪΒΟΥΙ Υ ̓ ἀἰβοονοσοα ἴῃ ἴῃς ϑοπῆοπ οὐ [ῃ6 
Μουπ. Μδιίοενϑβ ΟΥΘΣ 15 ηοΐ ΤΟὨΤΟΠΟΪΟρΊΟΔΙ, 
Ὀυϊ 45 υϑ8] ἴορὶςδ]. ΤῊς ᾿εββοη οὗ [86 πγλ0]6 
ξονοτῃβ [5 ροβιοηῃ ἴῃ ἴῃς παιγαῖνε. 
ΟΗΒΟΝΟΙΟΟΥ. Αοοογάϊηρ ἰο Ματκ δηὰ Τὰκε 

ἴῃς Βελ]ηρ οὗ Ῥεῖ β ὙΠ᾿ 5 ΤΟΙΣ δηᾶ οὗ ΙΏΔΗΥ 
οἴμουβ οἡ δε δνθηϊηρ οὗ ἴῃς 584π|6 ἀΔΥ ἴοοῖκ ὑ]δοβ 
Ὦχϑβῖ ; 16 ΔΠΟΥ 8Δη ἰηΐεγνα] τῆς ᾿δα]πρ οὗ ἴδ 
Ἰερεῦ ; ψ8}Ὸ τ[π6 ουὐτα οὗ ἴῃς οεπίυσίοη᾽ 5 βεσνδηῖ, 

δοοογάϊην ἴο ἴῃς πλοῖο ἀείαοα δοοουπὲ οὗ Γυκο, 
οσουχτοὰ τηυοἢ ἰαΐοτ. Ὑῆδ σοάβου ἔοσ ἰῃς ογάδι 
[ο]ονοα ἴῃ [ἢ]15 σὨΑΡΙΟΥ 15 οὈνϊουβϑ : Μαίπεν 
ΡΙδοαβ ἴῃ ὑῬσοσιϊηθηξ ΡοβιΠοἢ πᾶ τορσεῖδεοσ ἴῃς ἵνο 
ΤΩΪΓΔ0165 Ῥουξοσηθα Οἡ Ῥετβοπ8 ἀδαπχοα ὑυῃο]δδῃ 
δοοογαΐηρ ἴο ἴῃς Μοβδῖς ᾿ᾶνν. 

ψεγ. 1. ἍῈΟΣ Ἀ6 οϑπϊθ ἄχη. Οομρ. Ματκ 
', 40-45; Τῦκς ν. 12-[5. Νοῦν  βίδπαΐϊηρσ τἢς 
ΔΡΡΆΤΘΠΕΪΥ ἀςδηϊία βἰδίειηθηὶ οὗ Μαίπμεν ἃ5 ἴο 
πης ἀπά Ρΐδςς, ἴῃς σΠτοποϊορίοαὶ ογάθγ οὗ Μασγὶς 
δηὰ κε 18 πιοῖε οοττεςῖ, --- ατϑδὶ του! εἰξαάθα, 
1 σδ]]γ, "ἤΔΩΥ ογοννάβ,᾽ οοαραπίςβ ἔγοιῃ αἰδέοι- 
δηΐ ΤΟΊ ΟΏ8. 
ΝΌΤΕ ΟΝ ΓΈΡΒΟΘΥ. ΤῊΪΒ 15 ἃ ΠΟΥΤΙΌΪς α156 856 

οὗ ἴῃς 5Κίῃ, ὑσδνδίθηξς ἰὴ ἴ86 Ἐδβϑίθσῃ ᾿ουπίτ165, 
ΔΠα ΘΘΡΘΟΙΔΠΥ δἀιιοηρ ἴπς δηςῖεπὶ Ηδῦτενβ. [ἱ 
ὐνροφο Εχἰβίβ 'ῃ Βοῦὴδ ἔοστηβ 5111}, ἀεἔγίηρ σατο ; 
αἴ τηυδὲ ἤανα ῬδΘ γεῖ ΠΟΙ͂ΣΕ ἰευτῆς ἴῃ ἀποϊοπηΐ 

ἔπμθβ8. ψαπουβ ξουὴβ οὗ ἴῃς αἀἰβθᾶβε ἃτῈ τη θῃ- 
ἰοηεαὰ ἴῃ δαυὶν τΐογβ, ας τῆς “ΣΟ ἸΕΡΓΟΒΥ ἢ 
45 παῖ ῬΘΟΌΠΑΓ ἴο (ἢς Ηδῦτενβ. (966 1,δν. 
ΧΙ.) “ δῃ ἴῃς ἀΐδεαβε ἰ8 ἀδοϊἀδὰ ἴῃ 115 οἤδτγ- 
Δοίου, ἴξ 15 ἜΘΟΥ σαρὶ ΑἿῪ ουγεά, οἵ εἶδε βργεδὰβ 
ἰηνατὰ, [Ι͂Ὼὴ [ἴῃς ΌΓΙΊΕΙ σᾶ86 ἴθ 15 ἃ νἱοϊεηξ 
οὐυρίοῃ, 830 ἴμαΐ ἴδε ραϊδηϊ 15. να ἴσοι μεδὰ 
ἴο ἑοοΐῖ (1,δν. ΧΙ. 12 ; 2 Κίηρϑβ ν. 27) ; ἴῃ τῆς 1αἴ- 
ἴεσ οᾶ86, ἴῃς αἰβοᾶβε ὑσόρτγεββαβ 5] ΟὟΙΥ, ἀπὰ τῆς 
ΒΥΤΩΡΙΟΠῚΒ ἅ1ὰ ΘΑΌΔΙΪΥ ἀἸϑιγοββίησ δηα ἰδίαὶ, εηά- 
ἷἵ ἷἱπ Τσοηδυιηρίίοη, ἄγόρϑυ, κυδβοοδίίου, δπὰ 
ἀεαῖῃ.᾽ ΒΥ {Π6 ἰὰν οὗ Μοβεβ [Π6 Ἰερεσ τγχᾶβ ἀς- 
οἸαγεα ὑποϊοδὴ δηὰ οἊχοϊυάεα ἴτοσῃ ἱπίδσοουγβα 
ἢ 411 οἴμεῦ ρῬεύβοῦβ. “Ης μιδὰ ἴο ψϑᾶσ ἴῃς 
Ῥτοβοῦ δα πιουτηῖηρ ραττηθηΐῖ (μεν. Χὶ δ. 45), θὰ 
Δ8 Ῥαιτηϊοα ἴο δϑϑοςοιδίς ΨΣ. ΟἿ ἰΘροΙβ. 
ΤΒεῖσγ δῦοάεβ αγα ΟΟΠΊΤΠΟΠΙΥ Ουϊδιὰς {πε ΟἸΥ 
Ὑ04115 (1,ον. χΧῆϊ, 46; Νυπι. ν. 2) ; Ὀυΐ ΤΠ6Υ τ γα 
Δ] οὐγεα ἰο σοὸ δροαυῖΐ ἔγεϊυ, ρσονϊ δὰ ἴπεΥ ἀνοϊἀεὰ 
οοηῖδςϊ φῇ ΟἾΠΕΙ ΡΘΙΒΟΠΒ ; ΠΟΥ ΜΕΥ ΠΟΥ ἀνθ 
δχοϊυάοαὰ ἴτοπι ἰῃ6 δϑγνὶοςβ οὗ ἴῃ6 βυπάσογσυς 
ἀΠΊΡΉΠΟσΣ 862). [Ιῃ τ}ϊ5 τεβρεοῖ τὰ ποίς ἃ στοδῖ 
αἰδετεπος ὈεΌνεεη ἰῃ6 ΒΥπαρορος δηὰ [ἢς [6 Π1Ρ]6. 
Οτἡ τεςρνοτηρ ἴτοτλ ἰΘΡΥΌΒΥ, 8Ἔν σαὶ] ]υβι Δ 0η8 
δὰ ἴο ὈῈ ρΡεσίοιτηεὰ (1μδν. χῖν.). Τα πιδὶη ροϊπίβ 
ἴῃ ἴδ6 Ῥγοβοροα σχἱΐϊα Οσα, ἴο ἀρρεασ Ὀεδΐοτα τὴ6 
Ὀταϑῖ, δῃηὰ ἴο οὔξεσ ἃ βδοσίῆςε ; ἴῃς Ἰδέϊοσ Ὀείη 
[ππεῖσες ἘῪ το] σίου Ἰυϑίταοηβ, ἀημαὰ ἰηϊγοάυσα 
Υ ἃ 5ΥΠΊΟΙ Δ] ΠΟΥΘΙΏΟΏΥ, ἰῃ ΙΟἢ [ἢ6 ὕνο ἴυγ- 

[68 οΥ Ρἱσεομβ Ὀοζα ἃ βγη ΔΩΔΙΟΡῪ ἴο (ἢ6 
βοᾶρε-οδῖ δῃηὰ [ἢς οἴδοῦ ροαδΐ οϑοτγεά ἴῃ βδουῆος 
οὔ ἴῃ ΟΔΥ οὗ διἱοπειηθηΐ. [,μν. χνὶ.᾽ (1ληχς, 
αλειυ.) ϑίηςς ἴδς ἀἴδεαβε γὰ8 ποῖ σοηϊδρίουβ, 



ΓΗΑΡ. 7ἼΠΙ]. 1-πι). [ΤῊ ΟΟΘΡΕῚ, ΑΟΟΟΚΌΙΝΟΕ ΤΟ ΜΑΤΤΗΕΦΝ. 

ΑΙ πουσῇ ἱπξεςουβ δηὰ ἰρὰ λτρ 186 τϑᾶβοῃ ἔοσ 
ἴμοβε τοσυϊλίομβ 18 ἴο θὲ ἔουπάα, ποῖ ἴῃ 541 ΑΓ 
νη ϑάοχῃ, θὰ ἰῃ ἴ.6 ἕαςὶ ἴα βυοἢ ἃ ἀΐϑεαβε τερτο- 
κεηίςα τηοβί ρἱδίηϊν ἴο (6 αγα δῃηᾶ ΡΟΜΕΓΕΌΪΥ ἴο 
ἴῃς πη, ἰἢς δαγἕ] ἀςφἤϊ]οπιδηΐ οὗ 5. "“Ἕ ζῃς 
Ιερεσ νγᾶβ ἴῆς ἵἴγρε οὗ οἠς ἀδδά ἰὴ 5ἰη : [ες βδσηδ 
ἜΙΩΡ]6ΠπΙ5 ἅτε υϑεα ἰῃ ἰδ ΤΙΒΕΙῪ 45 ἴποβα οἵ 
Γαουγηΐπρ ἕοσ ἴῃς ἀδδᾶ: [(δς βδὴς τπθᾶῃ8 οὗ 
Οἰεδηβὶηρ 25 ἔοσ Ὁποϊθδπηθ 585 [ὨΓΟΌΣὮ σοηποΟ Οἢ 
Ὑὑχ τ ἀοδίῃ, δὰ τ ὩΙΟἢ εῖα ΠΕΡ ΟΥ υϑεα οχοερῖ οὐ 
Ἐλεξο ὕνο οσοδϑιοηβ.᾽ (ΑἸ οτά.) 966 ΝΌΏΩΡ. χὶ!. 
12. Μαίϊμεν ΔΘ ηΠΟῊ5 [18 πη ῖγϑο]Ὲ ἄσβῖ, ργορα- 
ὌΙγ Ὀεολυβὲ 500 ἢ; ἃ το ΓΔ ]6 Βδοσεα ΡΟΎΘΥ ΟΥ̓ΟΥ Δὴ 
εχίτδογαϊηδλσυ αἴβθαβα, Βηονεα ΒρΡΘΟΙΔΪ ΙΏΘΙΟΥ δηά 
ςοπασβοςδηβίοῃ, πα Ὀεϊοϊοηθα οὖν οσα 8. ΡΟΣ 
ἴο 5ᾶνε ἕγοτῃ βἴη. 

ες. 2. ΤΈΘΣΘ ΟΔΣΙΘ 8 ἴθρ067. (ϑεε ἀρονς.) Τὰς 
ςομλΐηρ οὗ ἴδε Ιερεὺ 15 ἜἘΧρ εββὶγ πλεπίοηβα ἰῃ 41] 
ἴῃς δοοουηῖβ. 1υκε 15 Ἰηδεδηϊΐϊε 28 ἴο ἸοςΔ ΠΥ 
(' οἣς οὗ ἰἢς οἰ[65.᾽), ψὨΙΟΣ ᾿ηἀ]οδῖδΒ ἃ ΡΪΔος 1658 
Ῥτοτγηϊηεπῖ ἴῃ ἴπε ρΌΒΡΕΙ] Ὠἰϑίοτγ ἴμδῃ (αρεγηδύτχῃ. 
--- ἸΝοταίρροᾶ πἴτη. ΗΠ ρογίοσηθα δὴ δοῖ οὗ 
Βοϊηδζε, ΏΣΟΒ ͵ὼ8 ποῖ ὨΘΟ ΘϑΑΓΪΥ τ τους ψΟΥ- 
56:0. Ενδῃ βυς ἢ}; Δρρσοδοὴ νὰβ ἰοσθἀάδη ἴπ τῆς 
(2536 οἵ ἃ Ἰερεσ. --Ἰωσὰ. ΤῊϊ5 γδὰβ Δῃ ἜχΡΎ ββΊ ἢ 
οὗ πῇ ἴῃ [6805 45 πε Μεβϑϑίδῃ, ὄνθὴ τπουρἢ ιἱ 
τοῖσ;ς ποῖ 1 ἸΠΕΡΙΥ 411] τὰ υπάοτβίδπα Ὁγ ἱξ, 
Τῆς Ὀεδυξπέυ ἀφοϊαγαίίοη : 15 ἴδοα σἱῖϊ, ἴθοα 
ΟΟΣΙδΕ ἸΩΔ ΚΘ τὴ αἶθδιι, ἰπαϊοαίοθβ βίσοηρς ἐδ ἰῃ 
ΘΒ σϑι 5 ρονεῦ; Ηἰ5 τολδδέρργεος ἴο Ὦ6Δ] ἸΕΌΣΟΒΥ 
μδὰ ποῖ γεὶ θβδῃ τηδηϊξοϑίε ἃ. Οης ἀεπῆ]εα Ὁγ 518 
(Δ ΠΟ 5241Υ: “ΤΏου γΠ]|ῖ, ἴῇου οληδὲ τᾶ κα πλ6 
εἰελη, 
γε. 3. Απᾶ Βο (ἴῃς Ὀεβὲ δυϊποσ 165 οταϊξ ἡ [ε- 

5805 Ἶ δἰχοϊομοὰ ἔοσὶν δὶ8 ᾿απὰ δὰ ἰοποιθὰ Σ 
ϑυςἢ τουςἢ νὰϑ ἐογυϊἀάθη. Ὠεβρὶϊε ἴῃς σοηϑ6- 
υςπί Βελίτηρσ, 1 τᾶ αν Ὀδεὴ τεσαγάδα Ὀγ [ἢς 
ὨΆΓΙ5665 45 σοησογίην [6513 Ὁπο]6 δῇ, --ἈὟἘοἱ τἱἷιὶ!; 

89 που πιδὰθ ο166:, ἰη αἰγεςῖ οοστεβροπάδηςε Ψ]Ὲ 
ῖδε Ιεροτ᾿5 ἐἌἐχρυεβϑίοῃ οὗ ξδιτῃ.---ααὰ δίχα ῦσαν 
Ἀ15 ἸΘΡΣΟΒΥ͂ 88 6160 ΤΠε τους οὗ ἃ Ἰδρεσ 
ἀςεῆὶ]εα, οΑτγηεὰ οοηίλρίου, ὈὰΣ ἰῃς τους οὗ ΟΌΓ 
1οτὰ ονόγοβδπιο τῆς ἀδἤ]δοπὶ δηᾶ ΞΟΠΩΡΊΘἢ; το- 
τπονϊηρ [6 ἀἸπελθο. ΟὐιΙ, ογα δ δοῖ ἴῃ [15 οᾶ86, 
58 ἴῃ πιοβὲ οὗ ΗΪ5 τῖγας ο8, βἰδηᾶβ ἴῃ ἃ οοσίδὶη 
ουξιγατγὰ τοϊαϊΐοη ἴο ἴδε εἴεςϊ ῥτοάποεα. Τῆς οὉ- 
νἱοῦβ Ιοβϑοῃ 15 : ὅὁ ἴο ΟἈσίβῖ ἴῃ ἔδ  ἔοσ Ἠδα]ὶησ 
ἔτοτῃ 5ρι 8] ἸΘΡΙΟΒΥ. 

ει. 4. 866 ἴδοι [611 πὸ ταδῃ, ἱ. 6., ἀἄο ποῖ ϑῖορ 
ἰο Ό].Ζε ἰξ ἀργοδά, Ὁπιξ 3ὸ ΤᾺΥ ψΑΥ, ρσο αἴτεον 
διὰ ΞΠΟὟ {πγπο 17 ἴο [6 υτίοθεί, ΤῊς (6]11Π|ρὺ τα 8 
ἐοτυϊἀάδη υη{}]} [18 ἀν νγᾶ8 1 8]16ἀ, [Ιἱ 18 βδιἃ 
18αὶ τς διβὲ ἰπβρεςοῃ τ)Ὧδϑ ρεγίοιτηδα ὈΥ (δες 
Ργεβὲ οὗ ἴδε αϊπιτοῖ, ἰδ ἃ βεσοηα οἠς δέζεγ 
βέευφῃ ἄλγε, με δέεσ ρου δοδίίοη ἃ νἱϑὶϊ νγᾶβ 
τηλὰς ἴο ἴῃς ἴδπρ]6, ΠΟΤ ἰδ γν25 [86 ἀυὶν οὗ ἴῃς 
Ἰερεσ ἴο οὔὐἵοσ [16 αἱΐέ πίοι ἈΓοδο8 οοτημιδιὰθὰ. 
(ϑες εν. χιν. 20, 31.) Οὐ Τοτὰ δὰὰβ : [0 ἃ [θ8- 
ἘΣΣΔΟΩΥ ἴο ἴδσπι; ἰ. 6., ἃ ΘΕ ΊΟΩΥ ἴο 106 ΡΘΟΡ]ς 
τῆιδλι ἰἢς οἸεδληβίης μδα ἰδίῃ ρῥἷδοδ. --- ἘΘΆΞΟΠΒ ΟΣ 
ἴδς σοτηπιδηά οἷς 8:16πὶ: Ουγ Ι,οσὰ δὰ ἰῃ νἱ εν 
τῆς πεϊέασε οὗ (ῃς ρΡούβοη δϑαϊεᾶ; Ηες αἱὰ ποὶ νὴ 
ἴο Βίπᾶάον τὰς ἀυΐγ Μοβεβ δα σομπηηδπαδα, ποσ 
ἴο ὑτγοϊυάϊος τῇς Ῥγίθϑίϑ ψῇῆο ψουϊὰ ἱπβρεοὶ τῆς 
ταλῃ; δ τυ βουρῃϊ ἴο ῥγενεοηξῖ ἃ σοηοουζβα οὗ 
ἴδε Ῥεορῖς, δῃὰ ἴδ δητ οὗ ἴπς τυ ]οσβ. ΤὨς 
Ποπισηδη ἃ 4150 1168 4 οδυϊΐου ἀφαϊηβῖ πιδκίην 
ἴοο ταυς οὗ με Ἔχίε ΓΔ] τα γδου]ου5 δοὶϑ οὗ Οὖζσ 
Τωοτὰ: ἃ Κιηὰ οὗ πιδίοσι δ] 5πὶ, πὸ 1685 ἤδη (ἢ 
ἀεηΐαὶ οὐ ἴ[πδ Ροβ51: 11} Υὺ οὗ Βυ Ὦ τΐγας 168. 

Ἄ εῖβ. 5--ἰ.323. ΤῊΕ ΠΞΒΑΙΝΟ ΟΕ ΤΗΕ (ΕΝΤυ- 
ἘΙΟΝ᾽ 5 ΘΕΒΨΑΝΥ. ΟοΏραγε ἴπ6 ἔ0]16γ δοσουηΐ ἰῃ 
ἔλιξε υἱΐ, 1-1ο. ΤὮΙ5 ΙΏΧΔ0]6 τουβὶ ποῖ θ6 οο- 
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ἔουπάεοα ΜῈ ἔπ Βοαὶ ηρ οὗ 6 ΠΟὈ]οιδη 5 50} 
(Ἰοδη ἵν. 47--53) ἴῃ ἴῃς 5βαπια οἰἴγ. ΤὨς ἴνο ολ5865 
Βᾶνο βι κίηρ Ροϊη!β οὗ ἀϊξέοσεποα. -- Απᾶ θὰ ἮΘ 
δὰ θεϊοσοὰ πο ΟΔροσηδῦη. 715 ἀο68 ηοὶ πεο- 
Θββαγν ἀδίοττηΐης ἴδε ἔἶἰπι6. Μαῖξμον Ρ]Δοα5 ἰἢ 5 
ΤαΪγΟ]6 ποχὶ ἴο ἴῃς 68] ηρ οὗ [6 ἸΕΡΕΥ, Ργοῦ Δ Ό]Υ 
ψ  ἰῃ6 Ρυγροβε οὗ βδονίηρ μον ΟἿΣ 1,οτὰ Ποαϊδα ᾿ 
ἴμοβε Ἰαάρεα υὑποϊεδη ὈΥ ἴῃς Μοβαῖς 1ἂνν. -- ἌΏΟΣΘ 
08Ππ10 υπἴο εἰμὶ ἃ οὀϑπίατγίοπ. Α οἀρίδίη οὗ οης πυη- 
ἀτγθα 53ο] ἀΐθσβϑ, ργοθδῦ ἴθ [6 βεγνίος οὗ Ηογοὰ 
ἈΠΕ ΡΕδ, ῬΟΒΒΙΌΪΥ ἰῃ ἴῃς τορυ]δτ Ἐοπιᾶη ἀταγ. Α 
᾿Πδαΐζθῃ ὈΥ Ὀἰτί, ΡοτθΔΡ5 ἃ ὑγοβεϊγίε οὗ (ἢ χαΐδ. 
ΤῊΪΐ8 ο]455, ποννδνυασ, 15 ΨΘΠΟΓΔΙΙΥ͂ ἀρξοῖθο ὉΥ 
ΒΟΙ6 5ΒΌΟΝ τοσαὰ 45 " ἀδνους ̓  ΤὨς ΓΌΪΙΟΥ δοοουῃξ 
οὗ Τὰκο [6118 υ5 [δὶ ἢς μαὰ Ὀυ11 ἃ βυπᾶρορυθ, 
δηᾷ (Πδλὲ ες αἀἰὰ ποῖ Ὠἰπ5612 80 ἴο [6588, Ὀυὲ 5εηὶ 
ἢχϑὶ “(ἢς οἸάοτα οὗ (ῃς [ἐἰν5,᾽ ἀπὰ ἤδη "ΕΠ 6 πη ἀ8.᾽ 
-- ἶπι, τὨγουρ ἴῃς εοἰάοΥβ οὐ (δς 
εν (κε νἱ}. 4). 

νετ. 6. Ἰωσὰ, Τῆι νοτζά, υϑεὰ Ὀγ τῆς 6] ἄδγ9, 
ῬΓΙΟΡΔΟΙΥ τθδῃ5 τοσα ἴἤδη 4 {16 οὗ τεβρεοῖ δπὰ 
1688 [ῃλη δὴ δοϊκηον εαβτηοπς οὐ Μεββ ΠΡ. -- 
ἽΥ εονδηΐ, 111, “ὍΟΥ,᾿ 45 ἴῃ ΤΆΠΥ ἰδησυᾶρεβ. 
ΗΒ ΡοΙβοηδ]ὶ ἢουβε βεγνδηΐ (΄ μεϊὰ ἴῃ Ἀοποσ ὯὉΥ͂ 
᾿ἰπι,᾽ Τὺ} Κ6), 45 αἰβιησυ βηθα ἔγοσα (ἢ6 50] 16. 8 
ὙὯΟ 5εγνϑ ὑπάου Ἀπ. --- 6 (ἢ δὶ Βοτιθ, }1ϊ. “ δδΔ5 
Ῥδϑη σον ἀονη,᾽ οὐ ὁ ῥσγοβίσαϊδα δὲ τ Βοιβ6.᾽ 
ἘΧοΘΘαΙΠΡῚΥ ἀρρτορτίαίς ἴῃ ἀδβου δηρ τἰς εὔεςι 
οὗ ἴῃς ἀἴ56886. --- βίοϊκ οὗ [86 ΡΑΙΔΥ, στ  ΘΥΟΤΔΙΥ ἴοτ- 
Ἰιοπίθᾶ, ΓΟ α 5ΔΥ8 : “ΤΕΔΑῪ ἴο ἀϊς.᾽ ῬΑΓΑΙγ515 
ΟΥ “Ῥαϊϑγ νγ͵ὰϑ ἃ σοπλποη 156 856 ἴῃ ἴποβα ἀδγ5 
(ςοτρ. ἷν. 24)ὃ. ΑἸίοσὰ : "Τῆς ἀἴβϑδβα ἰῃ ἴῃς τοχὶ 
ἴΏΔΥ ὕᾶνα Ὀδδη δὴ αδἰίδοκ οὗ ζεζαρμες, νι ὈΪο ἢ ἰἢς 
δησίθεης ρῬηγϑιοδηβ ἱποϊαἀδα ἀπά ογ ρᾶγα]γβἷ8, δηά 
ὙὨΙΟἾ 18 ΤΊΟΤΟ ΠΟΙ. ἴῃ ἢοΐ σου ΓΙ 65 ἤδη ἢ 
5. [{ οδΔῃ ὨΑΓΑΪΥ δᾶνα ὕδοῃ Δρορίοχυ, ὙΒΙΟΣ 
Ὁ50ΑΙΠΥ ἀςρτγῖνοβ οὗ βεηβαδίϊοη. 

νεῖ. 7. ᾿Απᾶὰ Ζ2168608 δβαὶΐ ὑπο εἷπι, ἴο {Ππο86 
ὙὨοΙὴ ἢς βοηΐ (1κὰ νἱὶϊ. 6) : 1 Ψῃ.1] οοτὰθ διὰ 
Ὧ6Ά1 πἷπι. Δοοοσάϊηρ ἴο Τῦκο, οὐὐγ 1,οτὰ σψεηῖ, 
οχρσοβϑίηρ ἰῃ δοὲ ἴῃς Ν}]]ΠρΊ.658 ἤεσα Ἔχρτοβϑοα 
ἷῃ νογὰ, δπὰ οὐ ἴῃς νᾶὺ ἴῃς οὁσουσσεηςαβ τ 6 ἢ- 
Ὀοηεδὰ ἴη [86 πδχί νεῦβεβ ἴοοῖς Ὁ]δςα. 

γεν. 8, Ὑπὸ οθηϊυγίου δησνοσοὰ, (Ὠτουρἢ 
ττϊεπᾶβ. (Κα νἱ]. 6). ---οσᾶ, 1 πὶ ποῖ ᾿ΟΣΓΌΥ, 
εἴς. ΤὨΪ8 δυμ ]} βρσᾶηρ οὐἕν οὗ ἢἰ8 σοπδοίουϑ- 
Π655 αὶ ἢδ6 ν»͵ὰβ ἃ Ὠδδίῃρῃ, 458 ν7 61} ἃ5 ἢϊξ δϑίδοτῃμ 
οὗ οὖγ [Γοτα, --- Βα ΟἿΪΥ ΒΑΥ ἴῃ 8 ψψοσὰ. ΤῊ 8 
ἸΏΘΔΏ5 Οὐδ ΜΟΥ οὗ Τσοϊῃπηδληά, 45 νεῦβε 9 βῆονϑ. 
-- Δηὰ ὨΥ δοσυδιῦ 88}811 Ὧ0 ᾿θ4]Θὰ. “ΟΠ ΠΥ 
Διο δι τ ἢ ἀἰνναγβ ροὸ Ὠδπὰ ἴῃ Παηά,᾽ 

ψετ. 9. ἘΌΓΡΙ αἷδὸ δ: ἃ δι Ὁπὰοσ Δ ΟΣ Υ. 
“Α]80᾽ ἃ5 ἴὴ 1κὸ νἱἱ. 8. ὙΤὮδ ΤΙ ΘΔΠΙΠΡ 15 : [ Δ1Ὰ 
ἴῃ δεσνίςθ, Κπουνηρ δον ἴο ΟΌΕΥ δῃηὰ 4150 ΠΟῪ ἴο 
οουμπηδηὰ : Ἀανΐηρ βοϊάΐοσα ὑπᾶθν παγϑοὶζ ; ἤδηςς 
ΔῈ 1 το πὶ δέζεσ ἃ1] ἃ ϑυθοσζάϊηδίε σδῃ σοπιηδηὰ, 
ΤῊ ΟὮ ΠΊΟΤΘ Οὐδ ΨὮΟ ἰ5 “ἷῃ ΔυϊΠοΟΥ ν᾽ ΟΥ̓ α15- 
6436. Ἴδα ἰδϑὲ ᾿πουρῆξ ἰβ8 τεαυγεὰ Ὀγ [6 σοπῃ» 
τηοπἀαίίοη Ὀεβίοννοὰ οἡ ἢΐ8 δι ἢ. - λυὰ Ι δ8Υ, 
εἴς. 1 4χλ ἰῃ ἴῃς ὨΔΡΙ οἵ σοπιηιδηάιίπρ ἢ 8 
ποτά, δηὰ δ ορεγεὰ. Τῆς ἤτγβε ἵνγο σοτησμδη 8 
ΔΙ6 Τεργοβϑοηϊεα 48 δααγοββϑεα ἴο βο]άϊουβ; [ἢ6 
Ι.ϑὲ ἴο ἴπ6 Ππουβθῃοϊὰ βογνδηῖ, Το ψοσκα ἩῈ- 
ουΐ ὨΪ5 ρεΓβοι δὶ βαρεσγιπἰεμάεηςς Ἐχρ οὶ σοτ- 
τηδληᾶ, τπρ]1οὲ οὐεάϊεποθ. “ΝΥ Βαϊ ρίνεβ βυ ἢ 
σὔδύτῃ ἴο ἰἢς 1Ἰ]υβίσγαϊίου 15, [δὲ ἴῃς οδηϊαου 
νοῦ ἈϑΑΠ ΤΘΟΌΓΒ ἴο ἢ8 ῬΟΟΥ ἐδ Ὁ] βεγνδηῖ. 
ϑοπὶα ἔδυ αν δεγναπὶ οὐ ἴδῈ Τοτὰ εἐβϑὺ5, ἢς 
τ 1ηΚ5, νου] βυβῖος ἴἰο σαϑίοσε ἢ18 Ῥοογ β]ανς. 
([ληφσε.) Ηδ τᾶ πᾶνςὸ ἰπουρῇϊξ οὗ βρ᾽ τιῖβ ἀοίῃς 
τῆς ψοσῖκ οὗ Βεα]ησ. Τα βεγνδηὶ 566 π|5 ἴο να 
Ὀεδη ἢ15 ΟὨΪΥ ΟὨδ. 

ψες. ’ο. Ἐτδὀὺ ζρδυνο]οὰ. Νοὲ ἰο Ὀς ἐχρΙ]αϊηοά 
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ΔΥΔΥ. Οὖὺ Τογὰ οουϊὰ πηᾶγνεοὶ; ἃ τλΥϑίοσΥ οὗ 
Η!Ϊ5 Βυχηδηῖν. - Ἰἴο ἴδοι ὑπ ζο]οσθὰ,. Α ταυἹ- 
τὰς νγᾶβ ὈῬΓΟΌΔΟΪΥ ὩΘΑΊ, 411] ἐν. --- ΨΊ πὸ τὰδὴ 
ἴῃ 6γ80] ἴδγο Γ ζοιπὰ δὸ ρτοδῖ ζαϊτ. ΤῊΪ5 15 ἰῃς 
Ἵ6ἢ86 Οὗ δε οοττεςοί χεδάϊησ, ΜΉΘ ΠΟΊΕΥΟΙ 
ἴδοθβ 1δϑί, ἔοσ δ ρ 4515, [ῃ6 ΡὮΓΑΒ6, “ ἴῃ 15146].᾽ 
Ποτα στοδίοσ ἔδι τ τρς ἤανα Ὀδαη ἸοοκΚοα [ΟΥ, 

Ὀυΐϊ4 Ος ΠΕ ]ς τγᾶ5 ἴῃς γβὲ ἰο δοκηοσιεᾶρε (Ὠγϑι 5 
ΡΟΨΨΟΙ ἴο 64] δἱ ἃ αἰβίδῃςε. 

γε. 11. [ΔΚ οὔιίβ ἰῃ6 ἐὈΓΓΠΟΥ ΔΡΡ]ΠΙΟΔΌοη 
σοπίδιπϑα ἴῃ {ἢ15 δηὰ τῆς ξο] ον ίησ γα σβο, τεοοτά- 
ἵηρ ἴζοτα, Βονενοσ, ἤδη τερϑδίεα οἡ ἃ ἀϊβεσεηῖ 
οσσϑίοῃ (1ὺκε ΧΙ, 28, 20). --- ΤΏΔΕ ἸΏΔΩΥ 51.811 
ΟΟΣΩΘ ἴσοιῃ [16 οθδί διὰ θα. Α Ῥσόορθδου ἰῃδί 
[ἢς Οδεηῖ]65, ἐνθὴ ἴῃς τηοβὲ σοπιοῖθ, 5881} δηΐου 
ἴῃς Κιπρσάοτϊῃ οὗ ἤεάνδῃ. ---- πὰ β.}4}} εἰς ἄστη 
(1, 6., “τϑο]ης δ 120]6 ᾽) Ὁ ΑΌΤΑμδη, εἴς. Τα 
ἕω τορσζεβεηϊεα ἴῃς ἀο]ρηϊβ οὗ ἴῃς Μαβ514} 5 
Ἰησάοτῃ 45 ἃ ἔεαϑδί 1 τῆς ΡΔΌΠΑΓΟΝΒ ; Ὀπὲ ἴῃς 

ΓΟίδυθηος ΠΟΙ 18 ΓΑΙΏΟΙ ἴο ἱπεισηδίε ἀοτηδϑίο ἰῃ- 
ἴσσγοουγβϑο. Τὴ ῬδισΆΤΟἢΒ Δ1Ὸ ὈΓΤΟΡΟΙΙΥ͂ πΊθη- 
Εοποά, βίπος ψἱἢ ἴῆεθε ἴμ6 ϑορασδῦηρ οὗ (ἢς 
ῬΘΟΡΙς οὗ σοὰ ὈῬερδη. 

ΕΣ. 12. Βαΐ ἴδο δ0π8 οὗ [Π9 κίησθομι. ΤῊς 
]ενβ, ψῆο, ὈΥ μεσεαιίδτυ στρῃϊ δπὰ δοοοσγαϊηρ ἴο 
[Πε οταϊῃασυ ἰατν οὗ στδοίουβ ἰηὔσδηςαβ, πλὶσῃΐ Ὀς 
ἐχρεοϊδα ἴο δηΐοσ, 81.811 Ὀθ οδδὲ ουΐ, ἐεχρεὶεα ἔσομλ 
{16 ἔδαϑὲ οσὐὁ ποπα οὗ ΠΟΙΣ ρδι ΓΙ Άσοδ]ὶ Δηοδϑίοσϑ, 
ἐπῖο ἴ09 ΟἸΟΣ ἀδυῖκηθ88. ζὰς ἤρυγε 8 [παῖ οὗ 
ἀαγκηθββ οὐϊδίάα τῆς ἢουδβα οὗ δδβϑίϊηρ οἵ ἴδε 
ἤουβα οὗἨ σοχηζοσί. --- ΤΏΘΥΘ 581}8}} Ὀ6 [116 Ἰττοορίηα, 
διὰ (00 ρηρδαίηρ οὗ ᾿οϑδι, [Π6 ΒΟΙΓΟῊ δηα ἴῃ8 
τασε σοηβδαυδηξ ὉΡΟῚ βϑυοἢ οχρυϊδίοθ. ΑἸ80 ἃ 
ἰηΐ δῖ [6 τες εαῃ 688 οὗ ἃ ἔυΐϊυτε βίαϊε οὗ ρυη- 
ἸβΒῃσηθηῖ. Τῆς ἤἥρυχεβ σὲ ἔεαγξι : Ὀ]ΔΟῖς πιρΐ, 
δτὶοξ δηὰ γαζς. 

ἌεΥ. 132. Δ5 δου διδεῖ Ὀοϊϊονοὰ, εἴθ. ΤῊς 
ἔτι οὗ τῆς πηδϑίοσ γοβυ]θα ἰῃ τῆς ποδὶ ησ οὗ τῆς 
Βεγνδηῖ. --- [ὰ [δ΄ ΒΟΌΣ, δ οπςς, δὲ [ἢ6 τηοπηοηΐ, 
ΤῊ 54π|6 Κίὶπὰ οὗ δι νὰβ ὄἼχεσοϊβεαὰ Ὀγ τῆς 
Θγγο- ΡΒ Θηϊοίδη ογῆδῃ ; 4150 ἃ μελίδεη (Μϑῖι. 
ΧΥ. 21-28). ΤῊΣ ἴῆγος Ὀα]ενίηρ σοῃζτ] Οἢ5. οὗ 
ἴῃς Ν. Τ. : [815 οπς, ἴϊε οπα ὈΥ͂ ἴῃ οτο55, πὰ 
Οὐογπα] 15. 
εν. 14. Αδὰ τ Ἐ6ὴ 721608618 ψᾺ8 Οὐτὴ0 ἰπΐο Ῥθ- 

ἴογ 8 Βουδ0θ. Αἱ (λρεγηδυπὶ (σοι. Μάδῖκ :. 21, 
29; Τὰύὺκθ ἱν. 21, 2ὅ).. Βειβαι δ, βου Υοσ, 15 
ο8]1εὰ (Τοῦ ἱ. 45) “τῆς ΟἿ οὗ Απάτονν δηὰ Ῥε- 
ἴοτ.᾽ ἤδη ΟΥΓὁἨΨΜὮΥ ΠΟΥ τεπηονθα ἰβ ὈΠΚΏΟΨΏ, 
ΤῊϊ8 τῖγας]ο, ἱορσοῖποῦ ἢ οἰδεῖ 1 “15. ον 
οἰἐγ ̓  ((μᾶρ. ἰχ. 1), οσουττεὰ αυἱϊΐς ΘΑΥΥ πὰ Η!5 
ΤΑΪΠἰ Β(ΥΎ. --- ΗΠ 5 Ψ 1108 ἸΔοῖΠοΣ. Ρεΐεσ νγ85 {πεγα- 
ἔογε τηδισὶεα. πβδ ῷ δΔηα πηοάδτῃ Εοχηδηϊβί 6χ- 
ΟΒΙΤΟΙΒ ἱπέοσ δι τῆς τῖξε νὰβ ἀεδὰ ἔτγοῃῃ ἴῃ6 
αςὲ τἢλὶ [6 τηοῖμεσ πδη Βεαϊεαὰ “πιϊπἰβίεσεα 
υηΐο ἰἤδηὶ .᾽ Ὀμπῖ ψοτα (παὶ ἔῃ6 ᾿οαθε Ῥοΐϑυ στηυϑὶ 
μάνα τρλιτιοὰ ἀραίῃ (σορ. Σ ΟΥ̓ ἰχ, 5). “14- 

ΤΗῈ ΟΟΘΡΕῚ, ΑΓΓΟΚΌΙΝΟΕ ΤΟ ΜΑΤΤΗΕΝ,. [(βαᾳ». Ν1Π]. 1-1} 

δεηά 888 ἴμαΐ ΠΟΙ Ὠᾶτὴς 48 Ῥεγρεῖυδ οὐ ζου- 
ςοτάϊδ.᾽ ---Ἰ σίηρ, Ρτοβίσαϊα, οοηῆηεα ἰο ὑεὰ ἢ 
ἔσνοσ. 

Αυὰᾶ Βο ἰοπομθὰ ΒΟΥ Βδπᾶ, Ουγ], οτὰ 
ςου]ὰ 64] Ὀγ ἃ νογτὰ δὲ ἃ αἰβίδηςθ, ἴῃ τῆς τὸ- 
ΒΡΟη86 ἰο ξαϊτη, αὶ Ηδ σεησσα]ν τηδὰς βοσης ουΐ- 
Ὑλγὰ 5'ρῃ οὗ Η:5 μμρ κὸν ἐρρ Δῃηα ν11} ἴο οὐτα ; [6 
βῖρτι σοστοβροπαϊηρ ἴο πα ουτα δηα ῥσονὶηρ ἰδαῖ 
Η:5 ψ1}} ἢδ816α. --- ΤΏς ΒΕΔ] 1 Ὡρ ψγ45 ἰπϑίδηϊδηθοιϑ 
δηα ρῬεσγέβθοϊ, Βὴ0 ΔΣῸΘΘ διὰ σηλυϊδίοχοα πο Εἶτα 
((Π6 5ἰῃρσυϊαγ ἰβ βυβίαὶηδα Ὀγ ἴῃς θ65ὲ δυϊπουὶ 65), 
[5 Βῃονηρ ΠΟΙ ρΡεγέεςξ σοϑιοσδιίίοη. ΤῊς ἐδ! τἢ 
οὗ Βοῦ ξδσταγ μα 0411. ἔοτ ἴῃς πηΐγδο]ς, Ὀυΐ 586 
ΒΠΟΥ͂Β ΠΕΙ οὔτ 411 πὰ ΠΟΥ σταϊϊζυάδε ὈΥ “5εγν- 
ἱησ᾽ ἴῃς [οτὰ, δηὰ ταὶ ἴοο ἴῃ ἰμ6 ηδίυγαὶ δηὰ 
ΨΟΠΊΔΩΙΥ ὙΆΥ οὗ Βουϑεμο]ὰ ἀπῖγ. 

γὲεσ. 16 6115 ὺ8 οὗ ἃ ροῆθσαὶ ραϊμοσίηρ οὗ ἴῃς 
ΡῬΟΒβἜββϑδα δηὰ 5]. κΚ ἰῃ Ὁδρεσηδυμι. Μασ (]. 22) 
84Υ5, ΑἹ] τῆς οἷν νγὰβ ψαϊβεσεὰ τορεῖμου δὲ ἴδ6 
αἀοοτ.᾽ [μ|κς (ἴν. 41) [6115 ονν [6 ἀδηγοηβ τεοοῦ- 
Ὠἰζεὰ Ηΐῃ. ἘΕὸῸτΓ {πό86 ΠυΤΠΘΤΟῸΒ ΤαΪΓΔ 0165. οὗ 
ρα] ηρ θεῖο ψγὰ8 ἃ βυβιοϊδηϊ τηοῖνα. --- ΕνΘΗ. 
ΕἸΒΟΣ θδοδυβα τῆς τηοϑὲ σοηνοηΐϊεηΐ ὈΠπῚ6, ΟΥ ἴῃ 6 
δαϑῖ π|6 ἔου [16 βίοκ ἴο ὍῈ ἰδκδὴ ουΐ, οΥ 1ἴ τᾶν 
ἢᾶνε Ὀδδὴ ἴῃς ϑαρθαϊῃ (οοσιρ. Μδγκ ὶ. 21). Ουτ 
Ιοτὰ νγᾶ58 ΤοδαῪ ἴο ἢδ8] οἡ ἴπς ϑαρραδίῃ, Ὀπὲ τὴ6 
ῬΘΟΡΙῈ ΠΙΑΥ͂ ᾶνα νγᾶὶῖοὰ ὑῃ}} βυπάονῃ, ὙΏΘη 
τις ἸΈΤΕΝ ΒΑΡΌΔΙἢ ἐπάδὰ. Ηες μεαδ]εὰ ἤδη Δ]], 
Ὀοῖἢ ἔῆοβε ροβϑοβδοὰ ψὶὸι ἄθταοσδ δπὰ ἴῆς δίοῖ : 
ἴνο Οοἶδ586ε5 δυο] αἰ ησυϊϑηεά ἔγοῃ δᾶςῇ 
οἴου ἴῃ ἴῃ6 (οβρεϊΐβ. 

γετ. 17. Ῥεουϊαγ ἴο Μαίδον, ἀπα ἴῃ δοςοοτά- 
πο ΨΠἢ [Πς ΡυΓΡΟΒβε οὗ ἢἷ5 σο5ρεὶ. -- Ιδαῖδὴ ἴδ 
Ῥτορβοῖ. [ἢ ἴῃς Ὀεδυϊεξυ Μεββϑίδηις ῥσχεαϊσοηῃ, 
σὮΔΡ. 111. Ὅς Ενδηρε  ϑὲ ἀοεβ ποῖ αυοῖς ἕτοτι 
τῆς οομσήοη ΟΥὙεαὶς νουβίου, Ὀὰϊ ΠΑ 65 ἃ τοῦτα 
Ἔχδςί [γα], ναγυὶς ἔγοσλ [δ 6 ΟΥ̓ΡΊΠΔ] ΟἿ]Υ 
ἴῃ ἴῆ6 ϑβυρβύςποη οὗ ἀὶ ΤΟΥ “ΒΟΙΤΟΥ5,᾽ 
ἰὴ (Π6 1451 οἰαυβϑε. ΤῊΣΒ 15 δ΄ ονναΌ]ς ἔτοσῃ ἴῃς Ρᾶσ- 
4116} 18πὶ οὗ ἰάδθδβ ᾿οιιπίοη ἰοὸ Ηδῦτονν Ῥοσίτγ. 
ΤῊΣ ΡτΤΟΡΘΟΥ ταξεσβ ἴο Ὀεαγίηρ ἀπά ἐχρίδην 
ΟἿΣ 51η5, Ὀὰΐ 15 Πέτα Δρρὶδα ἴο τῆς ἈΞΔΠΣΕ οἔ 
ὈΟΟΙΥ ἀΐβεαϑεβ. Ηἰ8 Ὠθαὶ]ὶηρῦ νγῶϑ 4150 ἃ βυΐοτ- 
ἱῃρ ἢ δηα ἔογ υ5. Τῇαβα σι γα οἷθ8 ἡ τς ἰγρ68 
οὗ Ηἰβ στοαί ουκ οὗ Ὀδατηρ ἰῃ6 51ὴ5 οὗ ἴῃς 
να, Ῥδιηρ αἰτεςιεὰ ἀραϊηβί [ἢ6 εῇεςίβ οὗ 5]ῃ ; 
[ΠΟΥ ΜΟΙ 5ρηὴβ δἀηὰ ρ]θδᾶάρεβ οἵ Ηἰ5 βρὶ Πίμαὶ 
Ρονεσ. Ηἰἴ5 οοπίδοϊ ἢ 411 [15 βυβουιηρ νγᾶ8 
Δῃ πηρογίδηϊ μαζί οἵ ἴῃς σοῦ οὗ Οἠθ ἯΠΟ ἴου ὺ8 
Ῥεσᾶσης “ἃ ὯΔ οὗ ΒΟΥΤΟῪΘΒ δηὰ δοαυδἰηϊοα ἩΣᾺ 
στὶεῖ.᾽ Μαίβεν᾽ 5 Δρρι]οδἤοη οὗ [6 ὈΤΟΡΏΘΟΥ, 
ἘΒΡρθοία νυ δἱ {πε οἷοϑε οὐ βυοἢ ἃ ςτοὰρ οὗ τηῖγὰ- 
168, ἰ8 ὨΙΉΪΥ βασρεβᾶνα ἰὴ σερασγαὰ ἴο ἴῃ υἹἱοδυὶ- 
οὐβ ψοΥκ οὗ οὐσ ᾿οσχὰά. Τῆς ψοσκ οὗ μοα]ς 15 
Δῃ ἰηΐερταὶ ρατὶ οὗ οὐὐ 1, οτὰ 8 τεαςειηϊηρ ΟΣ, 
ΤῊΣ τη δαϊολὶ ργοξεβϑίοη οδη Απαὰ ἱΐ8 Πρμαϑὲ ἴῃ- 
οδηῖνε δηὰ ἰσιιδβῖ σΊοσυ ἴῃ (815 ἔδοί, 
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ΟΗΑΡΤΕΚΒ ΝΙΙ1. 18-1Χ. 1. 

ϑεεως ἀεῥαγίς 70,7, σαάκαγα; “Απδευδῦς 1ο ἑοῦ τυᾶο τυομέα γοΐζοεν Ηἶῆρε, 4 4 
σεζς 1096 7Τερεῤέσί, 26 δωρμομίαος ἀδαΐσα, απα ἐζς Π2γα ΟΣ “τυΐηφ αἷξ- 
σέγογεά, Οαάκαγα γεο δεῖς Πἶῆρε πα 1716 γείμηις 0 Οαρερηιαλε. 

18 ΟΥ̓ ψβδθῃ 6808 δαὺνν ρτϑδί ̓  τυ] Πτ465 ἀΡου  Ὠΐπι, 5 6 “ Μακῖν. 5, 

[9 ϑανα Τσοιῃτδηστηθηΐ ἴο ἀσραζί ππΐο ἴῃ6 οἴμοῦ 51:86. Απᾶὰ 25 

δ σεγίδίῃ βοῦῖρα οδπλα,2 δῃα βαἰα υπίο Ἀΐπὶ, Μαβίοσ, 1 νν1}} ἕο ]ονν ὁ νυκα α, 57- 

20 ἴδεε ψ ἈΠ Βογβοσνοῦ ἴδοι σοαϑέ. ἊΑπηὰά 6815 βαϊ ἢ υηΐο τη, ΤΏ6 
ἴοχοϑβ βάν ἢοΐθ5, δηὰ ἴῃ Οἰγαβ οὗ [6 αἱγ ὃ ἀαυέ ποϑίβ ὅ; θυΐ [6 

21 50 οὗ πῆ ἢδίῃ ποῖ ψμογα ἴο ἰᾶῪ ἀξς Ββεδά. “Απά δῃοίδεγ οἵ “1 Κίμρε χἱα 
ἢ15 ὅ ἀἰϑοὶρ[65 584 υπηΐο δίτῃ, [οτὰ, βυοσ τς ἢγϑὶ ἴἰοὸ ροϑθ δπά 

22 ὈΌΓΥ ΤῺγ ἰδίμεσ. Βαῖΐ 6515 βίᾳ ἴ υηΐο ἢΐπ), ΕὍ]]ονν της ; ἀπά ἰεῖ 

(6 ἀεδά θυζγγ {πεὶν ἀδδα.8 
22 “ΔΑπὰᾶ ν ἤδη 6 Ψ85 εηἰεγεά ἰηΐο 8 501,2 ῃἷ5 ἀ βοΐ 165 ξο] ον εά 4 ἜΤΕΙ 
24 Ἀϊπη. Απά, ὈΕΠοΪά, ἴΠ6γα ἄγοβα ἃ ρυεαΐ ἰδϑιηραβϑί ἴῃ ἴῃς 868, ἰῃ-ὀ Ὧ1- 35:25. 

Βοι  οἢ ἰπαΐῖ [6 5810 48 οονογεα ψἱ ἢ τῃ6 ψᾶναβ: Ὀὰϊ ἢδ 

25 ΜΆ5 ἀϑῖδερ. Απαᾶ 15 αἱβοῖρ]65 15 σϑιὴς ἴο ἀζγε, ἀπ ἀννοῖα Ὠΐτα, 
26 5αγϊῃρ, [ογὰ, βανα τ.5: } ψὰ ρεγίβϑῃ. Απά ἢς 5861} αηΐο [ΠΏ 61), 

ὙΝᾺΥ γε γε ἔεαγίυ], “Ὁ γε οὗ {|| [αἰ ὙὙδη 6 ἀγοβε, δῃὰ “ 8:9 βαρ, 
ΤΥοουκοαὰ [86 νἱπᾶς δῃά τῆς 568 ; 8δπά ἴοτγε ννὰ5 ἃ ρτεδῖΐ οδ]ηγ. 7)}ἙῈ5. εἶν. 7. 

27 Βυῖ τῆς πηδη τδγνε ]θά, βαγίηρ, Νμαῖ τηδῆηεῦ οὗ τηδη ἰ5 [ἢ]5, 
[παῖ Ἔνθ ἴῃ6 νίηαβ δηά ἴῃ6 568 ΟΡ ΘΥῪ Πίσῃ! 

28 “Απᾶ ψ ἤδη ἢ ΜᾺ58 σοΙης ἴο [πε ΟἴδοΓ 5146 ἰπῖο [ἢ6 σΟυΠΙΓΥ “ Μαπκν. ὡ- 
ψνυκε 

οὗ [86 (σεγβεβεῃα5, 12 Τ[Ὥ6γα τηδῖ Ὠϊπ ᾿ὕνο ΡοΞββ6 5564 ψ τ ἀδν- εἰοραὶ 

20 τῇδ ταϊρϊ 1 ρᾷ55 Ὁγ [παΐ ΨΑΥ. Ἄδα ὈΘΠοΙά, που οὐδα ουἕ, 
βαυΐηρ, ἐμαὶ μάνα γα ἴὸ ἀο νι [ῃ 66, [655,16 το 50 οὗ ἐ3 θεν ἐλ 
(οα» ατὲ ποὺ οοτὴβ ἈΪΠΕΓ ἴο τοττιαπέ ἃβ δείοτε {πὲ {ἰπια ὁ 14} [απο ὶν 

30 Απάὰ 18 [Π6γ6 85 ἃ ροοά ΨΑῪ ΟἹ ἔγοϊῃ ἤθη ἃ Ὠεγά οὗ τῆδηΥ 
31 5 1η6 ἐδοάΐηρ. 80 1ῃ6 ἀεν]]518 Ῥεβοιρῃς Ὠϊπὶ, βϑαγίηρ, { ἴθοὰ 

οαδὶ 5 ουξ, ΒυΠ6Υ ὕ5 ἴο ΡῸ ΑΨΑῪ 1. ἰηῖΐο ἴῆς6 ογὰ οὗ ϑονίπα. 
22 Απά δε 5414 υηΐο ἴΠεπὶ, αο. Απᾶ θη ἴπαὺ νοῦς σοπηα οαΐ, 

ἴπαγ νοΐ ἰπῖο ἴῃς Βετάὰ οὗ βίης : 3 δηά, Ὀεῃο]ά, ἴῃ ψῃο]6 Βογὰ 
οἵ 5υνὶπα γαῃ ν]ἱο θη ον ἀονη ἃ ϑίθερ ρῥίδος ἱπῖο [6 564,3 δηὰ 3 

323 ΡεΠιβμαά ἰὴ τῆς ψαΐεσθ. Αηάα ἴδεν ἴμαΐὶ Κορὶ 3 τδλ ἢδά, δηά 

1 ρον» σμίλογέξέδς ον στεαὶ 3 οης το τναᾶς ἃ 5οτὶὈε ζᾶπὶα 
8. Ὠδδνθῇ 4 σγ Ἰοάρίηρ Ρ]Δ( 65 δ (Π6 Ὁ ΔΆΑΥ 
Ἷ 5] ἢ 8 Ἰεανὲ ἴῃ8 ἡμαν ἴο Ὀυγν ἐπεῖγ ον ἀαδὰ αἵ 
δὴ {ΠΕΥ 11 ρ»εζ Ὁ5 12 (λάδσγεηθβ " ἀδπιοῃ8 
14 ξομϊηρ ἔοτἢ 1δ ςου]Ἱὰ " ρ»»ἶξ 6505 
1 Βεΐίοζε ἴῃ ἔϊπι6 ἴο ἰογηθηΐ ἃ5 8. Νονν 19 σρῃηὰ υ8 
Ὁ Απὰ [Π6Υ ολπια ουὖΐ ηα ψγεηΐ ΔΎΔΥ ἰηΐο Ἷ 5.6. 
Ὧι: (ἢ ὙοΪς Βεγὰ γυβῃεα ἀονῃ ἴῃς βίεερ πο ἴ6 ἰακ6ὸ. ΞΞ. ἡ" όγ ἴμγῚ 9 (οὰ 

ΜΟΙ 1. 6 



82 ΤΗΕ ΟΟΘΡΕῚ, ΑΓΓΟΚΌΙΝΟ ΤΟ ΜΑΤΤΗΕΨ. [(ΗΑΡΒ5. 11]. 185-ΙΧ. τ. 

ψεηΐ ΓΠ6ΙΤ νναγ8 25 ἰηΐο [86 ΟΣ, δῃα το]ὰ ὄνοσγ τἈϊηρ, δηά ν δὶ 
24 Μὰ5 ὈΦΙ4]16η ἴο [6 ροββ6ββ56α οὗ (ῃς ἀδν} 5.18 Απηά, Ὀε6μο]ά, [6 

ΜΏΟΙΪΘ6 ΟἿἿΥ σδῖης ουξ ἴο τηξδοίὶ 7658: δῃὰ θη ἴπ6Υ 58 ὨΪΠ], ει Κίηξο χεὶϊ 

ἐἴμογ Ρεβουρῆς ἀζρε τῃαἴ 6 ψου]ὰ ἀεραγὲ ουἱ οὗ {πεῖν οοδϑβίϑβ.35 8) ἴαζον. 
ΙΧ. τ ἸΑπά Πα επίογοα ἰηΐο ἃ 58}ϊρ,9) δῃὰ ραβϑ86α ονεῖ, δῃὰ οδηδ 

ἰηἴο ᾿' ἢ15 ΟὟ ΟἸγ. 

3. γε [Δ ΕἿΓ τὰγ8 

ἴ Ματῖς ν. δι 
κὸ νἱῖ. 
4ο. 

»ε ΟἾδΡ. ἱἷν. 

1:31 (ΟΡ. 
846 (χγοτὴ ἴπ6ὶγ ὈοΓΟοΥΒ Μᾶῖκ ἰἱ σ. 

ΟΗΒΟΝΟΙΟΟΥ. Μαίδθον ἰπϑοσίβ {Π|5 στοῦρ οὗ 
ἀνδηῖβ ἢοῖςα; Μαῖκ δηὰ ΤρΚε δἵ ἃ Ἰδίοσ Ῥοϊηΐ. 
Ὗνε δοςερί ἴμε σὨσοῃοϊοσῦνυ οὗ Μασ, ῆο δχρὶὶ- 
ΟἰΕἸγ 5αγ8 ἴπδι [6515 οσοββεα ἴΠ6 864 ου ἴῃς Ἄνδθῆ- 
ἱπγς οὐ ἴ)6 ἀδὺ ἴῃς ρᾶσδῦϊα οὗ ἴ86 ΒΟΟΣ ν)88 
ἀεϊϊνετοὰ, Τῇς ἀνθηββ οὗ [815 ἀΔΥ̓ ἂὲ σεσογάδα 
Τ,οτς ἔᾺ}]γ ἰπδῃ ἴπο8ε οὗ δΔὴγ οἴμποσ αἀυτηρ ἴδ 6 
Ταὐἰβϑίσῃ ἰῃ Οὐ411166. ὙΏδ ογάοσ ἴῃ Μαίίζμεν 18 
ῬΓΟΌΔΌΪ οὐπρ ἴο δ5 ἀεδῖτε ἴο βσοὺρ ἱορεῖπεσ 
ἹἸπιροτχίδηϊ Ταῖγαοϊθ8. ΤΠ ἱποιάδηΐβ τιδπιϊοπησδὰ ἰῃ 
ΨΟΙΒ. 190-22, ἩὮΙΟΝ Δ͵ΤῈ Ρ]Δοοα νΟΓΙΥ ταῦ ἢ ἰαῖοῦ ὈῪ 
Γὰκε (ἂς ΟἿΪΥ οἴδεῦ Ενδηρε] δὲ 0 τοοοσαβ 
[Πδτ}), ΡΓΟΡΑΡΙΥ οσουττοα ͵ἰυδ8ὲ Ὀεΐογα οὐὖγ 1,οσὰ 
στοββϑεὰ (ἢ6 16, ὙΒοτα 8 ἃ σεάβοῃ ὙὮΥ Γ[Κὸ 
Ββῃουϊὰ νγῪ ἔγοτι ἴῃς ογάοσ οὗ Ὡπίβ, Ὀυϊ Μαῖῆεν 
πουὰ ΒΑγαὶγ ἱπβοσί [δ πὶ ΒΘΤα, υη]655 ἴῃς σῃσοη- 
οἱορίολὶ ογάδσ Ἵοδεὰ ἔου ἃ ὌΔΟσε 8, πουγανου, 
Δ ΔρΡΡσορσίδίδεηββϑϑβ ἴῃ (μα ὶγ ΡΟΒΙ ΠΟΤῚ 80 ὩΘΔΓ ΝΟΥ, 
17 (866 νοὺ. 20, δῃὰ ἴδε ορϑηϊηρ βοςοη οὗ οἤδρΡ. 
Ϊχ.). ΤΠδβα να ῇοηβ οἱ οὐάοσ 5Βῆον (δ ἰηά6- 
Ρεπάεποςε οὗ ἴα Ἐνδηρο] δῖ. 
ΟΟΝΤΕΝΤΒ. ΔΑἷἿΟΥ ἃ ἀδγὺ οὗ Τσοηῃῆϊοϊ δηὰ ἰοἹ], 

οὐγ 1οτὰ βεακβ στέροβα ἴπ ἴῃ ἐνθηϊης οἡ {δὲ 
ἰαϊκα (νεσ. 18) ; Ηςε :5 ἀείαἰπεαὰ Ὀγ ἀουριειηρ ἀϊ8ςὶ- 
ΡΪε5 (νεῖβ. 109-22) ; 516 Ὲ}8 ΤΑΙ ἀυπησ ἴδ6 
βίοσῃι (νεῖ. 23, 24), θαΐ 15 ἀννακαηςα ὈΥ δασγίμὶ 
αἰ5.1}0165 (νϑσ, 25); Ηδ οδὶτὴβ ἴῃς δἰ οπιθηΐβ (νΟΓ. 
26), ἀπὰ “11π||6 48 ομδηρσοβθ ἴο στοαὶ ΟΠΩΟΥ 
(νετ. 22). Εεδοδίηρ ἴῃς οἴΠΟΙ 546, Η15 σοπῆϊοξ 
ΨΠΠ 510 δηὰ ϑαΐδῃ 15 σοηενδα ; [ῃ6 δοτοσβὶ ἀ6- 
τηοηΐδοβ, Ῥοβϑεβϑοα Ὑ1 τὴς τηοϑὲ Πυσ Τοῦ σοΙΏ- 
ῬΆΠΥ οὗ αἀδμλοηῃβ, τηεεῖ Ηΐηι (γε σβ. 28, 20) ; Ρ61- 
τηϊϊἰςὰ ἴο δηΐου ἃ μβοχγὰ οὗ νη, ἴὴ6 ἀεπιοῦβ ἀ6- 
ΒΙΙΟΥ͂ ἴΠ686 (νεῖβ. 230-32), ψΒΙΟἢ ΟΟΟΔΒΙοη8 ἃ ςοη- 
σοῦΓβα ἔτοπὶ ἴῃ6 ΟἿ ἴο δεῖς Η πῇ ἴο Ἰεανα (ἢθηὶ 
(νεσβ. 33, 34); Ης ἀδρατγίβ (οδρ. ἱχ. 1), ῬΡσΟ Δ ὈΪΥ 
ΠΘΟΥΟΥ ἴο τεῖσση. ΤῈ ὙΠοΟΪα βασοῃ 15 ἃ υἱνὶα 
βικαίςῇῃ οὗ [ἢς ναγίουβ ἔοσττηβ οὗ ψεδκηθββ δηά ορ- 
Ῥοβίξ'οη οὖν 1,οτὰ δἰνναῦϑ εποουδίοσβ. ΤῈ οεη- 
ἴγ2] δνεηῖ (ἴῃς 50}}}Ππρ οὗ ἴὰς ἰετηροϑὶ) ἰ8 ἴῃς 
τηοβὶ βἰζηιδοδηΐ Ομ. 

γεῖ. 18. ΜΝῊὸν ΜὮΘ0Ω 210608 Βαν ατοαΐ του] - 
ἰπᾶθθ. ϑοιης ὙΘΣΥ ἃποϊδηῖ δ ΠΟΥ 65 οπϊῖ 
“στεαῖ,᾽ πὲ 1 8 θετίεσ ἴο τείαϊῃ 1. ὍΤῊΘ “τηυ]ᾶ- 
ἰυάς5᾽ δὰ [ἰβίεποὰ ἰο ἴῃς ἀϊδοουγχβα ἱῃ ΡᾶγΑὈ]65 
(ς ΒΡ. χ1}}.). -- Ηθ ζῶνθ οοσζασαδσιάσηθεξ ἴο ἀθρασί. 
Τὸ δνοϊὰ 1η6 ογονά, γο τδυ μαννα Ὀδθῃ ἴῃ Δ 
ἐχοϊϊεὰ σοπαϊοη, πὰ ἴο δηᾶ τεροβα δέίζεσ ἃ ἀδῪ 
οὗ οσοπῆϊοϊ δπὰ ἸδθοΟσ (οοπρ. ΟμΑΡ8. Χχιὶ., ΧΙ]].) ; 
δίηςς (Π]8 ἴοοῖΚ ρῥίδοα ἰῃ 86 δνεπίησς (Μαχὶκ ἱν. 
45). --- ἴὸ [860 οἴδΟΣ εἰᾶθ, οἵἩ ἴῃς ΙΔΚα. 

ἍεΥ, 19. Αδϑὰ οὁῃ9 Ἧδο 88 ἃ δοσίῦο. "Οπς᾿ 15 
δ ρηδες ; Εἰ 6ΥΓ οὴς ἀἴ5ο)ρΡ]6 (νοτ, 21) ΠΟ γ)ὲ8 
ἃ Β0ΠΡς, ΟΥ “οἠς 80 Π|Ρ6,᾽ κυρρεδπρ {παῖ 1 τγὰ8 
ἌΤΕ οσ ους οὗ (δαὶ 0458 ἴο Ὀ6 ἀτηοηρ ἢ18 ξο]]ονν- 
ΕἸ8. [{ὶ5 δῇ ἱῃρϑηϊουβ Πυροίμαϑ:8 οὗ Γηρα, παῖ 
[686 ῬΕΙΒΟῺΒ 411 θδοδτης ΑΡοΒβί]68, θεὶῃρ 5ΞΡ601Δ1}Ὑ 
οδ]]δὰ δὲ {18 ἔθ. Βυῖ ἰξζ.18 ὑσχοῦδο!ς ἴῆδὲ ἴῃ 6 
Τνεῖνε μδὰ Ὀδοη οὔοβεη Ὀεΐογα [5 Οσσυγτεποσ. 
Ης {π|ηκ8 1ἀλ8 πα ὙΤμοῖηλ5 ἅγα ἴἢ6 ῬΘΙΒΟΏΒ 

ἤδγα βροϊζβῃ οὗ, Ὑ}1|ς ἐπα {πΙγὰ (πιοπιϊοπεὰ ὉΥ͂ 
Τακα οΟὨἹΥ) 15 Μαιίδεν. -- ΜΓΑΒΊΟΣ, {. Ζ., ἰο ΠΣ, 
Δ ἱτηροτίδηϊξ σοηξοβδίοη οὐ ἴῃς μαζὶ οὗ ἃ βοῦδα. 
--ὶ νυ} 9Ὸ0]]ονν ἴθθ, εἰς. ῬτοΡδΌΪΥ βυρρεπίεα Ὀγ 
ἴῃς ἕδος [μαὶ οὐὖἦ ιοτὰ ννὴῶᾶβ δρουὺϊ ἴο “ ἀδρατσί. 
Βυϊ ἴῃς Ῥτοροββᾷὶ ἰ5 ἴο ἔο]Ἱοῦν [εϑ8 45 ἃ ἴρδοδοσ 
δηὰ ἴο ΑἸ ΓΟ] δάδογε ἴο Η!πι. 

γεσ. 2οϑ. Αμϑὰ Ζοδτιδ βαὶ τὰ ππῖο εἷπι, ΤῊς δη- 
ΒΊΟΥ ΔΙΟΏΘ ΤανΘ 415 Δ ΤΏΡΤΟΡΕΟΤ τηοῖνα ἴῃ ἴῃς ὑΓΤο- 
ῬΟΒ8!. -- ΕΌΧΟΒ ὮΔΥΘ 801908, εἰς., οανό8, ἀ615. --- 
Βίχὰν οὗ Π0 ᾿θάνθη πδνὸ ποδίδ, τλοσε [ἸΈ ΓΑ], 
“Ἰοάρσιηρ ρῥίδοεβ.᾽ Τὴ ὕνο στρσγεβεηξ ἴῃ 6 Ἰονγοῦ 
ΟΥΟΙ οὗ Δηΐτηδῖ8. - 9 δοὴὺ οὗ Μῆπδπ. Α τςΟΥπὴ 
ΔΡΡ]ἰςα ἴο ἢο οῃξ 6156, αηᾶἃ οὔδῃ δρρ δα ὈΥ οὖσ 
Ι,.ογὰ ἴο Ὠἰπι861ξ ; υϑοα ἴῃ ΤΌ δη. νἱ]. 13, ἰῃ χεζεῖ- 
6ῃο6 ἴο [ῃ6 Μεβϑβιδῃ βεεὴ ἴῃ ἃ νἰβίοη. ΓὮδ Ῥσοχῃ- 
ἱπδπὶ δᾶ 15 πδΐ οὗ ἴῃς βεοοπᾶ Αὐδτη, Ὀυΐ 1 4150 
ΠῚ 0165 ΠΕ ΠΕἸῸ νγ8 (Ὡς Μεββ:δῃ. ΤΣ ᾿πουρῃὶς 
ἤοΙα ἰβ οὗ Η8 σϑᾶὶ] Ὠυϊηδηϊν, ΗἾΒ ΠΑΡΑ ὈΣΠΣΥ οὗ 
ΒΌΡΕΥΙΩΣ δηᾶὰ Ὀγϊνδίζου, ἢ Ορροβιτίοη ἰο ἴῃ 6 σδγ- 
ὯΔ] ἐχρϑοϊδἝοῃ οὗ 1ἴὴ6 [ϑννϑ, Βῃδσοὰ πὸ ἀουθὲ ὈΥ 
118 Βα. Ὅῃὰ Ῥγοόρθδου οὐ 1:βαϊδῃ (νεσ. 17} 
ΒΘΟΙῺΒ ἴο ἰανε Ἰεὰ Μαεον ἴο ἰηἰτοάθοα {Π]8 51 τἢ- 
|ᾺΥ Ἰῃουρὰξ ἴῃ ἴῃς τηϊάβὲ οὗ ἃ 56 68. οὐ τη ]γ80]68. 
-- ΗΙδδπ ποῖ ΒΟΣΟ ἴο ἴδῃ δἱ ἰβοδὰ. Ηξς αἱϊὰ ποὶ 
οὕγῇ ἃ ἀν! !ηρ, 45 ἐνθη ἰς ἔοχεβ δηὰ Ὀἰτάβ ἀο ; 
Ὁυϊ νὰ ἢᾶνα Π0Ὸ τεάβοῃ ἰὸ Ὀεϊϊονε ηδὶ Ηδ ὄνοσ 
βΒυβετεαὰ ἔτοτη ψδηΐ οὗ ἃ Ἰοάριηρ. [Ιπητηεάϊαΐεϊν 
ΔΙΟΥ ψὸ ἀγα ἰοΪὰ ον Ηἰδ 5]δερὲ ἴὴῇ ἴῃς οδΌΐη]658 
Ῥοδὲ οἡ ἴῃς Ιακοὸ. Ονοσζάγανσῃ ροσίσγαγαὶβ οὗ οὔὐσ 
Ι,οταβ ρον 816 δἰνγΥ5 οὐξ οὗ ῥΪδςς, γεῖ Ης 
ὙΟῸ 48 “ϑοῃ οὗ σιδῃ᾽ ν͵β “ἴῃς οτοῦγῃ οὗ οτδδ- 
ἄοη,᾽ ἀϊὰ Ὡοξ ροβϑεβ5 νμαὶ ἴὯ6 Πυτ ΕΓ ΔΠ]Π18]8 
οἰαπι, ἃ Ὠομλδ. 

ΨεΥ. 21. Απὰ διηοῖδος οὗ [80 ἀϊδαΐῃ]θ6. (οτ- 
ἰαἰπὶν οπε ΝὯΟ μαὰ δἰτεδαν δἰϊεπαθὰ οὖσ 1,ογα᾿β 
ἰοδοῆίησθ. ΤὮδ σοηνδυβδίοῃ, Δοσοχαάϊηρ ἴο Γυκς6 
(ἰχ. Γὰ Ὀεζᾶη ἢ 16 ἔοπηαὶ τεαυεϑὲ οὗ οὖσ 
Τιοτά : “ Εο]]ονν της. ΤὨΪ5 νεῖβα δουηᾶς ἴκα ἃ 
ΤοΒροῦβα ἴο βυςῃ ἃ οοπιηδιιά. Τυδαϊοη βᾶγ5 ἰΐ 
ν15 ΡΉΪΠΙῚΡ ; Ὀυϊ οὐγ 1,οτὰ δά 5αἱά, " ΕὈΪϊονν τὴς ᾿ 
ἴο Ὠΐπιὶ ἢγϑβὲ οὐ 81] Αροβίῖεβ (710 δ ἰ. 43). Α'8 ννᾶυ- 
Εηρ 8 ἱτηρ] δα, ᾿ἢ ΤΔΔΥ ἧλνα Ῥεθὴ ὙΠοσλδΑ 
([ηρ6). --Β ΟΣ πιὸ ὅσα ἴ0 Χζ0 ΔΎΑΥ διὰ ὈΌΣΥ 
ὮΥ ἔδίμοσ. ΤὨς ἔδίποσ τἂᾶβ αἰγεδὰν ἀδδά, δπὰ 
τῆς ἀἰ5ο 16 νναπιεα ἴο 5οὸ ποπια δῃὰ δίϊεπα ἴο 8]] 
ἴῃς ξΌΠΟΙΑΙ σογοσλ 65, ᾿πισπαηρ ἴο τοΐυση δηὰ 
[0] ον Οσιβῖ, 

οι. 22. ἴϑαγο ἴπ9 ἀθδὰ ἴο ὈΌΣΥ δμοὶγ οὐσι 
ἀοδὰ. “ΤῊΪ5 15 ἃ μασζὰ βαυίηρ, ἀπά ῆο σᾶῃ Ὀεᾶγ 
ἱ ὙΤὨς οοσπλοη ἱπίογρσοίδίοῃ 5: [κεῖ τῆς 
(Ξρ᾽γίτι8}1}}γ} ἀδδὰ διε ἴο θατγγίηρ [6 (πδίυΓΔ]- 
1γ) ἀεδὰ. ϑύυοὴ ἃ ἀἄουῦ]ε πιεδηΐηρ ἰθ σΟΙΠΠΊΟΣ 
ἴῃ Ὀτο -Ροϊηϊεα χουηαῦῖκβ. “ΤὮΘ ροδ] δηὰ δηά οὗ 
ἰποϑ6 ΠΟ ἃτὰ ῬΙΠΊΠΕΗΥ ἀελά --- τἰῃςὶνΣ 1451 δηὰ 
ἈΙρμοϑὲ αἱπὶ δῖα 18 ἴο ὈΌΓΥ ομα διυοίμοτι." -- Τὸ 
«ἀεδά᾽ Ὅς ἰᾶκεη 1ΣΠΈσαΙν ἴῃ Ὀοΐῃ οα568 γὰ ἤᾶνε 
[π6 τοοδηΐπρ : 1,εἴ ἰῃς ἀδαὰ ὈυΤΥ [πεπιβεῖνεβ, ἡ. δ.) 
θείου ἰδὲ ἴῆεπι 6 ὑπρυγεαὰ ἴδῃ τῆδὶ (ἢ τι5.}9 
ἀἰβοῖριεβ Ὀς ἀγα ΑἸΝΑΥ ἔτοτῃ (Πεὶγ ορεαΐϊεηοε. 



ΟΗΑΡ5. ΝἼΠ. 18-1Χ.1] ΤῊΗΞ ΟΘΟΘΡΕΙῚ, 

ΟἸἩ σγϑβοβίοχῃ 5408 : “6805 ἔουδάς δἰπὶ ἴο 90, ἴῃ 
ΟΥ̓ΟΥ ἴο 500 μαι ως ποῖ ἐνεῃ [86 πιοβῖ 
ἱσηροτγίαπε ψνοσκ οὗ πδίυγαὶ ΠῚ δῃηὰ αϑεοϊοη, ἰ5 

80 τηιοπιεπίουβ, 485 οατα ἔοσ ἴπε Κιπράοτῃ οὗ ἤδαν- 

δ ; δηὰ ταὶ ποίησ, δονανοῦ υτρεηΐ, Βῃουά 

ολ8ς6 υ ἴο ὈῈ συ ΠΥ οὗ ἃ πιουλθηϊΒ ἀΕἸΔΥ 1Ώ ΡΓο- 
νἱάϊηρ ἄτϑι ἔοσ τηδι;᾽ 

χ “ιν 

“Ιαΐοοη 96)} 5ηϊρ." 

γεσ. 22. Α Ὀοαξ. ΤῊς Ὀεβὲ δυξῃουῦ 65. οπὶῖ 
[πε ἀεδηϊῖα ἀγῖῖς]6. [τ τνᾶβ, βονόνοσ, ἴη6 θοαὶ 
ἔτοτῃ ΠΟΙ ἂς μαὰ Ὀδδη ἰεδοπίηρ (Μαγκ ἰν. 26). 
- ΗἰἊ πεπρῖς πλρε ῬτοΟΌΔΡΙΥ ἴῃς Τ ψεῖνο, Ἰδουνῃ οἵἢ- 
Εἴ5 ἐο]]ονγεα ἴῃ οἵδε Ῥοδῖβ (Ματσκ ἵν. 36). 

γεῖ. 24. Α ᾳτοδῖ ἴοπροδὶ ἰῃ [80 6δοα. Τῆς 
“ Βίογῃ οὗ ψ]η ᾿ 15 χεποηθα Ὀγ Μαγκ δπὰ 1{Κα6. 
ΤΕ ποτὰ " ἱετηρεβῖ ᾿ ΡΥΟΡΕΓΙΥ τοῖοσβ ἴο [Π6 εβξεοὶ 
οὗ ἴδε νῖηα, Ὀεδὶηνρ υϑεὰ 4150 οὗ δὴ δαυῖμαυδκα. 
ΤῊ5 ἰακκο, Κα τηοϑὲ 1η]δπα 5688, 15 ϑυδ)]εςῖ ἰο 8υἀ- 
ἄξεη δῃα νυἹἱοϊδεηΐ βἰοσῃβ. --- Β0 ἴδὺ [0 θοαὶ ἯΔ5 
οονοχοὰ, [1ἰ., “τγαὰϑ Ὀεοοϊηΐηρ Τοονετεα  ψἱτὰ [80 
Ψψανοδ. Ἥ᾿ΘΠΙΡΡΙηρ 5645 ἴῃ ἃ Ὀοδί ψίτουὶ ἃ ἀδοκκ 
που] σεϑυϊῖ, ἃ5 Μασ ἡλιταῖθβ, ἰπ ἴῃς θοδίβ Ὀ6- 
ςοπλίηρ ἔ0}], ἀηὰ οὗ οουγβα ἴῃ ἴῃ 6 “͵εορατγάγ,᾽ οὗ 
ΠΟ ἢ Γυα (ν11}. 23) ΞΡΘΔΚ8. --- Βαϊ Β0 τϑΒ δεῖϑϑῃ 
ΟΥ 5] δερί ηρ,᾽ ᾿Ιγὶπρ οὐ ἴῃς Ὀοδὶ συδῃίοη ἰῃ τὰς 
δῖετη (Ματκ). Ης νΒΟ δὰ ποὶ ψῇεσα 1χο ἰὰν Η!5 
μελὰ, οου]ὰ 5111 5166} ἴῃ πε βίοση. Νεβαϊηρ 
κατε δ Ης 58]ερῖ ; δ Τεβυε ννὰ85 ἃ τῆοσε ϑἰτϊΚίηρ 
ἐχλιδιοῃ οὗ 5 ρονεσ. (πη [μὲ δνεηίβ οὗ {πὲ 
ἐροὸ ἄδυ, βεεὲ Μαγκ ἱν. 35.) 

ΕΓ. 25. ββδαγνθ, ψ}ὸ Ῥοσὶ δῆ, ΟΥ, “τε ρου ϑῃϊηρ. 
Τυϊδοοπηοοῖδα ᾿Ἰδησυάαρε οὗ δηχίθΥ ΟΥ̓ ΤΕΓΤΟΙ, 85 1π 
[Πεὲ ῬάΑΓΆ116}]8 (Μασ ἷν. 31; Κα νἱ}}. 24). 

γεν. 26. ΨῈΨ δῖὸ γὸ ἴϑασζῃ!. Ἅ“Αἰτγαιά " που]ὰ 
Ὅς ἴοο σελ, πὰ “" σονγαγαϊν ᾽ ἴοο βίσοηγ. -- Οἵ 
Μπεῖῆο ἴα. Ἐδᾶσ 16 τῆ ϑανίουῦ νγὰβ ὙΠ 
ἴδεπι, ἐνάδηος οὗ “Π{||ὲ ξαϊτῃ ;᾽ τῆς οἿΥ ἴο Η τὰ 
ονυϊάεδηος {ΠΕΥ Ψεσα ποῖ ἐλ] {Π1655. Ης στειγασάβ [ἢ 6 
ΕΑϊτα ἴμεν μδα, θυΐϊ τεθακοβ ματι, θεσδυβε οὗ {μεὶγ 
116 |ε ἔδι,᾽ - Ηο στουυϊκοὰ [89 τὶπὰδ διὰ [89 δθ8, 
ΒΑΥηΡ, ὁ Ῥεδᾶςε, ὃς 51111᾿ (Μαγκ ἵν. 30). --- Μαῖ- 
ἴδεν Ρ]λ 65 {π6 σεῦυκε οὗ ἴμ6 αἶ5ς10168 ἄγϑϊ ; 
Μασὶς δὰ [κε τῃδὶ οὗ {πε δ]οπηοπίβ.---Α τοδί 
δδἷσα, ἃ ρΡετίεςϊ 5111π658. 

ες. 22. Τἴδθ Π͵ΙΘᾺ τδυυο]οὰ. ῬΙΟΡΔΌΪΥ 41] 
ἯὮΟ πεῖς ἴῃ ἴῃς ῬοδΔί. Τῆς ρδγᾷ}]]6] ρῥαββϑαρθδ 
ΟΌἸ χε υ8 ἴο ἱποὶυὰς (ῃ6 αἰ5οὶρ᾽65 848 ψὲ}] 45 ἴῃς 
Ὀοαὶ᾽5 τεσ. ΤὨς ἔοσγμιοσ (ς οὗ 1||6 ἐδ ἢ ᾽) 4150 
πομῃάοτεα, -- ΔΙ ΠΊΔΗΠΟΣ οὗ τοδὴ ἷ8 (πἰδ. Αἡ 
ἐχρσεβϑίοη οὗ δϑιοηβῃσηθηῖ. [{ πο ΠΟΥ τθ Δ}, 
ὍὨΔι σουηίτυ ἀοεβ δς οομλα ἔτζοπι ; ΠΟΥ, [5 ἢς 
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τῶοτα ἴδῃ δ ἢ ΤὮδ Ἰαϊίεν ἰδ 18 ϑυρρεβιςα ἴο 
ἴ[ἤοβε πον τοδάϊηρ ἴπε Ρδϑβᾶρα. --- ἔνϑι [9 τὶπὰ 
δηὰ [9 5608, οἵ, “ἰῇς ψΙη5 δπα ἴῃς 568 ἴοο.᾽ ΤΣ 
Ἰαϊῖου β6η86ε βιρρεβίβ ἐμαὶ Ηἰἴβ8 ρονΕΥ ὌΝ Ὶ ΟἿΠΟΙ 
(Εϊὴρ58 μβαὰ Ὀεδὴ νυ πεβϑϑα ; [ἢ 6 ξουπΊΟΥΓ ἹΠΌτηδίς68 
{πᾶΐ (815 γνγὰβ ἴῃς Πἰρῇθεβί ἀρ αν οὗ ροῦγεσ. ϑυςῇ 
ἃ τ δ ο]ς, νγουσῃῖ Ὀεέοσο ἴΠο56 ἴο τνῆοπι [ἢ 6 ἴεσ- 
ΤΟΙΒ οὗ ἴῃς Ιακὲ ψεσὲ ἴμ6 Πρῃεβί πδίαυγαὶ ἀδη- 
δεΥ, νψγἃ5 θεβὶ δαάδρίβα ἴο σοηνίῃος ἴπεπὶ οὗ ΗϊΪς 
ΡΟΣ ἴο 8ᾶνα ἴῃ 5δο}]. Βύυ ἰΐξ Ηςξ αἷβο ἵδιρῃϊ ἃ 
Ἰαβϑοῃ οὗ ἐδ! ἢ δηπὰ ψδγηθα ραϊηβῖ ὉΠ ε]1οΐ, 848 
νν6}} 45 δἰἰεβίεα ἴο ἴπε τιοσα Ἰοοκούβ-οη Η15 Ὀ᾿νίης 
Ρονεσ. ΑἹΙ Ηἰ5β ταΐγδοϊθβ γα αἰβρίαγβ ποῖ Οὔ]Ὺ 
οὗ ρονεσ, θυ οὗ Ιονε ἴο ἰοϑβῖ πηθη. ΑἸξογὰ : “Τὰς 
5ΥΤΏΌΟΙΙΣ ΔΡΡ]ἰοαϊΐοη οὐ {Π]18 οσουϊτοησα 8 ἴοο 
ΒΕΓ Κίηρ ἴο ἤανε εβϑοδρεα σδῆοσδὶ ποῖῖςσθ. Τῆς 
ΘΝ] ΟαΓ, τ (Π6 σοΠΊΡΔηΥ οὗ Η!5 ἀἴ5οῖρ]65 ἴῃ τῃ 6 
5010 ἰοβϑεὰ οἡ ἴῃς ψᾶνοβ, ϑεοηθα ἃ ἴΥ̓ΡΙ08] ΓΕΡΤΟ- 
ἀμυςκίοη οὗ ἴῃς Ατὶκ θεαγίηρ πιδηκιπα οἡ ἴῃς βοοά, 
απα ἃ ἐοσεβῃδαονίηρ οὗ ἴῃς (μυτοῇ ἰοββθα ὃγ δα 
τοηροϑίβ οὐ {Π15 ψουἹὰ, Ὀὰξ μανὶηρ ΗἸπὶ ἢ ΒΟῸΣ 
αἰνψαγβ. Απα ἰἢς ΡῬδύβοῃδὶ ΔΡΡ]σδίοἢ 15 οδ οἔ 
σοιηέοτι δπὰ βιγεηριμεπίηρ οὗ ζδ] ἢ ἴῃ ἀδηροτ ἀπά 
ἀουθι." ἷ 

Νεσ. 28, πῖο [}9 ΘΟΌΓΥ οὗ [0 Θδάδυθηθ8. 
Ουζ νοϊβϑίοῃ ᾶ5 : Ἥ“ἋοΥρόβοηθβ,;" ἴῃ Ματγκ δηά 
κε : “Οδάλσζεμεβ.᾽ Τῆς Ὀεβί εϑι δ } }8ῃςα τοδα- 
ἴησ ἱπ Μδιίμεν : " Οδάδγοεποβ᾽; Μαζκ : "ογα- 
βεηδδ᾽; [ακὸ;:; " Οοσραβεηαβ᾽ ; ἰπουρὴ ἴἤ6͵α 816 
νΑΥΙΔ ΟΠ 5 ἴῃ 411 ἴἄτεε. ἥγλᾺεΟι Κηον ῆο σμδηρεὰ 
τὴς νοτὰ “Οδάδσγεποβ ᾿ Ἰηΐο “ Ὕγροβαηθϑ᾽ ἴῃ (ἢ ]8 
Οο5Ρ6] (Οτίρθη), δῖ8 γεάβϑοηβ ἔοσ ἀοίῃρ ἰΐ, πὰ 
Ὦξδῆςα Ὦδλνα ἃ ΠΊΟΙΕ σΟΥΤΘΟΐ ΓΟΡΥῪ οὗ ἴπε νεῦβα ἴδῃ 
ψ45 συγγοηΐ ἴῃ ἴῃ τη] α]ς οὗ [Ὡς τῃϊτὰ σοηζυτγγ. 

ΤἼδ νδγὶ ἵν 1Π ΠΔΠΊ65 ἢ845 οσοδϑι οηδα το ἢ α15- 
ουβδίοῃ 845 ἴο ἴῃς Ἔχαςΐ ἰοσδὶῖγ. Τῆς σοτηλοῃ 
ΥἹΕῊ 8 (δὶ [ἢε ΟἷΥ τϑέετταα ἴο ἴῃ νευβ. 33, 34, 
ψὸλ5 σαάαγα, ἴὰ6 οΔρ114] οὗ Ῥεγθϑα, βιτυδιθα βουϊῃ- 
δαϑὶ οὗ ἴῃς βδουϊμογη Ἂδπα οὗ [με ἰᾶκε. [τ νᾶβ 
Δῦουϊξ βονϑὴ τῇ δ5 ἔστοτα Τ θοτίαβ, οα ἃ τπουηϊδὶη 
ΠΟᾺΣ ἴῃς Υἶνοσ ΗἸςγοπηᾶχ ; Μγὰ5 πον ᾿πῃδθιςὰ 
Ὀγ Οσδηῦ]εθ8, πὰ 18 ΠΟῪ οδ θα Ογεξεῖς. ΤῊΪΒ 
εἶδος ΨΔ8 ποῖ ἴοο ζβϑγ ΑΔΑΥ ἴο ὈῈ “ἴδε ΟἿ ᾽ τὸ- 
Ιγοα ἴο, 5'πςοδ [6 ἀνδηῖβ οσουττοα Ὀεδέογτο “ἐπα 
οἰ’ ν͵ὰβ τοδοῆδὰ, Τῆς πδηὶα “ Οεγρεβθηςθβ᾽ ἰ8 
[Πθη ἴο Ὀς τερατάςεα 25 ἀοτινεά ἔτγοπι ἴῃς οἹὰ “ Οἷτ- 
ΒΑϑῃηϊίεβ, Ὧο ᾿ἱνεὰ ποτε Ὀεΐογε ἴῃ σοῃαηιαβὶ οὗ 
τῆς [5γὯ6]11ὲ5. (]ὈΒ6ρῆυβ 88γ8 {6 πᾶς 50Γ- 
νῖνοα.) “Οετγαβοηδβ᾽ ψ͵ὰ8 ὈγοΟΌΔΟΪΥ ἃ σοττιρίϊοη, 
ΟΥ ἀοεπνεὰ ἔτοτα ἰἢ6 οΟἰΥ Οέγασα, ἩΜΙΓἢ τγγὰ8 511- 
υδῖεὰ πῃ ἴῃς 54π|6 αἰϑιτςῖ, ἰμουρῇ δὲ ἃ στεδὶ αΪ5- 
ἴδῆςθ. Αποίμεσ ΤΠΘΟΣΥ͂, ΠΟῪ σοταΐϊηρ ἰηΐο ξάνοῦ, 
18, ἴῃαϊ ἃ ρίαςς, οδ]εὰ σέγασα οὐ σεγρέσα, εχὶβιεα 
ΠΟΔΓ ἰἢς ἰαἷκο 98ῆοτο. (866 Τδοιήβου, 724 Ζαμα 
αμα ἐλε δΒοοΐ, ἰὶ. ῬΌ. 34-37.) Τα ποοά-ςαΐ γαρ- 
Τεβεηΐβ ἴῃς Ἰοοδ! Υ δοσοτγαϊηρ ἴο [ἢ]15 νἹονν. -- ὕψὸ 
Ῥοεβοδδοὰ τἱί ἄθτηομθ. Μαῖκ δπὰ [ὺκὲ 5ρΡεαῖκ 
οὗ Ὀαϊ οπδ, ΔΙ ουσὰ ἴδ ἔοιπηεσ σῖνε8 ἰῃς πηοϑί 
ἀειλιϊεὰ δοοουπῖ, ΤΕΥ ὈτσορδΌΥ πηοηϊΐου [ἢς 
ῬΤΙποῖραὶ οπα, θυῖ ἀο ἀεπβηϊ εν δίἥστα ἰηδὶ ἴπατα 
γγ8 Ὀι πα. Μδίῃεν ἰ5 ΑἸ ΥΔΥΒ τλογα ραγί οι] ΔΓ 
ἃ5 ἴοΟ ΠυΙΌΕΥΒ, ἃ5 Μαῖκ 18 τορατσζαϊηρ ἰοοκβ ἀπά 
᾿᾿βέλεύρε [ἀπῆρε : “ἌἼνο ἀεπχοηΐδοβ ψου]Ἱὰ ποῖ 
ἃνε δϑϑοσϊδῖβα ὉΠ1655 οὴς ἢδὰ Ὀεεὴ ἀδρεπάδθηξ 
ο ἴῃς οἴδοτ.᾽ --ο ΑἹ! ἴἄσες Ενδηρο 55 ἄστοα, [παῖ 
{8ε πηεετίπρ οσουττεά ᾿ιϑῖ ἕζετ ἰαπάϊηρ, δἰ μουρᾺ 
ἴῃ6 ἔοττῃ οὗ Ὄχργεββϑίηρ ἴπαὶ ξασξ νΑΓ68. --α ὍΣ» 
[πᾷ ἔτοτα οὐὧἱ οὗὐ [Π0 ἰοῦ. Αὐσοοτγαϊπρ ἴο ἰῃς 
οἴποσ δοοουπῖβ, Τοῦ ἀροάδ, σμΟβθη " ΓΤΟΙῚ ἃ ΤΟΤ- 
ῬΙὰ ογανίὴρ ἔογ ἴῃς ἐσσι 6. Οπς οὗ (ἢ6 Θδυῖν 
ἔλῖῃοιβ 5ρεδκβ οὗ βυοῃ οᾶνθβ πϑᾶσ Οδάδζα, ἀπὰ 
τιοάεγῃ ἴγάνθ]]ο 18 σοπῆστι ἴῃ 6 δἰδίοηθηί. ΤΠΕΟΥ 
ψοῖς δόνγῃ οὐὖἱ οὗ ἴῃς ΟὨΔΙΚΥ τοςκ, δπὰ αὔοσζγάςα 
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Βῃοῖ το. Τῆς “ ροβϑβεββδεά᾽ ἀπωροο Οδπ6 8016 
ἀϊδίδηςς ἰοναγὰ (με Ιακα βῆοζε ἴο τηεοὶ [6808, 
ΤῊΣ τΠ0]6 παττγαῖϊναε ἱπάϊοδίθβ ἃ Ῥγοιηοπί οη οὗ 

8 οοπιὶηῦ οὗ ἴἢς [Ιοτά. -- βθΣοΘ 
(οοτρ. Ματζκ ν. 3-)ὴ. Μασκ (6115 οὗ ἴῃς υπβυ0- 
(6550] ἐἴξοτίβ τηδᾶς ἴο βυράυς ἴοι; ΜΑΙ, 
ἴηαῖ υηϑυρθαπεα [ΠΟΥ ᾿ετὰ ἴδ 6 ἴΕΙΤΟΥ οὗ ἴδ 6 οουῃ- 

πεν 29ς. ᾿Απὰ Ῥ6.ο0]ἃ, (ΠΟΥ͂ οτἱϑὰ οαΐ. ΤΕΥ 
ΒΌ ΔΗΚΟΙΥ Ἔπουρῇ (΄ Ὀ6Πο]α ᾽) αἰ ποῖ 45541] ; ὅνθῃ 
πεῖσ ΒΟΒΌ]ς πνοσὰβ οοηξεβϑαα ἴη6 ϑυρΡΟΥ ΟΣ οὗ 
6508. --πδὺ μανὸ στὸ ἴο ἀο ψ1Ὲὰ ἴμ66, [1 
Ναὶ (15) ἴο υ8 δῃὰ ἴῆδε,᾽ νιβδὶ ἤᾶνὸ ΜῈ ἰὴ σοπλ- 

ἸΏΟη ἢ Τῆς ἰδηρσυάρε οὗ ἴδε ἀδιηοηβ, 0 τοοορ- 
εἰχεὰ ΗΐΪπη 85 [89 δβοι οὗ Θοὰ. --- ́ [εϑ05 ᾽ 15 οὐχ εὰ 
δοοοτάϊης ἴο [86 Ὀεβὲ δυΐδβοσ68. -- θοαὶ ἴδοα 

ΤΗΕ ΘΟΟΘΡΕῚ, ΑΓΟΟΚΌΙΝΟῈ ΤῸ ΜΑΤΤΗΕΡΝ. [(ΒμΑρΡβ. ΝἼ11. 18-ΙἸΧ.ῖ 

ΘΟ;19 ΒΥΓΠΟΥ θοΐοσο [8.0 [ἴπ|9 ἴ0 Τοσιηθηΐ υ8: “ Βε- 
ἔοσγς [Ὡς τας, 2. 4., ἴοο β8οοῦ, ἴο Ῥὲ ἰοϊηςᾶ σι τὴ 
“Ομ ;᾿ Ῥδουϊίδν ἴο [(ἢ8 οβροὶ. [τὲ ἀοεβ ποῖ 
ὨΕΟΘΒΒΆΓΙΥ Ταΐοσ ἴο βοὴς ἀδβηϊΐα {πι|6 οὗ )υδρ- 
ταδηΐ ΟΥ̓ Τογλοηῖ, ὨΘῺ Πα νου Ῥὲ ξοτοεὰ ἴο 
ΒΌΡΙΩΙ, Τῆς Ἰἰλησυᾶρε 185 ἴἰδαὶ οὗ ορροβίοηῃ, 
Ὀϊεηἀεὰ τὴ Τοπβοϊουβηθβα οὗ τεᾶῖηθββ. [{ ἰβ 
ἀδσλοηϊδολὶ ἴο ας ἀπ ὌΡΡοβο, ὄνθὴ ἤθη οοη- 
βοίουβ [ῃδὲ 1ἴ 15 ..561655} Αοοσοχαϊηρ ἴο [μκ6, ΟὖΥ 
ΙΓοτὰ Βαὰ αἰγεδάυν Ῥεσζύυη ἰο ἐχοῖςῖϑε ΕΠ ῬΡΟΥ͂ΡΟΙ, 
δΔηα ἴΠδΥ Κησνν ἴῇεν τηυβί ΟΡΕΥ. 

γεγ. 32... Α ἐοοῖ ΨΑΥΟΣΠ. Μδτκ 5408 : "ΝΙΡὮ 
υηΐο (ἢ6 τηουηίδὶηβΒ᾽ ; Γ[κὰ : ἴῆοτζα -- ἢ Ὧ6 
τηουηίδίη,᾿ ΤΠα τΐϊγδοὶ]α ῬΓΟΌΔΟΙΥ ἴοοῖὶς ρΙαςα οὔ 
ἴῃς Ρ]Αΐη. --- Α ποσὰ οὗ ΤΩΔΩΥ͂ 5τίηθ, δοςσοτάϊηρ ἴο 
Μασίς, “ὕνο ᾿Ἰδουβαπα;᾽ --- οοάΐῃ 8, απ ον [ἢ ΟΔΓ6 

ὙΥαῦγ ϑϑιδκ, ϑἰῖο οὗ αϑγρθ8. 

οὗ Βετγάβσηδῃ (νεσ, 33). ΤΏΘΥ Τεσα 16 ΡΤΟΡΕΟΙΙΥ 
ΕἸΠΕ οὐ σε }]65 οΥ οὗ [ενβ, σηραρεαά Ἰῃ ἃ ἰγδῆϊς, 
ΜὮΙΟΝ νγὰϑ ὑπο θη, δοσοταάϊηρ ἴο ἴπε Μοβϑδὶς ἰανν. 

Ἅοετ. 31. 80 [89 ἄθτροιδ ὈΘδουρσδΐ εἶπ. Ματὶς 
δηἀ Ταὺῖκο ᾿ηϑοσὶ ἤεσε ἃ ααεϑίϊοῃ ἀπ ΔΠΒΊΨΕΣ Γα- 
ΒρΡοοῦηνς ἴμς6 πᾶπηῈ οὗ (6 ἀδπιοηβ, 1 ἢ ὈΓΏΡΒ 
ἘΠΟΙ͂Γ ΠΌΤ ΡΕΥ ἱπίο νίαν. Τῆδ ΓΟΤΏΘΙ 5064 Κ58 οὗ 
τπεῖὶς Ὀερρίησ ποὶϊ ἴο Ὀὲ βεηὶ " οαἵ οὗ ἔπε σουπᾶγ;,᾽ 
ἴῃς Ἰαίίοσ, “Ἰηΐο (ἢς ἀδερ.᾽ Τῶε Ἰδιῖοσ ρῆγαβε 
δυρρεϑβίβ πὲ “Ῥεΐοτε [ἢς {{πὶς ᾽ (νεσ. 29), Γεΐειβ ἴο 
ἃ ἴππὸ οὗ Ὀδηβητηεπὶ ἔτοπη φασί “ἴο πεῖν οὐνῃ 
ἐπῆρ Ἀπ τὸ [Ποὺ οὐδὲ τ ουΐ. ΤΠΕΥ τεςορπὶζΖεὰ 

ἰβ Ῥονεσ, γεῖ οἱαηρ ἴο ἔλ6 ργεβαεηὶ Πα ἑδίιοη, --- 
βοιὰ τὸ ΑὙΔΑΥ. 118 15 1ὴ6 οοιτοοῖ χεδαϊηρ, 
ἀρτοοίηρ ὙΠ} ἴδ6 πψοσὰβ υϑεὰ ὈΥ Μαγκ. Τὸ τὸ- 
ᾳυεϑὲ νν88 τηδ]οϊουβ ; [παΐ Π6Ὺ τα ἢϊ τοδί ΟἹ 
δατίῃ, ἀπὰ σοπέπιαε πεῖς νοτκ οὗ ΟΡροβιοη. 

νεγ. 32. 6ο. ΤὨεϊγ τεαυσβὶ νγὰβ ἔ01 6116, Δηὰ 
ΠΟΥ ψοπῦ ΔΎΧΑΥ ἑπΐο [80 δυνίηθ. ΤῊς ἕδοὶ οὗ τῆς 

556 55Ί0ῃ οἱ ἴῃ 5.116 ἰ5 βίδϊε ἃ, [ἰ 15 ποῖ τγοσο 
ἹΤΩΡΤΟΌΔΌΪΕ ἴπᾶπ ἴπαΐ ἴῃ6 υπιδη Ὀοαγ οουἹὰ ὃς 
ὉπΠαοῪ ἀεπηοηΐδο 8] σοηῖτοὶ. ΤῊΣ δηΐπη8] 5ο0] δδ58 

ἀοϑβῖγεϑ δηῃἃ Ἀρρϑεῖϊοβ ψὩϊ ἢ σου Ὀς ἱπβυεησεα 
Ὀγ ἴῃ ἀξδηΊοΙΒ. --- Αἡ εονίάδπος οὗ τῃς 
ΤΟ] Υ οὗ ἰῃ6 ροββἪϑϑίοῃ. --- 70:9 8010 Βοσὰ, εἴς. 
Τῇ βἰγηυ]Ἕίδηδουβ στυβῃ οὗ ἴῃ6 ψῇο]ς ἤογαὰ νγᾶ8 
ποῖ ἃ Ὠδίυγαὶϊ τηονεπιοηῖ, Ὀὰϊ ἄς ἴἰο [ῃῆ6 Ροϑ8- 
Β658664, 5ἴηςς [εν ρτερδιὶοιβ ΔΠΙΤ415 416 80 
τρλυκεὰ ὉὈΥ ἱπαϊνίἀ] 5ιυ ΟΓΏΏ655 85 5}|Π6. 
Τῆς αἀϊδίδηος ἴο τῆς ῥγεοῖρῖος οὐ ἴῃς ἴδκε 5ῆοσε 
ΤΩΔῪ μάνα Ὀδοη ΠΟ] ἀογα 6. Μίδῃ μανίηρ ἃ γᾶ- 
ὨΟΏΔΙ ϑρὶσις 45 Ἧ6]1] 8ἃ5 δῇ δηϊπι4] 80}, σδῃ Ὀς 
Ῥοββϑοϑϑεὰ ἘΥ ἀδπιοπβ ἴοσ ἃ ἰοὴρ ἔἴἰπι6 ψπουΐ 
ΡὨγϑῖςδὶ ἀδαῖῃ του ηρ, Ὀυΐ ἴῃς βϑᾶπὶα ἀεβίγαο- 
ἔν ἰηβυδηοα αὐ ΟΚΙΥῪ ΚΙ15 ἃ ἸΟΜΟΙ δηὶπ,)8]. 
Μεῖὲ βεηβδύουβ ᾿ΐξε δἀπὰ αἀεπιοηΐδοδὶ ἱηθυδηοο 
ϑίδηἃ ἰῃ βοῃῆθ σϑϊδίοῃ ; ἤδπος [Π15 15 ἃ ΨΆΤΗ- 
ἱῃῦῷ δραϊηβϑὲ 56 η51:14]15π|. ΤῊ Ρεδιτηϊββϑίοη σίνθη 
ὉΥ οΟὐγ [οτὰ ἴο δπίεσ ἰἢς Ὠεγὰ οὗ ϑύγνης σἂπ ὍΣ 
ΤΟΔῸ ΣῪ υϑδεά. [Ι{ ϑυρρεδβίβ [6 ἀῦονα τγδγηΐῃρ, 
1 μοϊρεὰ ἴο τὰ [6 τπδη οὗ ἴῃε ἀδπλοηβ ; {Πα γθ΄ 
ΤΏΔΥ ἤᾶνε Ὀδδη ΟἾΠΕΙ τοᾶβοηβ ρτοσίηρ ουὐΐ οἵ 
τῆς Μοβαὶς Ἰανν, ΏΟἢ τπᾶκα ἴδ 1085 οὗ Ῥτορ- 
ΕἸ ἃ ᾿υ5ὲ Ρυπὶβῃμηοηΐῖ ; δηὰ δῆσγ 411 ἃ ψνὰ5 θὰϊ 



ΓΗΑΡ. [Χ. 2-.7.] ΤῊ ΟΟΘΡΕῚ, ΑΓΓΟΚΌΙΝΟ ΤΟ ΜΑΤΤΗΕΝΜΝ. 

8 Ῥειτηϊϑϑίοῃ. ΟΠΕοίβτη οὗ ἴπ6 οοηάδυςὶ οὗ [6518 
Οὐ τη Οσσδϑίομ ΟἿΪΥ ρσονθβ Η85 ἱτημηδου]αῖο- 
Π655. 

γεσ. 3} Απὰ ἴδον ὅδαϊ οὰ μοι (μογαβπιθη) 
δοῖ, ἴῃ πρὶ δηὰ δϑιοηβητηεης, Τὴδ σηΐϊγδο]α 
ῬτοΟΌΔΌΟΙΥ ἴοοῖκ ρἷδοα αἱ βοπὶς αἰβίδηος ἔγοτα ἰῃ6 
οἰ. --- δὰ τὶ τσδϑ θοΐδ]]δι [890 νῶι 
ἄοιοδ. ΤΣ ἀεδιτυςσίίοη οὗ [86 56 ἯΔ5 ΤΠΕῚΓ 
Ῥευύβοῃδὶ σοηςογῃ ; ἴδπε ΟΥΠΟΙ βἰδηαβ ἰῃ ἃ βυδογάὰϊ- 
πδῖα ὈΪδςα. 

εν. 324. Ἐδ60 Μ8019 αἱ Υ͂, [6 ρτοαῖ τη835 οὗ ἴῃ 6 
ἸΏ ΠΑΡ ΔΒ ἔτομι Οἱ δηὰ σΟυΠΙΤΥ, 845 1 ἀρΡΡΘΔΓΒ 
ἔτοτῃ ἴμθ οἵἴπασ δοσοιηῖβ. ---- ἘΒΘΥ͂ Ὀοβοις Εἷπὶ 
Ἐμδί "6 ψουἹὰ ἀθρασί ἔτοσῃ ἱμποὶτ Ὀοσᾶθσθ.Ό Τῆς 
ῬΘΟΡΙε γε δοαίῃθη, δηὰ 845 5:0} ΜΟΙ ΤΌΤ 
Δῇεοῖεα Ὀγ [ἢ6 1058 οὗ ῬΥΟΡΕΓΥ͂ δπὰ ἴπε ἔδαγ οὗ 
δασμοῦ ἀλπιαρα ἴδῃ ὈΥ (ἢς Ὀϊοβϑίησ Ὑτουρῃϊ Οἡ 
δε Ροββεββθα ὥϑη. Οὖγζσ [σὰ πΟνΟΥ οΔπΊ6 ὈΔῸΚ 
-π- ὈυΣ τὴῆε ΠοΔΙοα τῆδη ταουλαϊπθα. ὙΠ οπα 
5ΡΟΚδὴ οὗ ΌΥ Μασκ δηὰ κε νυ ]ϑηδα ἴο ἔΟΠ]οἿν 
76505, θυϊ νγὰ8 Ὀϊἀ θη ἴο ρυ 18} [86 5ἴοσυ οὗ (18 
Ουζα ΔἈτηοηρ 15 ἔγιοπάθ, ὙΠ πδῖ γοϑυϊο τὰ ἀο 
ποῖ πον, Ὀαΐ ἀουθῖ]ε55 6 τ ῥτοραγθὰ [(ἢ8 
ΥΓΑΥ [ΟΥ ἴῃ6 ροβροὶ, ἡ Π]Οἢ τνᾶ5 δέζουσαγαβ ρσοδοῃθὰ 
Ενοσυοτο. ΤΏ Ροβϑαεββεα τϑοαϊνεα Ηἰπὶ τοσα 
ΤΟ Δαν ἤδη ἰδ 6 Οδάλσοπεβ. Οἢσϑὲ μοδὶβὰ τηλά- 
το ὍὭεΙε οδ]᾽ουϊαιϊηρ 5615 η 658 ἄτονε Ἐπὶ 
ΔΎΔΆΥ. 

ΤῊΙ5 τ γϑο] 6 Δ] οὴα ἰς}}5 οὗ ἃ ΣΔΏΚξοΥ οὗ ἀσπλοῦ- 
ἷΪἴ208] ρΡοβϑεβϑϑίοη ἂηὰ οὗ 115 εἴδοϊ ὑροὴ οἴου 
ετολίυσεβ [ἢ 8} ᾿ηΔ}. 

Ἐδιδτκβ. (1.) ΤῊ8 οσουζζεηος 5Π0 8 ἰδδί 

85 
ἀεδιωοηϊδοιὶ ροβϑοϑϑίουῃ ΜΒ Ὡοΐ ᾿ἀδηϊολὶ ὙΠ 
ΔΩΥ ὈΟΟΠῪ αἰθθαθα. (2.) τ 4130 ὀρροβθβ ἰ(ῃἢς 
νον μὲ 2116 τῆς ἰηἤσεποθ τὰ ᾿παθεα ἀδ- 
τη ΠἾΔ08], ὈΟΟΣ]Υ ῬοΟββαβϑίοη Ὑγ8 ἹΔΕΤΕΙΥ ἃ ρυρυ- 
Ϊἴὰτ ποΐοη; [88 ΡῬδσβοῦβ ροββοϑϑεα ἰάθη θη 
Ἐποιβοῖναβ 1 ἰπαὶγ οσὰ τηϊπὰβ ἩΠῺ (μ6 ἀό- 
ἸΏΟΩ8, ὙΤῺΘ ρῥΪαϊη ἰδηρυαρο οὗ ἴῃε παγδῖῖνε 18 
ἀραϊηβὶ ΒΆΘΗ ἃ ἴΠΘΟΓΥ, ἩΠΙΟὮ ἸΠΟΓΘΟΥΘΥ ΘΧΡ] δἰ ἢ8 
ποίησ. ΤΠ πχδίη ἰτοῦρθ]6 5 16 δά πλ58Ίοη, 
ποῖ οὗ ὈΟΟΙΥ ροββεϑβίοῃ, Ὀυϊ οὗ βρίτίϊυδὶ ἱπῆα- 
Θῃος οὗ ΔΥ Κιηά. (3.) Τῆς τοοϑὲ παίυσαὶ δπὰ 
δῆλος ροβίποῃ 15: δαί ἴῃ ἴδε {ἰπ|ὸ οὐ (χίβὲ 
ῬΟΙΒΟῚ8 ἭΘΙΕ, Δοίδ } γ ἀπὰ Ῥοάϊγ, 20 εεσσεα ὉΥῪ 
ῬΟΙΒΟΙΔΙΪ 6ν}} βρὶγιβ. Τῆς Νὰ Τοβίδπιθηϊς 80- 
ςουπῖβ ϑῆον, ὄνθῃ ὈΥ ἘΠΕΙΣ σταγηγηδίῖοδὶ ρΘου λγ- 
1165, [6 αχίβίθδῃςος οὗ ἃ " ἀου]6 ν1]1 δπα ἀοιῦ]α 
σοηϑοϊουβϑη6885 ᾽᾿ (ΑἸ οτσά) ἴῃ τ[ῃς6 ἀδιηοηϊδο. ϑοιηξ- 
{{π|65 [86 5ρὶ πὸ Βρεᾶῖβ, βοτηθτηθϑ [ἢς ΡοΟΣ 66- 
τηοηίΐδο Ὠἰπιθε}!., ΤΒδῖ βθῆβιιδὶ 51η ρσερασοα ἴῃς 
ὝΑΥ [ΟΥ ΡοΟββθβϑϑίοῃ [85 οἔΐζθβη Ὀδθὴ βΒυρροβεα, δπὰᾶ 
β ποὶ ργοΡα 6. ὅϑοῖ ἘΠΣΩρΡΒ ΙΔΥ ΟΟΟΌΓ ἀραΐη, 
Ῥυϊ " ἀϊδοεγηῖηρς οὗ ῃ6 8ρ1τ15᾽ νγὰβ ἃ βρεοῖϊδὶ γι 
ἴῃ 116 ΘΑΥΎ στο Ὦ, ΜΟΙ 01}}] ἀου 1655 τεῖπτῃ 
Βδου]α οσοσδϑβίοῃ ΤΟΘΌΪΤΟ. 

ΟΒΔΡ. ἰχ, 1. 80 Θεϊοτθὰ, εἴς. ΤῊ]5 νεῖϑα 
ὈεΙοηρ5 ἴο οἤδΔΡ. νἱ. [15 ἀἰβοοηπεοίδα ἴῃ πὶ6 
μὰ ἡ μαὶ ἐο]]ονν5. --- ΓΦ οὐσπι οἱδΥ, 2. 4., Οἀροῖ- 
δῦ. [ὰκὸῸ (ν1}. 40): “ΤΒδῈ τυϊπἀς 'τγς]- 
ςοπιοα Πἰπὶ; ἔοΓ ΠΟῪ εσς 411 ναὶ πρ ἔοσ δἰπι,Ἶ 
ΤὨς ἐεαϑὶ δὲ ἴῃς ουδὲ οἵ Μδιίίμεν ψᾶβ ἴῃς ποχὶ 
ἔριν ἴῃ ΟΥ̓ΟΥ οὗ τς (866 ἴῃς ἔο]]οΟΥ  560- 
Ὀοη). 

ΟΠΑΡΤΕΚ ΙΧ. 2-17. 

Καργίος Οορμγγέροας τη Οαῤογηαιε, )οϊμϑα 1ορεί ἦν ὅν) Τἀγες Ἐυαρρείξείς, 

2“ ΔΛ ΝΌὥ, Ρεβοϊ]ά, ἴδῪ Ὀσγουρῆξ ἴο Ὠΐτη ἃ πηδῃ οἷ οὗ [η6 ῥα]βυ,: “ Μλλκ, 3- 
12: 0κκν. 

᾿γίηρ; οῃ ἃ Ὀβὰ : δπᾶ [εϑ5Ὁ βεαείηρ {πεῖν [δ ἢ 84 ὑπίο ἴη6 ὁ 20 

βῖοκ οὗ [Π6 ραΐβυ : 32 ὅοη, ὃς οὗ φοοά Ἄσἤδευ ; ἸΏΥ 5831η5 Ὀ6 ὃ ἔογρίνεῃ. 1. 

Απά, Ῥϑῃοϊά, σογίαίη οὗ [6 βοῦῖρθεβ 54 ψιτῖη τδη- 

4 8εἶνεβ, Τῆϊβ παρ ὈΙΔβρῃμεπιείῃ. Απᾶ 7εϑὺβ 5 Κηοσίηρ [ΠΘΙΓ 

5 Τῃουρμῖβ 54, Ννμοσγείοτε μη Κ γε 6} ἴῃ γοῦτγ Ὠραγίβ Ὁ 
ψΠοῖΠετ ὅ 15 δαϑίοσ, ἴο 8αὰγ, Τὰν 5ἰῃ8 δὲ8 ἰογρίνθη ἴῃ ;“ οΥ ἴο 

3 τῃ66., 

6 5840, Α΄ίϑβε, δῃὰ ναὶ ὺ Βυΐ τλὶ γα τδὺ Κπον [ῃδὲ 6 ϑοη οὗ ἅς: 

ΟἾδρΡρ. υἱῖϊ. 
το, τ} ὙΠ’ 

201 
χνυ. 8; Μααν 
Χ. 521; Γυκο 
ΧΥΙ͂Σ. το: 
Αοὶδ Σν, τό; 
χῖν. 9. ΕῸΓ ς ζίαρ. ΜῊΝ 
451 ἔκιϊκο νἱ. 
81 ἰἴχ. 47 
]οδη 11. 24 

πλὴ Πδῖῃ Ρόνοσ ὅ οἡ δδγίῃ ἰοὸ ἔογρίνε 51η5 (ἤθη βαῖτ ἢ ἢ6 ἴο [6 

βίο κΚ οὗ ἴῃς ρ4]5γ)},3 Ασίβε, ἴακθ ᾧρ ἴὰῇγ θεά, δῃά ρὸ υπῖο [Ὠϊη6 

7 Ὠοιι86. Απᾶ δ δἴοβϑ, δῃᾷ ἀδραγίεα ἴο ἢΪ58. Ὠουβ6. Βιΐ ψΏΘη 

8 [ῃὴ6 ταυϊυἀεθ 8ἂνν 22, ἘΠΕΥ ταάγνε]]εα,7 δπα ὁ ρ]ογιῆεα Οοά, 4 βαρ. αν. 

ΜΏΙΟἢ ὃ δα ρσίνοη δυο ρόοννογ9 ὑπο τθῃ. 

1 δρδτγαϊγιϊς 
4 7λε ὁεεΐ ατίδο»ὴδέδς ογεῖξ ἰῃ6 6 
6 ΔυΙΠ ΠΟΥ Υ 
ἯΠΟ 

3 [ὴ6 ραγαϊγες 

31 ̓  οῳο 

ΥἹΙ. τό: ΧΩ. 
471: Αεἰϑἷν 
Δι 

8 ΔΥῸ 
ὅδ 97 ὙὨΙΟΝ 

Ἱ 7λ2 δες αμζδογζές γέσαῖ οτΟ αἰταϊὰ 
9. 97 ΔΌΪΒΟΙΙ (ας ἐρε ὑ67. 6) 



86 

9 “Δῃηά 885 εβϑιι5 ραβϑϑϑαὰ ἔοσίῃ 10. ἔγσοῃ τἤθησο, ἣἢ6 βὰν ἃ πηΔη, 

ΤΗῊῈ ΟΟΘΡΕΙ, ΑΟΓΟΟΚΌΙΝΟΕ ΤΟ ΜΑΤΤΗΕΙ͂Ν. [( βαρ. [Χ. 2-17 

“ Μλὲκ ὶϊ. τ4- 
22: ἵσκεν. 

πδιηεά 7 Μαιζεν, εἰτἰπρ δὲ τὰς ταοαὶρὶ οὗ οιϑβίοτῃ 1]: δῃὰ ἢ, 27:38. 
ϑΒ8:1ἢ υὑπηΐο ἢ), ΕὈΪ]ΟΝ Π16. 

ΙΟ 

ΓΙ ἢϊπὶ 16 δηαᾶ ἢῖ5 αἸ501}]68. 

Αμπάᾶ ἢδ δζοβϑ, δηά "[ο]οννθα Ηἰ τη. 

Απὰά 1ἴ οσ8π16 ἴο Ρ438, 848 [651.5 2 58αῖ δἰ τηϑαὶ 18 ἴῃ [η6 δοιι56, Ρ6- 

Πο]ά, ἸΔΩΥ ΡΌΡ]ΙσΔη5 δηᾶ 5 ΠΏΘΥΒ δῆλα δηᾶ αἱ ἀόνψῃ 13 ψ ἢ 

Απά ψῇδη [6 Ῥῇβαγβθθβ βὰν 22, [6 7 

7 Οδδρ. χ. 3: 
Μαῖκ ἢ. 18} 
Τακε νἱ. τς: 
Αοῖβ :. τ: 
δΟΙΏΡ. Μδσὶς 
τ. τᾷ [ὰκ 
ν. 27 20. 

5814 υηΐο ἢ18 ἀἰβοῖρ᾽θβ, 5 ΝᾺ δαΐειῃ γουγ τπλαϑίασ ἢ ΡᾺὉ]1- Ζ βαρ. χί. το; 

12 οΔῃ9 1 δηὰ ςἰπηοθσϑν Βυῖΐῖ ἤδη 6515 12 Ὠραγά 2ζαξ, 6 56] 4 υηΐο 
{Π6πὰ,16 ΤΏοΥ τμαὶ θὲ 8 ψΠΟ]6 περ ποῖ 1 ἃ ρῇηγϑιοίδη, θυΐ {ΠῸῪ 

13 τῃαὶ ἀγα βίςκ. Βυῖΐ ρῸ γε δηά ᾿ἰδάγῃ ἢ ψνμαὶ 2.αζ 18 τηδδποίῃ, ἐ1 ὅ γμαρ. χῇ. 7. 
Ψ11 μάνα 19 τρθγου, ἀπὰ ποῖ ϑβδουϊῆσα : ἔου 1 δἂπὶ ποῖ ζοτζῃβ 3 ἴὸ 

14 

ἑἡ ον“. νἱ. 6. 

64}} τῆς τἱρῃίΐθουβ, θὰ ἢ 5 ΠΠΟΓΒ ἴο ταρθηΐϊδηςβ. 3 ΤΏΘη σάη16 33 τ Ὑῖα. ἐ τς 
ἴο Ἀἴτα [88 ἀΐβοῖΡ]65 οἕ Ἰοῆῃ, βαγίπρ, ΝΥ 4ο ννα ἀπά ὅτε Ῥῇαγ- ἐΊκκε ανὶϑ. 

[5 8665 ἔαϑβί οἵϊ, θαΐ [ῃγ ἀϊβοίρ!6β ἔαϑδὲ ποῖ ἡ Απά 76βιι5 βαϊᾷ υὑηἴο 
[Ώ6 ΓΙ, Οδη τς οὨΠ]άτγεη 33 οἱ ἴῃς Ὀτ ἀοομΑΠῈΓ ΤΟΊ ΤΏ, ἃ5 ἸΟΏΡ᾽ ν 7οδη Εϊ, 9 
845 ἴῃς Ὀτίδορσοομλ 15 ἢ ἴδ Ὀὰΐ [ἢ 35 ἀδγβ 1] σοπη6, 
ΜΏδη τὴς Ὀγάδοργοοῖὰ 5141} Ὀ6 ἰακθὴ ἔγοτμηῃ ἰἤθπὶ, δπα [ἤθη 

16 5}4]} 35. τΠ6γ ἔδϑβί. Νο πιδῃ ρῥυτϑίῃ ἃ ρΐἷθος 3. οὗ πον 2 οἹοίἢ 
υηΐο 3 Δη οἷα ρσαγιηβηΐ ; ἔοσ ἰμαΐϊ ψὨΙΟἢ ἰ5 Ρυΐϊ ἴῃ ἴο 64]} ἰξ ὰρ 39 

17 τακοιἢ ἔγομῃ ἴῃς ραγιηθηΐ, δηα [δ τϑηΐ 15 πηδάθ ψοῦβα.39 ΝΕ ΙΤΠΟΥ 

ἄο πρέπῃ ρὰΐϊ πᾶν ϑηηθ ἱπίο οἷά Βοίτ168 : 51 6156 " τ8ε ῬΟ [165 81 κ᾿ Τὸν χααὶ 
Ὀγθακ, 85 δηά ἴῃς ψίης γυπηδίῃ οι, δηα [ἢς Ὀοί{168 51 ροΥγΒἢ : Ὀαΐ 
ἴδΥ ρυῖ πὸν ψίηθ ἱπῖο πᾶν 83 οι! 68,821: δηὰ Ῥοϊῃ δῖα ρῥγα- 
βογνρα. 8 

10 ραβϑβϑᾶ ὈγῪ 11 ρΪδςα οὗ 10}] 
18. 95», γβο! πρδα δῖ [8018 14 εϑὺβ 
16 ,“Ὺὲ δεεέ αμλογέζέες ο»εξ ἀπο ΤΠ 6 τ 

12 ἢβ 
16 (η6 ρυ δ] οΔῃ5 
11 Ἧανα 20 πεεδὰ οὗ 

18 χλὲς 0 1 ἀρϑίγε Ἢ 1 οδπλα ἢοΐ 
31. 216 δεε αμήλογέξέος ογεῖξ ἴο ταρεηΐδῃςα 33 ΠΟΙῺΘ 
38. 5008 Ἅ σ»»2} ἴῃς 36 Ψ}}}} 
36 ραϊοῖ ᾿, ἈΚ3 πηάγοββοα 8 Ὧροῃ 
Ὁ τηδῖ σῇ ΐοῦ ΔΙΊ6 ἢ ἰὰ Ρ 89 ἃ ψόσβα σγεηΐ 15 πηδὰβ 81 5κίηβς 
82 υγοί 85 ἔγρ9ῇ δὲ ργαβοσγνοα τοροῖῃεῦ 

ΟἨΚΟΝΟΙΟΟΥ ΑΝῸ ΟΟΝΝΕΟΤΙ͂ΟΝ. ΤΉχες Ενδη- 
6 ]1515 Ἰοῖηῃ ἰοροῖμοσ 6 ονθηΐϊβ γὰ ΚΤΟῸΡ ἴῃ [ἢ15 
βδεοίοῃ. Ματκ δηὰ 1Κκεὲ, Βονενεσ, ρ]δος {παι 
ἱπιπη θα: ἴον ΔΠΟΥ ἴἢ6 ὨΘΔ]ὴρ οὗ ἴη6 ἸΘΡΟΙ ΠΟᾺΓ 
Οδροσθδῦθ. ε ἄρτος ὙΠ πηοβὶ Παυτηοη βῖϑ 1 
ὈΪδοΐηρ ἐπ 6 ταΐγαοὶς στοῦρῃς οα ἴῃ 6 Ρασαϊγες δηά 
τῆς ολ]]Πηρ οὐ Μαιζμεν ἰορεῖδεσ αἱ τὴ6 καρ εν 
Ρετοα, ἀπ ᾿πβοσίησς ἴδε ἔεαϑὶ θεν ἴῃ6 σευ 
ἴτοτῃ δάδγα δηὰ ἰῃς μϑδὶΐηρ οὗ [αἱτυβ᾽ ἀδυρσὨξοτ. 
᾿μϑήϑο σάϊηδ ἴο οὔτ 1,οσὰ 1116 δὲ {πε ἔεαϑί τη [Π6 
οὐϑα οὗ Μαιίπον (νεῖ. 18). ΤῈς Ἐνδηρε δὶ 

πλυβὲ ἡδοαβ Βρϑᾶκ οὗ ἴπε ἔεαϑί, Δῃηα ῬσορΡ  ν ῥσεῖ- 
868 ἰῃαι δοοουηῖ ὈΥ [6] οὗ 18 4]. 4.8 Ὦον- 
ἔνδτ ἴῃς Ἰαίίεῦ Ἄνεηΐ νγὰ8 ὑγεςεάδα ὈΥ δὴ ᾿πϑίτυς- 
ἔνα ταϊγασυ]ουβ ἱποϊἀεπξ (16 Ὠδα]ίηρ οὗ (ῃς Ῥαᾶσγα- 
ἰγς) 'ῃ τῆς βατς οἱΐν, 1 ἴοο τχαβ Ἰηβοχί δα, Μαῖκ 
πὰ [κ-Ὸ, Βανίηρ ῥἱδοεα (6 08]] οὗ Μαῖδεν 
(1,εν]) ἴῃ 18 Ῥσοροσ σὨσοῃο]ορῖς8] Ροβίοῃ, τηθη- 
ἔοῃ (ἢς ξβαϑὲ τῃ ἴῃ6 βᾶσης σοπηεοζίοῃ,. 

ὉΟΝΤΕΝΊΤΒ. Δ͵ΎΙΒ. 2-5 : (σϑὲ τεδβ ἴῃς 86- 
οὐοῖβ οὗ ἴῃς δϑασζί, ἰο τεννασὰ ἐδ! ἢ δηὰ σεῦυκο 

ΠΣ μηδ: σοηῆστβ ἴδε τες ἔογρίνεπμεβϑ οὗ τς 
οΒΡρεὶ ὉΥ νἱβὶ]ς 5ίρῃβ; ἴῃ Ῥηδσθθαβ δοσουπί 
[παῖ Ὀ]ΑΒΡΠΕΠῚΥ (νοτ. 3) ΜὨΙΟὮ τεαουπάβ ἰο ἴῃς 
δἴοτγ οὗ σοὰ (νεῖ. 8). Τῆδ τ ΐγδοὶα οἡ ἴπ6 8500] 
δηὰ οἡ ἴδε Ῥοὰγ Ἰοϊπεὰ ἰορείδεσ ; (τ 505 στεδίου 
ψΟΥΚ ἱποϊυἀδ5. ἴἢ6 1658. --- ον ΟὨτδὲ ἔογρίνεβ, 
ΟΥΟΣ ἔου ἃ]1, Ης ργῖνεβ ἷου τ ρῬατάοῃ δηᾶ 
[σου σῇ Ῥδγάοηῃ. --- ΟἾ ΓΒ 5 δυ ΠΟΥ οὐ δαγῇ ἴο 
ἐογρίνε 15 Η5, ἃ5 τῆς ὅ9η οὗ τηδῃ ; ἀοὰ ρἶνεοβ ἴο 
θη πχουρῇ ἴμ6 ϑὅοῃ οὗ τῆδῃ. -- νοεῖ. 9. ΤῊΘ 
τοοάεβίυ οἔ διε Ἐνδηρε βῖ ἐν ἡ θεη με τηεη- 
Πἶοηθ Ὠἰπηβεϊξ ; ἢὶβ 10] 1οἱς οὈδαϊδηοα. --- Τῆς 
Ρυδ]ίοδη θεσοπηαβ Δ Αροβίϊε. Ὑεῖβ. 190-17. ΤῊΘ 
σοηνοτῖοα ρυ δ] οδη ὈΠηρ5 ἰορεῖποῦ ἢΪ8 οἹά δ550- 
εἰαῖο8 δὰ ἧἰε ὩΘῪ Οη685. ΤὮς ῬΠΑΣ56 65 ΠΠΌΥΓΊΟΣ. 
ΤῊΣ τορστοοῦ : (1) ἃ ψψαγηὶηρ ; (2) Δῃ δηοουγαρο- 
τηθηῖ, -- ΤῊς Μαβίοεσ Κηονβ οὗ Ὀυΐ οης ἀἰδιπηο-. 
θη Δηοπς πιδῃ ; πλεῖν, ὙΠΕΙΠΕΥ ΠΟΥ ἔδ6] οΟΥ 
ἀο ποῖ ἔεεὶ {πεῖν πεεδὰ οἵ ἔμπα. -- Μοσοῦ ἴδ6 πγοϑὶ 
ΔοσδρίδΪς βδοτίδοα. --- ΤῸ αἰβοὶρ]65 οὗ ἴπὰ 
Ρτδδοδοῖ οὗ γερεπίδποε ζ4]] ἰηἴο Ἰερα  βτη,  ἤθη ΤΠ6ΥῪ 



ΓΗΑΡ. ΙΧ. 2-17γ.] ΤΗΝ ΘΟΟΘΡΕῚΙ, ΑΟΟΟΚΌΪΙΝΟΕ ΤΟ ΜΑΤΤΗΕΝ. 

ἄο τοὶ πὰ (τι. -- Τα Κιπράομχ οὗ πεᾶνδθη ἃ 
ταλυγλσε-οαϑί, ἐνοῃ ἴῃ ἴῃ 6 ἀδγβ οὗ τηουτηίηφ. --- 
Νον Ἰἴθ, ΠΟῪ ἐοΥῺϑ : ὨΟΐ ΠΟῪ [ΟΥΤΏΒ, ΠΟῪ ἰἰξσ. 
ΤῊς οἹα ἔοττῃ 0.561]685 ὙΏδη δηαυδίοα ; [6 ΠΟῪ 
ἔοττῃ υ8ς61655 1 1 ἀοοβ. ποῖ δχρσϑβϑϑ (6 ηδνν ]ϊξ6. 
- Τῆκδ Ἱποοησσζυϊγ οὗ Ἰορα] ϑὰὶ δηᾶὰ ἴῃς Κορε; 
18ε ροβρεὶ θυγβίβ ἴῃ Γεβϑίσζαιπῖβ οὐ [6 οἷα 7υα8- 
ἤ5τη. 

Ψετ. 2. ΤὮς δοοουηῖβ οὗ Μδῖκ ἀπὰ Κα ἅγα 
ΠΛΟΓΘ ῬΑΣΈΟυΪΑΓ. --- Αϑᾶ, ΤΊΘΥΘΙΥ ταϑυπη68 [6 ΠΔΓ- 
ταῖϊνε, νη ουί ᾿ΔΡΙΥ ΩΡ σομη οὔσῃ ἢ ψλδῖ Ρτα- 
ςεάκ65. --- ΒοΒοΙΔ. Α τοι καῦ]ς ταϊγαοὶς. ΓὰΚὲ 
᾿πΌτηδίεβ (Παὶ ΙΏΔῺΥ ΟἴΠΕΥ Οοὐγ6 8 εσα ρευξουτηδα 
ἦαδὲ Ὀεΐοτε, δῃὰ οὶ ἢς ἂπὰ Μαῖκ τηεπῦοη (δε 
σοναὰ. Ὧδε δοοουπὶ οὗ [ἴῃς Ἰδίΐζεσ σθηᾶθιβ ἱξ 
ΤΟΌΔΌ]ς (πὶ τη 18 ἴοοκΚ ΡΪαςα ἴῃ τ[ῃ6 Βουβ6 ψ ΏΟΙα 
ε ΒΕΓ ΟΓΑΙΠ . τεειῦς.- Τ8γ Ὀτοῦραὶ ἴο Εἰπι 8 

Ῥασγαϊγῆο. Νοὶ Ὀεΐηρ Δ0]6 ἴο δηΐεσ ἴῃς δουβε, ἰῃ 6 
ἔουγ ψῆο Ὀοτα Ὠΐχῃ ολττὶ θα Πῖπὶ ἴο [86 δουδβεῖορ, 
δηά, δοῖυδ!]ν Ὀσοδκῖηρ ὉΡ ἴῃς τοοίῦ, Ἰεῖ πἴπι ἀονγῃ 
(Μασ). --- σὶρ, ΟἹ, ποσὰ ᾿ἰζεγα!υ, ὁ αἰ ,᾽ οα 8 
Ἰυοὰ. --- βοοίπς; ἐμοΐν αὶ, ποῖ οπ]γ οὗ (6 Ὀξᾶσεῖβ, 
Ὅυϊ οὗ ἴῃ τηδηῃ ἰπλϑοῖξ, ϑίηος δὶ ξο] ] ον 5ῃονβ 
Βι15 βίτοην (αὶ. ---- δου, 6 οἵὗ θοὸν. διογὰς 
οἵ δῇεἊςποηδῖς δά άσοβϑ, ἔ1}}Ὺ σίνοη Ὀγ Μεαῖπεν 
Φ'ομθ. Θοπ᾽ ἱ 165 {πᾶὶ ἃ ὩδῊ χα Οη Ὑγ85 
ὭΟΥ ἴο οχὶϑὶ Ὀεΐνψθαῃ δότω, βίηος Ο χβὲ ἐπ δὰ- 
ἀτεββεὰ Η)5 σβόβαδη ἀ15301}165 (Ματκ χ, 24)ὃ. ΤΒς 
“φοοὰ οἰδογ᾽ σης Ὀεΐοσε ἴπ6 ὈοαῚΪν Ὠ6Δ]1πρ, 85 
8. τεβι] οὗ ἃ ΡΌΓΕΙΥ Βρ᾽γῖ 14] Ὀ] εβϑίῃρ. --- ΤΥ δἰπϑ 
810 ζοταίνοῃ. Α Ροβιᾶνε ἀεοϊασγαϊου, “ἸΠ6Υ ᾶνα 
Ὀεδη, Δηα ἃ716 ποόν ἔοτρίνοη,᾽ ΟΕΟΥΔΙΗΙΥ ποῖ ἃ 
φςοποαββίοῃ ἴο [6 ρορυϊασ ποῦὔοῃ [πὲ ϑυςσἢ 510 Κ- 
Ὧ635 τΓ238 ἃ αἰτεςῖ Ἰπάρτηδηΐ ΤΟΥ 5'η, ὙΏΕΊΕ 5 ΠΟ 
Ῥιοοῦ {παὶ (ἢ ἀΐ86256 νγᾶβ ἴῃ [15 σδᾶβρ ἴπ6 ἔτιϊε 
οὗ ἱμάυϊροηοθσ. Τὴ τδη 8 σοηϑβοϊθηοὰ ΜῸΔ5 
ἀτουβεὰ τχου ἢ Ὦ15 51:0 ΚΠη655; ΟΥ̓ Τοτὰ ἢγβὲ οἔὗ 
411 σῖνεβϑ Ηἰπὶ 5ρΠ|}4] ὨΘΆΠῈ ; αξίεσναγαβ αν 
Βεδϊ ; ὑγονίηρ Ηἴ8 δυϊμου ἴο ραγάοῃ ὃν Η]5 
ῬΟΥΕΣ ἴο ουτο, Ηε [8 Ρ]4068 “ ξοΥρΊν ΘΠ 658 ̓ ποὶ 
ΟἿΪΥ Ὀεΐοσε Ὀυϊ ἀρονα ταϊτασιΐϊουβ ἢδαϊηρ. ὙΤΒῈ 
ΒεπεσΆ] οοπηδοϊίΐοη Ὀεΐνεδη 51η δηὰ βυοτπρ 15 
Δϑϑυτησα (Ὠτουρδουϊ. 

γεν. Ζ Οοτίαϊπ οὗ [10 Βοσῖδοδθ. Μδηὴν " Ῥῃατ- 
5668 Δη6 ἃ 
411 ρατίβ οὗ ἴῃς ἰδπὰ (ΤὐΚα ν. 17). --- Ββαϊὰ τ ἱτπΐπ 
ἘΒοϊαδοῖνοδ, ἡ. 4., 'ῃΠ ΠΟΤ Πελσγίβ, 845 15 ὉΪ]Δίηῃ ἔσοπὶ 
ΜΙ ΑΙΙς 1. 6. --- 118 ταδη, ποῖ ὨΘΟΘΒΘΑΓΠΥ 4 ἴοττῃ οὗ 
ΠοΒ ΘΙ ρΡῖ, --- Β Τῆς ΡῬΆΣ4116] Ρᾶ85- 
Βᾶσεοβ Ὀλδθεὲ ἴῃς οἤᾶτρε οὐ ἴῃς οοϊταςοΐ Ὀυοπ1586, 
ἴ(δδὲ (οά ΟὨΪΥ οδῃ ἔογρινε 810ὴ5. Τα Ἰδησύδρε οὗ 
ΟὟτ ,οτὰ τυϑὶ ἰπεγεΐοσε ἢᾶνα Ὀδοη δυϊπογ αῖνα. 
ει. 4. Ἐπονΐηβ, Ὁγ αἰνίπε ἱηϑὶρηϊ, σαῖμοῦ 

1ῆδη ἔτομι ἴῃς Ἔχρσεβϑϑίοη οἵ πο ὶσγ σουπίθ Δ η0 68. 
--- Ἰοσοζοσο ΓὨἑπἶς γὸ ΟΥἹ] ἐπ γΟῸ ϑασῖδ. Α στο- 
δυκςε οὗ ἴῃ6 βυρβίδησοε δηα ἴῃς βϑοσεου οὗ {Π6ῚΣ 
ορροβίίοη. Βο]ὰ ᾿ἰδησυάσε; ἰὲ δββϑύσηεβ, ταὶ 
ορροβίθοη ἴο (ἢ σιβι 8 ῬΟΥΤΟΣ ἴο ἔογρίὶνα 5:15 15 ἴῃ 
᾿156}} τοκε, Οὐὖγ Τογὰ ἴδ οἹαϊτηθ πλυοῇ ἔῸΓ 
Η:5 Ῥεγϑοη. Ἀσοοσγάϊηρ ἴο ἴῃ 6 υ88] σΠΓΟΠΟΪΙΟΡΎ, 
(ἷβ τᾶς ἴῃς ἤγϑί ἱπαϊσδίϊοη οὗ ἀὐς νϑδων τὴς 
Ρατὶ οὐ ἴῃς ῬΒδγίϑεοβ, δἰ πουσὴ ἰῃ ]οὔπ ἷν. 1, 
{Πε͵ 15 ἃ πίη τηδὶ ἰἢ]18 οχίβίεα, 1 7] ὁδη ν. ὑτε- 
οεάςβ τῆς ΟΔΙΠ]ΠΘΔη τα ἰϑίσυ, ΠΟΥ Παα δἰγοδαν 
βουρῆττο Κι] Ηἰπ (1ὁδμη ν. 16). δ 511] νίενν, 
Πονενεσ, ΡΪ]4ςδα ἰῃδὲ ἔεαϑὶ ἱπητηθαϊδίοὶυ δέζοσ ἴῃς 
ΟΔ1]1] οἱ Μαῖίδμεν. ὙΤὴα ῬΠΔΓΒ6 685 τὺ πᾶνε ΟὉ- 
Ἰεοϊεὰ ἴο ἃ ἀεοϊαταῖίοῃ οἵ δοβοϊαϊοη ἱϊπουΐ [Π6 
Βλοιϊῆοας στοαυϊοὰ ὈΥ ἴπΠ6 ἰανν. ῬΠΔΙ ΒΑ τ ἢ45 
οἔϊεη ορροβϑεὰ δυο ἀἴτεςξ δρβοϊ οι, Ο4]11ηρ᾽ ἴῸΓ 
ῬΤΙ ΕΒ ΕἾ Ἰηϊεγνεποηῃ. 
ει. ς. Τοσ, 45 ἃ ὑγοοῦ (μὲ ἴμε ἐπουρηῖβ οῚς 

ετῇ. - ἐβ οβδίοσ, εἰς, ΑΥΟΒΌΙΒὮΟΡ ΤΥΘ ΠΟ ἢ 

Οςΐοῦβ οὗ ἴῃς ἰδυνν᾽ τε ργεβαπῖ, ἔτοτα, 

87 
ΠοΥτ ον 568 ἕοσί ἢ ἔπ ἀγρυπιεοηΐ : “ἸῺ ΟὟΥ 1 οτά 5 
διρυιησηξ ᾿ξ τηυϑὶ Ὀ6 σΑΓοίΌ ΠΥ ποιοὰ τῃδῖ Ηϊπ ἀοε8 
ποῖ 451, “" Ὗ δι ἢ 15 δαδβιεϑί, ἴο ἔογρίνε 51η5, Οσ ἴο 
ΤΆΪΒ6 ἃ 51. Κ τηδῃ δ᾽ ἴοσ 1 σου]ὰ ηοὶ Ὀς «απο 
ἰμαὲ ἰμδΐῖ οὗ ἔογρίνϊπρ ννγὰ8 εαϑῖεσ ἴμδη (815 οὐ μ68]- 
ἴῃ ; Ὀαὲ “ ὙΝ ΒΙΟΣ 158 ὀαϑιθϑὶ, ἰο εὐσέρε (ἢ]5 ῬονΟΣ 
ΟΥ̓ ἴο εἰσήρε ῃδῇ ; ἴο σαν, ΤῊΥ 5ἰηβ Ὀς ζοσρίνεη (ἢδς, 
ΟΥ̓ ἴο “α», Ατῖβα δῃὰ γαῖ᾽" Απα Ηε τπδῃ ῥτο- 
σδοάβ: “Ὑδδὶ 15 δδβίδϑὶ, πὰ 1 ΜΓ] ποὺ ὑύονδ 
ΤΩΥ τρῃξ ἴο 54Υ ἱΐ, ὈῪ βαγίηρ τ εϑεςϊ δηα τ τἢ 
Δ ουϊναχαὰ σοηβοαῦθηςα 5ε Πρ 118 868] ἴο ΤΙῺΥ 
ἴτυῖῃ, τῃ6 μαέαδυ ψοσά, “ὐπὸ τῷ ἀραὶ τοαΐζ. ΒΥ 
αοίηρ ἰμαὶ νυ ἢϊςσἢ 15 ΒΡ δα ἴο ἴῃς Ἔγε58 οὗ τηδῃ, 
Ι 111 αἰξεβῖ ΠΥ τρξ πα ροννοσ ἰο ἀο (μὲ ἩΠΙΟΉ, 
ἴῃ 115 νΘΥῪ πδίυσς, 1165 ουζ οὗ [Π6 Τασίοη οὗ ὑσοοῦ.᾽" " 

γετ. 6. ΑρΡρ)]ϊοδίίοῃ οἵ ἴῃς δυρυμπιδηΐ, βιαϊοὰ 
Ὁν 411 ἴ(ἢτες Ἐνδηρε  δι5 ἱπ ἴΠ 6 5ᾶπ)Ὲ ἰδιτηβ. -- 
ΤῈ 8οι οὗ τὴδη, ἴετὰ δαυϊναϊεπὶ ἴο ἴῃ6 Μεββ:Δἢ. 
-- ΗΠδίὰ δυϊδμοσίγ. “Ῥοννεσ ᾿ 15 ἢοΐῖ 80 δχδοῖ, --- 
0π ϑασί. ΟὨτϑὶ οἰ τλδα πα δχεογοϊβεα ἰἢ:15 " δυ- 
ἘΒΟΤΥ 85 ἴῃς ἡπεαγπαίς ὅοη οὗ Οοά, οΥ 48 "τῆς 
ΘΟ. οὗ δὴ οὐ δγίϊ,᾽ δανὶπσ Ὀτουρῆς ἰἃ ἢ 
Ηΐ ἔγοσῃι πδάνοη, 45 [Ὡς Οπα νὯΟ 15 δῖ οὔζο {6 
υπΐο υ5, ἀπα ἀὔῦονε τ. 811 485 ἴῃ 6 οσοννῃ δηὰ ρεὺ- 
ἐεςοῃ οὗ υτϊηληγ. 

γεν. γη. ᾿Απὰ ὯΘ Δ1ῸΌδ0, δηἃ δοραγίοα ἴο ἐδ 
μοῦδθ. ΤὨς ἰεβὶ γγὙὰϑ8 ΒΟ ΒΓ ΠΥ ΡΡ] δα. ΤΩ 
ἱπίεγνοπίπρ τποπηδηϊ πυδὲ πᾶνε ὈδΕη οπς οὗ 81.5- 
ΡδΏβε ἴο 1]}, ϑβᾶνε ἴᾷς Ηδρδιεγ δηὰ ἴῃς πεα]δὰ ; [8 
ΟἿΘ 86σεηθ ἰῃ ἴῃς σΟΠΒΟΙΟΌΒΠ655 Οὗ ΡΟΥΨΟΣΙ, 1ῃ 6 
ΟΥΠΟΥ βίος ἰπ ἔα. ΗΒ ψὰὶκ τγᾶβ ἴτυν “ΌΥ 
[41 1ἢ,᾽ ἀπὰ δὲ σεηὶ " σ]οτγίηρ Οοά,᾽ (αζε ν 
2 ) 
τυ 8. ΤΉΘΥ ψοτθ δἰγζαϊὰ (δοοοζάϊηρ ἴο τὰς 

Ἀεβὲ δυϊμουι 68). ΕἼΠΟΙ ἃ σε σιουβ ΑἸ 6, ἀνγαῖς- 
ἐπα ὈΥ ἴῃς ΠΙΘΠΕΙ σδαγδοίοεσ ἴῃ ΠΟ ἢ [6805 μδά 
Ρταβεηϊαὰ ΗΠ πιβ6], οσ ἃ βρί τ] οομῆϊςὶ ἐς ποίησ 
ταὶ Ὀεῦθεῃ ΟΠ τϑὲ δηὰ ἴῃς βοῦθεβ. ΤῊΣ τοϑυὶὲ 
ψ8 ἴμεν αἰοτίβοὰ Θοᾶ, τὸ δὰ οαίνθῃ δαοῖ 
ῬΟΨΟΣ, ΟἹ ὁ δυϊῃογιγ.᾽ ῬΟΥΟΓΙ ἴο ἔογρζινε 5:05 48 
ἍΕ11 45 ἴο 68] ; [Π6 ἔγγο Ὕ6Γ͵Θ 1590] 00] υπὶϊεὰ 
ἴῃ ἰ8ε ἀστηοπδίγδίοη. --- Το πθῃ. ΤῊΪ5 ῬΤΟΡΔΌΪ 
ΤΩΘΔΏΒ “ἴο πιδηκίπα,᾽ [6805 Ῥεὶηρ τεραζάδὰ 45 ἐῃς 
τορσεβοηϊδᾶνα οὗ πῃδηκίηα ἴῃ ἐδ5 πλαίϊῖοσ, Τῆς 
Ῥαγάοῃ οὗ ἴῃε ραγδλιγίϊς ψγὰ8 ἃ ξοσεβῃδαονγίηρ οὗ 
ἴδε τοπαϊηρ οὗ ἴπε ν8}} οὗ ἴῃ 6 ἴθιαρ]ς, ὑγοσα βίην 
ἀΐτοος ἱπίθσοουσβα θεΐνδοη αοά δηᾶ ἴδα βίἴπποι, 
γεῖ ΚὨγουρσὴ [6 ϑοὴ οὗ ζδη. ΟουΏρ. ἴδ6 ΡΑΓΔ]- 
6] Ῥαβϑαρεϑ. 
ψεῦ. 9. Ἐτοια ἴθθποθ. Αὐοοογαϊηρ' ἴο 411] (ἢχδα 

δοσουῃῖβ, πη) αἰ Δίου δέου (86 τ ]ΓΔ0]6 58 πε ἢ- 
Ἑοπαά. --- ΜαςΒον, ἴῃς ΑΡοβἕς δηὰ Ἐνδηρε ϑί. 
“Α Ρυδ]οδη παιιδὰ 1,ονὶ᾽ (ἸλΚα ν. 27) ; “1μονὶ 
ἴδε βοὴ οὗ ΑἹρῆδυβ᾽ (Μαγᾷκ 1.. 14. ὕὐμπαουθίεαϊγ 
16 δᾶ Ρ6σβοῃ ; ἴπε δοσοιπίβ ἄσταα ΟἸοβεῖυ. ΤὩς 
ξοττδ] οδ] βεεῖβ ρῬεσυϊίαγ ἴο [6 ΑΡοϑβί[65, δηὰ 
Μαῖκ δπὰ [Κκ6 πλοπίοη Μαίδπον, ποὶ 1 νὶ, 
διηοηρ ἴπς ΤἸνεῖνθ. ΤῊΘ ΓΟΥΠΊΘΙ τγὰ8 ὈΓΟΌΔΟΙΥ 
ἴῃς δροϑίο!ς πᾶζηθ, ἴῃ ἰδίϊζοσ ἴῃ6 ΟΤΑΪΠΔΓΥ͂ οπα. 
Μαζδον Ὠἰγηβοὶέ πε π ]οἢ8 ἴλ 6 ΣΟΥΤΏΘΥ ΟἾΪγ. ΑἹ- 
ἰοῦρσῃ “(ἢ δοὴ οὗ ΑἹρῆδθυβ,, ἂς νψ͵χὰβ ποὶ ἴῃς 
Ὀτοῖδμοσ οὗ 7ᾶπι68, ἴῃς βοὴ οὗ ΑἸἹρῆδιβ. ὅδε οὔδρ. 
Χ. 3; ΧἸ], 46. --- Βιςεἶπρ δὲ 180 Ρ]δὸοὸὸ οὗὨ [0]1, οἵ 
“6 ἴ0]1]1-Ὀοοῖῃ." Γῷᾷϑ0ᾷΔΙῸῸ τὴς ἔουτ ϑῃοσίηση, δὲ ἢ15 
ΤΕΖΌΪΑΙ δ ρ] ογτηδηΐ, ἀηὰ ΡΓΟΌΔΟΪΥ Ῥσεν] ουϑὶν 80- 
4υαϊπηίοα υυἱἱῃ [65118. --- ΕΌΙοΥ, τὴθ0, τη ἴῃ 6 Ξρεοϊῆς 
Β6η86, 85 ἴῃ οὔδρ. ἱν. 190. Μαϊζεν ονεγεαὰ ἴῃ 
18]58 856η86, “ἢἣς Ἰεῖξς ]1, τοϑαὲ ὉΡ, δηὰ ξο]]οννθὰ 
Βῖπι᾿ (1ΚῸ ν. 28) ; σου Υ ποῖ 5 ΠΊΡΙΥ ; ναι κεά 
δέϊοσ [ε5805 ἱηΐο Η5 ρίδος οἵ σϑϑι ἄθῃςα. 

ψεσ, το. Ἀδὰ ἱ{ΐ οδπθ ἴο μᾶ88. Α] ἰἢτες δο- 
οοἰηΐβ ἀγὰ ἱπαθῆηϊίε 45 ἴο ἴῃς Ἰεηρτ οὗ ἴῃε Ἰηῖοτ- 
νΔ]. Α8 Δἰτόδαυ ἰηϊπλαῖθα, (ἢ ἀιτδησεπιθηῖ οὗ 
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Μαϊπον δ παιγαῖϊνε βθοὴβ ἴὸ δᾶνα Ὀδοὴ οὐοδ- 
βἰίοηδα ΌΥῪ της ἕδοϊ ἰμδΐ [αἰτγαβ σαπια ἴο ἢἷβ ἤου86, 
ΜΠεῖς τῆς ῬὨΑγίβεαβ σα οὈ]εσϊίπρ ἴο ἴῃ 6 ΚααρΡ- 
ἴπρ σοπΡΔΠΥ ΜΠ ΡΟ] πη8. ΤῊ τηθηοη οὗ ἴῃς 
ἔελϑί σεαιί γε 4 ποῖϊςε οὗ (ἢ 68]] οὗ ἰῃ6 ρυδ]ίοδῃ ; 
δηὰ τῆς 08]] οοσυγτγοά ἀυτηρ [6 ΡΟΥΟΓΕᾺ] ᾿ταρΓ65- 
βίου τηδᾶς Ὀγ ἴῃε Ὠεδ]ΐηρ οἵ [ῃ6 ρΑταΙ γΕς. --- ΤᾺΘ 
Βοιδο, ἰμαὲ οἱ Μαίζμονν Ὠμπη561} (1ἶκ6 ν᾿ 20), Ὦο 

ΤΗ͂Ε ΟΟΘΡΕΙῚ, ΑΟΓΟΟΞΚΌΙΝΟ ΤΟ ΜΑΤΤΗΕΝ. [(ΗΑΡ. ΙΧ. 2-:7 

Τηλὰς Δ᾽ ργτεδῖ ἔδαϑὶ ἴοσ οὖὐ 1,οσὰ, δτβουρῃ ἢς 
τη 65] οταὶῖβ τπ 6 τη πείοη οὗ ἐμαὶ ἔδοϊ. -- ΤῊς 
ΟΟΙΏΠΊΟΙ ΨΘΙΒΙΟη [88 ἰηβογίβα “ [εϑ5᾽ δῖ {πε Ὁδ- 
Εἰμληρ οὗ (6 νεῦβα, δπα οὔ τεα ἰξ αἵ ἔπ οἷοβα, 
ὙΠ ΠΟυΐ ΔῺΥ Δα ΒΟΥ. -- ΕΔΗΥ ΡυὈ]οδηδ δηᾶ αἰη- 
ὭΘΙΒ ΟΔ10 δηὰ Βαί δἱ τοϑδὶ τἱτι 2660 δηὰ πἷδ 
ἀἰδοῖρῖθΒβ.Ό. [1ὰκὲ βᾶγβ8 [ΠΟῪ σετα ἰηνίϊεὰ, δπὰ 
Μαῖκ : “πον Έγε πλὴν δηὰ {Πα Ὺ ἔο]]οννεὰ ἢϊπ.᾿ 

διτίίος αἱ Μοδῖ, (υκξἴοιη οὗ Ργθοοηὶ Όδγ. 

ΤῊς ροηογαὶ ομαγδοίοσ οὗ ἴῃς ρυδ] σδηβ πᾶν Ὀς 
ἰπξεσγεὰ ἔτοπλ {πεῖν ἀβϑοςὶαῖθβϑ, “᾿ϑπῆθυβ,᾿ ζ. Ζ., 
Ρεῖβουβ Ἂχοοιῃπηυηϊοαῖϊεα δα σΈΠΟΥΔΙΥ αἀἰβῦορυ» 
4016. Οη ἴῃς νογὰ “ ρυ] δ π5,᾿ σοι. ΤἾΔΡ. ν. 

γεῦ. 11. Ἀπᾶὰ ψθι [80 ῬΠΑΥΪΒ068 Βα ἰΐζ. Ουτ 
Ιοτὰ Πδὰ Ἰυϑὲ τεϊυγηθα ἔγοτπα σδάδσζα, πὰ ΤΠ ῈΥῪ 
΄που]ά Ὀ6 οἡ ἴμ6 ψναΐοῃ ἔοσ Ηἰπὶ ; οὐ ἤδαγίηρ ἰδὲ 
Ηςε νδβ δ ἴῆς Ῥῃ] οΔπ᾽5 ἔεδβῖ, (ΠδῪ ὑγεββαα ἴῃ. 
ὙΠΟΥ ψογα ποὶ δὲ ἴῃς ἔδαβέ ; ἰῃς σοηνογβδίίοη 
ἴοοῖκ ρῥίδςος δέϊζεσ αἰ ΠῚ. -- ΤΏΘΥ βαϊὰ ὑπο δἷδ ἀΐδ- 
αἱριθβ, ποῖ ἰο Ηἰηω. Βοϊά ἐπουρῇ ἴο δοῖ 45 5ρ[68, 
Ὀυΐ ποῖ ἴο οδηϑυτε Ηΐτ ἴο Η!5 ἕδςεα. --- ὙΨῈΥ θδ8ἴ- 
οἷ γοῦγ έδοίοσ, εἰσ. Τῆς βι ποῖ ον 5 ψουϊὰ ποῖ 
δαὶ ψἱτἢ τη6 Οφηῖ]68 (σοτὴρ. Αςίβ. χὶ. 2; Ο3!. 1]. 
12), δηὰ [Π6868 οἶ485565 ὑγεσα τεραγάςβα 45 Ὠδδίῃθη. 

γεσ. 12. Ουγῦ [,ογὰἉϑ, ἴῃ ἤσαυγαῖϊνε ἰδληρυδρα, 
'δγβ ἀοννῃ ἃ ΧΙ ΠΟΙ͂ΡΙ 6, ἈΡΡ]ΙοΔὉ]Ὲ ἴο ἴῃς σᾶ56, οἡ 
ἐπε οὐ δϑαπγαϊε οὗ πεπηβεῖνοβ, δηὰ τῆς “ Ρυῦ- 
Ἰσδῃϑ δηὰ 5: πη 6 .ϑβ.᾽ -- ΤΈΘΥ ἴπδῷ δΔ1Ὸ Ὑ019 πανὸ 
τὸ ποϑὰ οὗ Ῥμγπὶοΐαπ, Ὀπὶ ΓΠΘΥ͂ ὑδπαῦ δ. αἱοῖ. Ης 
ΪβΒ ἴπῃ6 Ῥηγθδίοϊδη ; ἴ(Π6 ἴννο οἰδϑβϑεβ ἅγθ, [ἴῃς οὈ- 
Ἰεοίουβ δηὰᾶ ἔποβε οδ)εοίϊεά ἴο. Ὑῆοβε τὨϊηΚίη 
ΠΟ πβεῖνε5. τ ΏΟ]6 (ΑἸ πουρ ἢ τΤαΔ}]]Ὺ [ΠΟΥ ἀγα ποὶ 
ἡςεα ποῖ (οτ ἀο ποῖ δάτμϊς (πεῖν πεεὰ οὔ ἃ ρῇῃγϑὶ- 
οἴδη, θὰ: ἴποβ6 πη κίηρς {Ποιηβαῖνοβ 510 ῖς (1 ἢ 
8. ΓΕΔ] {ΠΕ ΙΓ 6456). 

ει. 13. ΘῸ γὁ διὰ ἰθᾶσιι. ΤῊς οἰϊαϊίοη ἰ5 ρε- 
ΟΠ ΔΙ ἴο Μαίεν. “υοὺυ ἃτζτθ 5ἰυδδηΐβ οὗ 186 
ϑοηρίυταβ, γαῖ ἀο ποῖ Κπονν [ῃῈ τηεδηΐηρ οὗ {πε 
ῥόϑϑδρς Ι αυοῖε ; ἰηδίεδὰ οὗ Βηάϊηρ ἔδυϊῖ, σρο ἀπὰ 
δῶσ ῆαΐ γοὺ οὐρῶϊ ἴο Κηον δ᾽τεδαγ. Τῆς 

ἙΔΌΡΙΠ5 υϑοα 5 ςἢ ἃ ἔοτγῃι. ---ἴ ἀοδίτθ ἸΏΘΣΟΥ δᾶ 
ποῖ βδουΐϊῆοθ (Ηοβθᾶ νὶ. 6). Τῆς Οτεεὶς ἴγδῃβ- 
Ἰλϊΐοῃ 15 στα ρίνδη; [πε οτἱρίη] Ηδεργεν ἰ5: 
ΤΩΕΙΟΥ͂ ΓΑΙΠΕΙ ἴθᾶῃ 8δοσιῆςε.᾽ ἀοάὰ ργεΐθιβ 
ΤΏΘΙΟΥ ἴο β5δοῦϊῆςα, δπὰ τε)εςοῖϑ ἴῃ Ἰδίοτ 1ξ 1 σοη- 
Βιοῖβ ἢ τὴς ξογηγεσ. ΤῊ15 ἴῃ ῬΠαγιβθοβθ μα 
ἑογροζίδη ἰῃ {Ππεὶγ οσιἰςίϑτα οὐ Η]5 σοπαποῖ. -- ΕῸϊ 
Ι οὁ81η)9 ποῖ, εἴς. Ὑμὸ δοϑὶ δος οΥ 165 οὐ, “ ἴο 
τερεπίδποβ.᾽ Τῆς β86ηῆβα σοπηδὶη8 ὑπ] οΓαά, --- 
Ἔ8ο χἱρ δου, τὸ ἴμ 6 ἘΠῚ Κίηρ ΤΠ ΈΠιβεῖνε8 50, 
ΒΒ θγ8, ἴπο56 οοηνϊπορα οὗ ΘΙ 5ἰη ; ποῖ ἰδοβα 
δου} στἱρῃϊεουβ δπα βἰπέαὶ. ΤῊΘ Ἰδίῖου νἱ ον 
8 δατη βϑιίθὶς ; -ἤο86 δοίπδ!ν τὶρῃίθουβ οδηποί 
ὃς ΤοΔ]16δἀ το τερεηΐδηςς, θυ [ἢ 15 ψουϊὰ ποῖ δϑϑοτγὶ 
τῆς εχίβίεηος οὗ ροβινε!υ 58[η]685 ηθη. Τῆβ 
ξΟΥΠΊΟΙ νἱον σοΙγοβροπαβ δείϊεσ ὙΠ γνοσ. 12, 
Εἶνε8 ἃ πιοῖα αϊγεοῖ τερῚῪ ἴο {86 ῬΠδτβ6 685, Δπᾶ 
δπέοτοθϑ ἴῃδ6 ρσγεαῖ ἰθββοη οὗ ἴῃς μῸ]6 Ῥάᾶβϑᾶρα ; 
86η56 οὗ περᾶ ἰ5 ἴῃς ἢγϑὲ βίερ ἰονψασγὰ (ἢ γιϑὲ 
(οοταρ. ἰδ Ὀεδικιαἀ 65). 

γεῖ. 14. Τμο ἀϊδοὶρ]θα οὗ 208. Τὰὺκε ρυΐϊβ 
τῆς φυσϑίίοῃ ἴθ ἴδ πιουτῃ οὐ ἴπ6 ῬὨατγίβεεβ, θαϊ 
Υ 115 τἰπῖα 411 ἴπε βρι γί] ἀ15.1} 0165 οὗ Τομῃ 
τουβῖ αν Ὀδοοσηδ ἔο] ]οννοῖβ οὗ ( γιϑὲ ; ἴῃς τοϑῖ 
ψου]ὰ Ἰεδη ἰονασγὰ Ρ] Αγ βαῖ5πι. ---- ΤΥ ἂο ψὸ διὰ 
[80 Ῥμαχίδοοα ζδδῖ οὔ" Ὁ ϑόπιὶθ δυϊμουῖ τε οπιί 
«οὔτ, Ὀὰϊ 1 18 Ὀεζίοσ ἴο σείδίη 0 Τῆς Ῥἢδσι- 
8668, ἰξ 15 βΒῃρροββα, ξαϑδίεα ὑνίοθ ἴῃ ἴῃς ψεακ 
(κε χν!]. 12); ἴἢε τεπχηδηΐ οὗ Το π᾿ 5 ἀΪ50} 0165 
ψουϊὰ Ὀς Ἰεἀ ἴο ἃ 5: Π|}18Ὶ ῥτδοῖΐος, ΌὈῪ ἢ5 δυβίεσγε 
11ἴ6. --᾿ Βαϊ (ὮΥ ἀϊδαΐρ]698 ζασί ποῖ Ἐ ΤὨς σοτηρ]αἰηῖ 
4130 ἱπρ] 165 : “Ἰξ γοῦ ἅτε ἃ ἰθδοδοσ ἔσοτῃ αοά, ἡ 
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ἄοεβ γοὺγ ᾿εδοβίηρ γαϑυ]ς ἰῃ Ἰεδάϊηρ γοὺγ ἔο!]ον-ὀ τϊθουϊ ἱπ͵υτΥ. Τηΐ5 Ἦσυγα, ΤΟΡΥΟΒΟ ΠΕ ΠΡ 8η ἰῃ- 
ΙΒ ΑὙΑΥ ἔτοτῃ οἹ ἀ-Ἔβί ὈΠ5ῃεα ἔοσπ)β ἀπ συβίοτηβ, ἴθεγῃδὶ ορεσζαΐΐοῃ, ἰβ βίσοηρενι ἴλη ἴῃς ῥτονίουβ 
Γσοπδτπιοα ΡΥ [ἢ6 ἜΧδΙΏρΡ]Ὲ οὗ οὐγ οὐ ἰδδοο , 
7οΒπ. Α ἀοτχηδηὰ οσ ἃ σοϊῃρτοϊηΐβε Ὀεΐνεεῃ [ἢ ς 
οΪὰ ταηὰ ἰἣς ποῦν, 48 νοσ. τό βἴονβ. ΕἸ Χίθγῃδὶ) 
ἰερΑ] ϑὴ ἤοΙῈ δβδϑυηθα ἴο (δας (Ἶγχίϑὲ ; δηὰ 
7οΒη 5 ἀἰβοὶρ]65 Ὀθοττοινεα δὰ ἔγομῃ ἴδε Ῥῃαγβεοβ 
ὝΠΟ Ϊοῦλη ἀεςπουηποεά. 

ες. 15. δὰ ἴδ 8018 οὗὨἨ ἴΠ0 ὈχΙάΘΟΏΔΣΙΌΘΣ. 
ΤΕ Τσοτῃρδπίοῃβ οὗ ἢ Ὀτίἀερστοομι, 45 ἴῃ 6 Ὀτὰ6 
“45 Ὀσουρῖ ἴο 8 ξδίπετ 5 ἤουθϑε, ΤΏς ξεῖνε 
ῬΓΟΟΟβϑίου ΜἘὰ8 ΒΌΔΙΙΥ 'ἰπ ἴΠ6 ανεηΐηρ, σχἢ 
ἴοσομοβ, τηυβῖς, δῃὰ ἀδηοίην, δπα ἴῃς τηλιτίαρσα 
ἔεαβι ἰδλϑίεαὰ βενθῃ ἄδγβ. Τὴθ δρρ)σαῖίοη 18 οἔ 
σοῦττθα ἴο ἰῃς ἀΙ501Ρ165 οὗ (τϑὲ ; Ης Ηἰϊπιβοὶξ 
Βεῖτηρ ἴδ0 ὑτίάθρτοοθ. Α οομπηοη ΟἹὰ Τεβίδ- 
τηδηὶ ἤἥρσυτε. ὙΠΟΙΕ ΤΩΔῪ 4150 Ὅ6 δὴ 8]]υβίοη ἴὸ 
ἴῃς ποσαβ οὗ ἴῆες Βαρεβι (]οῇπ 111, 29) ἴῃ ΠΙΓἢ 
Βα σερσζοβοηΐβ Ὠϊτηβο]Σ 45 ἴῃς ἐπ ηα οὐ (δε τ 6- 
ξτοοπι, σητθ. “Μουτη᾽ ἂπὰ “δϑι"᾽ δἵ υβοὰ 
1ΠΟΙΟΠΔηρΡΟΔΡΪΥ ; ρεπυϊπε ἔδϑιηρ ϑρτῖηρθ ἔτγομ) 
ΓΕΔ] ϑοΐτοῦ. -- -Βαΐ ἀδγα Ψ1] οοηθ, εἴς. “Ηον 
ΒΈΌΡΙη6 ἀπα ρεδοθίι 15 118 δα Ύ δηπουποδιηεηΐ 

οὔγ [οτὰ οὗ ἴμε Ὀἱτοεσ ραβϑαρα Ὀεΐοτς Ηϊτ ἢ 
(ΑἸέοτα). --- θη ΤΟΥ Ψ111 ἴαδί. Α ϑἰπιρὶς ὑτε- 
αϊςξοι, ποῖ ἃ σοϊηπηδπα, ἤδηςς “111, ᾿ηβῖοδα οὗ 
“ 81]. 8] ξαβιηρ ἰλΚα5 ρίδοε βοτα τῃθτα 18 
ΓΕΔ] οοολβίοη ἴοσ 1. Η βίο 505 (δὶ ῥζγα- 
Βοτίῦεα ἔαϑὶβ Ὀδσοῖης ἔογτηδὶ ; (πδὲ ἔογτη] ξαβεϊην 
15. ΟἸΟΘεἸν ᾿ἰηκεὰ ἢ ῬΉ ΔΙ 54:04] τις 151|. 

ες. 16. Τνο 1ΠἸυβίταοπβ ἕο! ]ονν, παΐυγα!!ν 
δϑϑοοϊδιεἂ τὰ 4 ψεααϊηρ ξελϑί, --- ΗῊο ση9 νυ» 
ἴδϑῖδ α μδίοι: οὗ υπμᾶγοδδοᾶ, ουὐἉ, “Ὁπῆ}} 16 α ̓ οἱοῖἃ 
ὭΡοι δὴ οἷὰ σαστηθης. Τῆς Ραϊοῃ οὗ οἱοιίὰ πδὶ 
νου α ΘἤτΙηΚ, ΡΙδοθα οἡ ἃ όογη σατιηδηΐ, νου]ὰ 
ἴδασ ἴῃ6 ἩΘΆΚΟΙ ἄτα; διὰ ἃ ΨΌΣΒΘ σϑηΐ ἴδ ῖκοα 

, ϑίποε ἴῃς ποῦν Γεπὲ 15 411] σουπα ἴῃς ρας ἢ 
ἴπδὲ σονεγοὰ τὴς οἷά ομβ. ΝΥ͂Βαϊ 15 σρμέφμαΐεαὶ 
σβπηοῖ Ῥ6 ραίομβοα ὕὑρ ἢ τ μδὶ 15 , ἡ. Τῆς 
ὍΓΤΟΓΗ Οὐΐ 5γϑβίεμαλ οὗ βίην ἔοσ ξΑ5Έ Ρ᾽5 58Κ6 οδη- 
ποΐ Ὀὲ ρΡαϊοῃεαὰ ὉΡ ΜΔ ἃ ρῥίεςς ἕτοτμῃ ἴῃ 6 ΠΕ, 
ἔτεβϑ, ᾿οϊιρὶ εἴς ροβρεὶ. [Ιζ 15 οἔδαση διϊειηρίεα, 
ΜΔΠΥ 50 6018] Δρρ]οδίίοηβ τῇδ ὈῈ6 τηδάς, Ὀυϊ 
ΟὯτα τηυκὲ Ὀ6 ἰΔκοη ἰμδὶ ποιϊῃίηρ αἰγες  δἃρ- 
Ὀοϊηΐϊεα Ὀγ Οσοὰἂ Ρὲ ἀδεχηεᾶ “ ἀὐἰἱαυδιεὰ.᾽ 

γεῖ. 17. ΜΟΙΌΟΣ ἄο τὴϑι μα ΠΟῪ ψὶπ0 ἰπῖο 
οἷὰ εἰεἶηδ, εἰς. Το 5ἰκίη -οῖ 65. σοτασηοῃ ἰπ ἰἢ6 
Ἐλ5ι:. ΟἸἹὰ οὔδβ νου]ὰ Ὀυτεῖ ἔσοπι [Ὡς ἐογτηθητην 
οὗ ἴδς πὸν σης, τὶς ἢ που]Ἱὰ αἀἰδίοηἀ ΠΟῪ Ομ 68 

ἰϑεαΐμϑογη Βοίϊιθ6. 

οὔθ. Τα νης Ρῥυποὶρὶς οὗ ἴῃ 6 πον οσνοπδηξῖ, 
1 νὸ δἰζεπιρί ἴο δῆοϊοβε ἱἴ ἴῃ ἴῃ 6 ο]ὰ σοτοιηοηΐδὶ 
τηδῃ, 5 Ἰοβί, [0 τῦμϑθ συπηθίἢ οπί, απ τ.9 δἰείηδ 
ῬΘΣΪΒῈ ; ἐνθη ἴῃς ἔογιη 5 ἀδϑβίσογεα. --- Βαϊ ΓΠΘΥ͂ 
Ραΐ 09 σψἱπθ ἐπῖο ΤΥΘΦ ἰκῖπβΒ. Τῆς βοςοηά δά- 
Ἰεςῖῖνα 5 ποῖ [6 βϑᾶπιε 858 ἴῇς ἤτϑῖ, Νεν οτηετ- 
βεποῖα5 τα ῦϊα ὩΘῪΡ ΤἸμ6Δη8. ἴη τῃϊβ οαβε, σοὰ 
Ὦδά Δρροϊπίςα ἴῃ6 πεν τηθδῃ5. ΤῊὴηδ ἔοι τηοῦ ἤρυγα 
566 Π15 τηοβί ἈρΡρ] Δ ΌΪς ἴο ἐμ 6 τηϊϑίακε οὗ Το π᾿ 8 
ἀἸβοῖρ1]65; [ἢ6 Ἰδίζεσ ἴο ἐῆε βυρβεαυθπὶ ἀδηροτῖβ 
ὈΒεβοιτπρ ἴθ Αροβίῖθβ. Τυάεδίϑῃς (ΠΤ 5 ΔΛ Υ 
ἀϊεα, ἔοττῃ δπα βρί σι ψοῦα ἀεσϑίτουεα ; θυϊ ἴῃς 
ἐγεεάοχῃ οὗ με ροβρεὶ ἔοσ ὩΟἢ Ῥαὰ] οοπίεπάσά 
τοπιαϊηθα. Τὴ πεν |16 δϑϑυπηθϑ δὴ ουϊνατγά 
ἔοττῃ, αἰ δεσίηρς ἔγοτι τῆς δηπιὶαυδΐεα ἔοσῃ, δπϑὰ 
γὰ τηῦϑὶ 566} ἴο ὑσέβεγνα Ῥοίῇ [16 δηὰ ἔοτσι : 
ὈΟΓᾺ 816 ὑχοδοχυϑὰ ἰο οί Σ. 

ΟΗΑΡΤΕᾺΚ [ΙΧ΄. 18--30. 

ἥἥὲγαοίες εἰμδίογέηρ αόομέ ἐς Ηεαΐζηρ οὗ ΔΖ αμρλίεγ οΓΥΓἹ, α μέρν ὁ τδξ 
ες δ γηπαρορμό ((Ρ6»74475). 

18 “ ΗΙΠῈ ἢς 5ραίκα ἴἢεβε [δηρδ υπΐο ἴδ, ΡΕΒο]ά, ἴθ τα ΕΓ 

σΔΙ6 ἃ σογίδϊη σΓᾺ]ογ, ΔΠ4 ὃ οσϑῃρρεα ἢΐτῃ, βαγίηρ, ΜΥ, 
ὁ Κὐκκ 

νἹ. 41-κ6. 

5ε6. οἰᾶρ 
ἀδυρῃῖοῦ 15 ανθῇ πον ἀ6δα}: Ὀὰΐϊ σοίης δηά ἴαὺ ἴγ βαπᾶ ὑροὴ 5 

ἴ9 ἤοΥ, δῃηᾶ 586 5}8]] ᾿ῖνδ. Απὰά 765115 ἀγοϑβϑ, δῃα ἔο]οννεα Ὠΐτη, δηά 
20 950 414] Ἦ158 ἀϊ5ο 0165. Απά, Ῥεβοϊ]ά, ἃ ψοϊηδῃ, ν]ΟὮ νγᾺ8 “ ἀ1Ἰ56 4564 “ "έν. χν 325. 

ΜΠ 3 δὴ ἰβϑδὺς οὗ Ὀ]οοά ἔνεῖνε γϑασβθ, σας ΘΒ πα ἀέγε, δηά 
21 ἰουοςποάα ὁ(ἢς ἢδηιλὅ οὗ ἢ᾽5. ραγπχθηί, 

1 ὄν τον αἰοά ΄ 3 Ἡδνὶηρ 

ΕῸΓ 8ὴ6 5αϊά ψιῖδιη ἢθτ- ἡ Ομβαρβ. χὶν 
26: ΧΧΊΙΣ, αὶ 

ὃ θοσάδγ 
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22 861, 11 τᾶν Ὀυΐϊ τουοἢ ἢ18 σαγχηθηΐ, 1 5041} Ὀ6 ψ μος. δ Βαυΐ 
1805 τυὐγηδα τη δρουΐ, ἀηὰ ψ Ώδη Ὠς 88νν ἤοτ, ἢ6 5αϊ14,56 Ὀδιυρῆ- 
ἴεγ, θ6 οὗ ρσοοά οσοτϊμξοτιἷ; “ἴγ [δὶ Βα ταδάθ 1Π66 ΨἘΟΪ6. «8εε νεγ. 2 

232 Απά [6 ψοπδη ννὰ5 τηδᾶθ ψΏΟΪ]6 ἔσγοιῃ (δὶ ἤουσ. Απᾶ νῆδῃ 

]68ϑὺ5 οδίηθ ἰηΐο [ὴ6 τυ ]ογ 5 ἤου86, Δηά 5νν 7 1ἢ 6 τηϊπϑίγαὶβ δῃπά . δ Ὁυθα, 

24. ἴὴ6 ΒΕΟρΡΙῈ τηδκίηρ ἃ ποῖβε, Ηδ βαϊ4 υπίο {μεπὶ, αἶνε ρα Ὁ 
ἴον ἴῃε 5 πιδί 4" 8 ποῖ ἀθδά, Ρυΐ βἰδερεῖῃ. ᾿Απά ἴμεν Ἰδυρῃεα Ζ ὕθωρ. Ατῶ 
Βίτω ἴο βοοσῆ, Βαῖ ἢ Πδη ἴῃ6 Ρδορ]α ψγογε 19 ραΐ ἔοι, ΒῈ γα πῖ ἃ Αι ἐκ. (ο. 

ἰη, δηα ἴοοῖκ δοῦ Ὀγ ἴῃ6 δαηά, δηᾶ [ἴῃ6 τ᾽ 3 ἀσοϑα. ΑἈπάᾶ [ἢ6 
ἔατης Ἀδγθοῦ 11 ψοηΐ δοτσοδά 123 ἰηῖο 811 (δὶ Ἰδηά. 

Απὰ ψῆξῃ 6515 ἀδραγίεα τἤθηορ,18 ἔψοὸ ἈΠ ηΔ τηθη ἔο]]ονοὰ 

Ὠϊπλ, οὐγἱηρ,16 ἀηα βϑαγίηρ, ὁ Ζζομ ϑοὴ οἱ αν, μᾶνα ΠΊΘΓΟΥ ΟἹ ὁ σμαρε. σῇ. 

υ5. Απά ψ ἤδη δα ψγχὰ8 οοπῖα ἰπίο ἴθ οιβ6, [6 ΗΠ πᾶ τθη ἀξ 30, δὲ. 
ΟΔΠῚ6 ἴο Ὠΐπὶ: δηα Ϊ651:15 ϑα: 1 υηΐο ἴμεια, Βεϊῖονα γε [δὲ 1 δ1ὰ ἸΣ 
ΔΌΪῈ ἰο ἄἀο {π15) ΤΟΥ 5414 75 υηίο Πίπι, Ἧεα, [ογά. Τἤηδη 

Ετουςμαὰ ἢ6 [Π6ΙΓ ΘΥ65, βαυηρ, ᾿ΔΟσογάϊηρ ἴο γουγ ἐδ! τ 6 ἰἰ 17 ἃ σμαρ. χα. 
ὑπῖο γου. Απάᾶ [ΕἸΣ ογε8 ψθῦα ορϑηθᾶ; δῃηά Ϊ7651:15 βίγα εϑοθαὶ ἐδ, 
ομαγροα 18 [Ποτὰ, βαγίηρ, 566 ώῴάαξζ ὯοῸ τὰδῃ πον 12. Βιυΐ ἴα γ, υἱῖ. 4. 

 Ώεη ἴπεΥ Μ σα ἀερατγίοα, ἢ ργεδά δρτοδα ἢ15 ἔδπια ἴῃ 811 [Πδΐ νε Ματῖ 1. 45 

οομπηΐτΥ. 
Α5 ἴμεν ψεηῖ ουἱ,19 ῬεΒο]ά, "τ ΘΥ Ῥτουρῆϊ 35 τὸ Ὠϊπὶ ἃ Ὁ 5 Οοτιρ. ομαρ. 

ΤΑΔῚ ὁ Ῥοββεββϑά ψι τῆ ἃ ἀδν}.3 Απά ψ ἤδη ἴῃ 6 ἀ6ν!] 21 ννὰβ οαϑβὶ σ βαρ. ἵν. ᾽4 
ουῖ, [6 ἀπ} 33 βραϊζε : δῃᾷ ἴῃς ται] 65. τηᾶγνο]]εά, βαγίηρ, 

34 1ἴ 8 ὭΘΝΟΙ 850 866ὴ ἴῃ ἴβγβεὶ. Βυΐ [86 Ῥηδγίϑθοβ βαϊὰ, Ης 
35. σαϑδίθιῃ ου ἀ6ν1}5 Ἰῃτουρ ἢ ἴμ6 ῥυΐησε οὗ [η6 ἀδν}]5.23. Απά 76505 

ψεηΐ ἀρουΐζ 411 [6 οἰ[165 δῃα ν]]αρ 65, 9 [δορϊηρ ἴῃ (ὨΘΙΓ 5 γη8- 2 ΟΒαρ. ἵν. 23 

δορια8, ἀπά ργεδομίηρ ἴμε ροβρεὶ οὗ ἰῃς Κίπραοπι, ἀπά 4 μεδ]ηρ᾽ σα Οβαρ. α. 

ΘΝΟΙΥ 5.0 Κη655 Δηἀἃ Ἔν ΎΥ ἀΐβοαβα 35 δηοηρ [Π6 ΡΕορΪα.3 

25 
26 

27 

28 

29 

20 
21 

32 

33 

440 ὅ Με ογαϊζν, 50.411 Ὀ6 βανβὰ 
8 1[ὴ6 τηϊηϑίγε β δῃά ἴμε ογονψαά ἴῃ ἃ τὰ πη] 

10 [(ὴ6. οτονψα γγἃ5 
18 ἃ5 6508 ραβϑϑα ὉΥ ἔγοτῃ [θα 
16 Ήδνε τηθγοΥ οὐ 5, ἴοι ὅ0η οὗ Ὀανϊὰ 
ἍΤ Ό6 ᾿ξ ἀοῃα ο ! 
30 0γ ἸΏεγα ψὰ5 Ὀγουρῃς 31 ἀετήοη 

ὁ υὐηΐηρ Δηὰ βϑϑίηρ ΟῚ βαϊὰ 

11. 97 τῇ 15 ζδτὴθ 

18 Φο]διληἷν σμαγροά 

Ὁ 70}. 
9 [η6 ἀΔτη56)ὶ 
1 'τχσρηΐ ἔοσί ἢ 
᾿ οτγίηρ οὐ 

19 τγρηΐ ἔογι ἢ 
32 ΠΣ ΠλΔΏ 

38 Ἐν ({19γ αἐζν, ἴῃ) ἴα ῥγίηςε οὗ ἀδιηοηβ ἢς σςαϑίθι ἢ ουΐ ἀΘἸΟἢ 5 
. ἜνΕΥΎ ἀἴβθᾶβε πα ἘΝ ΕΥΥ 510 Κη658 (εσνεῤ. ἐλαῤ. ἵν. 23) 
36 116 ὁδοί αιεζλονίξέες οντζ ἀταοπρ [6 ρΘορὶα 

ΟΟΝΤΕΝΤΒ. Τῆς ἔου χλῖγᾶ. 165 τη οηοα ἴῃ 
[15 βεσϊΐοῃ βδεῖὰ ἴο ᾶνὰ οσουϊτοα ἴῃ ἱπηπιοαϊαΐα 
βυςςαβϑίοη. Οἡ 6 ΝΑΥ͂ ἰο ἰῇς Ὠουδε οὗἩ {Π6 τι] Γ, 
(δ6 τοϊχδῃ ΜῈ πῃ ἰϑθις οὗ Ὀ]οοά ἰ5 εὐτοὰ ; (δδ 
ΓΌΪΟΓ 5 ἀδυσηίοῦς 15 γαϊβεα ; ἴεη ὕνο ἈΠ πὰ τῇδ ῃ 
ἰδσεῖνα ΠΟΙ δσῃϊ, πὰ ἱπητ θα δίε!υ δέου ἃ ἀε- 
τοῦ 8 οδβὲ ουἷῪ οὗ ἃ ἀυτη Ὁ πδῃ, δὶ ἢ οςσοδβϑ οηδα 
{με ξυτοΥ Θρροβί[ἰοη οὗ ἔς ῬΒδτγίβααβ (νον. 24). 
ἴῃ νεσ, 3 ς ψγὰ ἢανο δ ΠΟΥ ἃ Κ,ἜΠΘΓΑ) Βκαίοῃ οὗ Οὐχ 
Τοτα 8 ΤἸἰβίσυ, 845 ἴῃ ἷν. 22, Οσὕ (ῃς Ὀσχίεξ τεοοσὰ 
οὗ δποίμοσ οἰτουϊο ξγουρΡ ΟΔ]1|66. -- ΤῊΝ ἐλ οὗ 
ἴῃς 16 ]8} ΤΌΪΟΓ τγὰ5 ποῖ 350 βου 45 (δὶ οὗ ἴῃ6 
Οοηῦ]ς οοηϊυποη. “Νοῖ ἐνρὴ ἱπ [βγδεὶ,᾽ εἴς. 
(0580. ὙΠ], 10) ννᾶβ ἃ ἰδΐθσ υἱζεσγδηςα. --- Α πιδῃ οὗ 
ἴ6 Ὠἰρθαϑὶ ΓΆΠΪ 866 5 [6805 ἴῃ ἴῃ6 σορδηνυ οὗ 

Ἰαβοξ ναι ἀγίνεη ὈΥ͂ ραϊεπηδὶ δηχίεῖγ. ΤῊς ἀδαῖἢ- 
εὰ οὗ ἃ ΟοὨϊΠἃ οἔΐεη ἴδε Οἱ ὮρΡ]Δος οὐ ἔα, ΤῈ 

Ιοτὰ Ἰεανεβ ἴῃ6 ἤουδε οὗ ἔεαϑίηρ ἰο σὸ ἴο ἴπ6 
Βουβε οὗ τηουγηίηρσ. --- ΤΣ Ποδ]ὶηρ οὗ (ἢ πτοτηδὴ 
βυρσρεβὶβ : ΑἹ] Βεϊονεσβ ἀο ποῖ βϑῆονν (πεῖς ξα τ ἴῃ 
ἴῃς βδὴθβ ΨΑΥ (οομρ. ἴῃς ΡῬΑσΑΙ γος); ΤΟΌΠΩΡ 
ἐα ἢ ἴο ὍΔ δησουταρεὰ δηὰ Ὀτουρῆῃξ ἴο ΡυΌΪς 
οοπέαββίοῃ ; ἰῃς αἰπηϊα, β ΣΙ ΠΚίηρ ΟἿ65 ΤΊΔΥῪ Ὁδ 
ὙΘΟΙΥ ὩΘΆΓ ΟὨἸγβῖ ; ἴῃ6 ΙΏΔΗΥ ἀἸβεαθεα νὑότηθη, 
ΜΏΟ56 86 ΠἼθγηρβ τησϑὲ ὈῈ Καρί ᾿οηῃοδα]ὶεα, μᾶνςα 
ΒΡΘΟΙΑὶ περα οὐ (σβι ; ξδὶῖῃ 6 ΟἹ ἃ μαηὰ ἴο 
ἸΔῪ ὨοΪὰ οὗ (γίϑβι, 1Ε 1 Ὀὰϊ ἰουςἢ ἴδε Ὀοτάοσ οὗ 
Ὦ]5 γαπιηδηὶ Ης 11] 5: σοηρίῃοη [ἴ, --ο Τῆς ἀδ]αν οὐ 
ἴὴς ΨΆΥ ἴ0 ἴῃς χυ]οτῖβ ἤουβα, ἴο ΕΥ̓ δπα ἴο 
βϑσεηρίμοη Ὠ15 ἔξ, ---- ΤΏΣ ΤΌ]ΕΥ οὗ ἴῃς βγμάρορις 



ΓΗΑΡ. ΙΧ. 18-35-.}] ΤΗΕ ΟΟΘΡΕῚ, ΑΟΓΟΚΌΙΪΙΝΕΑ ΤΟ ΜΑΤΤΗΕΝ. 

τὸ πε5565 ἴῃς οὔτα οὗ οὔς τυ]εὰ ουὖἱξ οὗ ἴῃ6 5γηᾶ- 
ἔορυς. --- Τεῖνε γεϑῖ8 οὗ 58:0 Κηῆ68588 ΤΟνεγοοπα, 
ἔμεϊνε γεδῖβ οὗ Ἀφα] ἢ τγεβίοσεα, --- ΤῊΘ τπαγκεα 
φοοπίτλϑίβ οὗ [ἢ {πγῸ ΤΑΪΓΔΟΪ68 ἴῃ νοῖβ. 27-214: Το 
τηςη, ᾿πδουρσῃ ὈΠ πὰ, ἕο] ον ( γιϑῖ, οοημέεβϑιηρ Η πὶ, 
δηὰ ἅτὸ ποδὶ δα : ἃ ἀυστῦ πλᾶῃ, νο οαπποῖ ΤΟ- 
ἔεβ5, Ῥοββοββεὰ οὗ ἃ ἀδίθοῃ (ψγὴο0 τηϊσῃῖ Ὀς ΘΏ- 
ςουγαρεα ὈΥ ἴῃς Ὀ]ΑΘΡΠΘΙῚΥ οὗ 86 ῬΠΔΓ56685), 15 
Ὀτουσῆϊ δηὰ μεαλϊεὰ. “Τῆς ἤτβί οὗ ἴπ686 τϊγᾶ- 
165 ν)δβ, 80 ἴο βρθᾶϊ, δηδοϊεα οἡ {πε [Πσοϑῃοϊα οὗ 
τιις Κιηράοιῃ οὗ πεάνεῃ ; [6 βεσοοπὰ αδἱ ἔπε ραΐβε 
οὗ Πε]}.᾿ Τληρε. 

γει. 18. ὙῈΪ9 89 δραῖκο ἴδοδο Γπῖπρα. ΕΠΊΠΟΣ 
ἴῃ ἴῃς ουδὲ δέϊοσ ἴῃε ἔδαϑβϑῖ, ΟΥΥΎ ἋῪἮὩΙΡἢ υπηΐο [Π6 
562 (Ματϊκ ν. 21), ες ἰῃς Τσοηνετβδίίοη 1 ἢ 
705 ἀἴβ. 0165 τῆλ πᾶν ἰδ κϑὴ ῥΪδοα. --- Τ,ΘΣΘ 
θαπιθ. Αοοοταϊην ἴο βοπγα δου 165, “ ολτ,ς ἰη.᾽ 
ΤΒΟ ομβδζδςοῖοσ οὗ ἴδ τῆδῃ γ͵ῥικο οᾶτης ἰῃ δεὶρ θη 5 
ἴδε Τςοπίγαβί. --- Α ΣΌΪοΣ (πλτηεὰ [Αἷτυϑ ; Μασὶς δῃὰ 

οἵ 

{ἀὺΚ6}, 2. 4., [ῆς ῥὑχεϑιἀεπὲὶ οὗ ἰδ 5 οσυς, ἰη 
νιγίας οὗ ἢ15 ΡοβὶΠοη 48 ομς οὗ ἴδ αν ]5}} ο᾽ ἀ6 ΓΒ, 
ΤΒογοίοσο οὗ ἴα ὨΙσμεβὶ βδοςῖδὶ γταὴῖκ ἴῃ ἰἢς οἱ, 
45 Μαίπον δηὰ ἢ15 σοΙΏ ΡΔΩΥ ΜΈΓ οὗ ἴῃ Ἰονγεϑβῖ, 
-- ὙΝοσδεϊρροᾶὰ Ηἷπι. “ἘῈῚ1] δὶ 8 ἔδει ᾿ (Ματγὶς 
Δηὰ [6]. -- ἈΪΥ ἀδυρσθῦον ονθη τοῖν ἀἰοὰ. (ου- 
οἶδα δίδίεσηθσπί, Μακ δπὰ 1 |κὲ σῖνε ἔυ ΕΣ ἀ6- 
(4115: [ἢ6 ΤΌΪΕΣΙ 5γ8 ἴμαὶ 5ῃη6 18 δῖ τῆς ροϊηϊ οὗ 
ἀδαίῃ, δὰ οἡ ἴῃς ΑΥ͂ ΠΟῊῪ85 οὗ ΠΕΣ δοίιι] ἀεδῖῃ 
Αττῖνοβ. Ης δὰ βοὴ ζδιῃ, Ὀὰϊ ποῖ ἰδὲ [6508 
οουἹὰ δα] νυ ἢ ἃ πτοσὰ, 80 ἢς 4515 : ΟὍπι6 δηὰ ἸΔΥ͂ 
ΤΥ παπὰἃ ρου ΒΟΥ, δπἃ 858}10 5}8]] |ὖγθ. 

εχ, 19. ἤθειϑ ἃΣῸδ0 δηὰ ζ0]]οτσοᾶ εἶπι. Τλὶγυβ 
ΤΏΔΥ πᾶνο μαβίθηςα, γεῖ οὐὖγ 1,οτγὰ τηυβῖ ἤᾶγα ὑτγο- 
οδοράδα Ἰεἰβυγοὶν 16 Ἠΐε ἀϊδοΐ]98, 5 ψ6}} δ5. (ἢ6 
ετεδλῖ οσονα, νυ πίοῃ τὰς οἴποσ Ἐνδηρε  δῖβ Βρεαῖ 
οὗ, δοςοιηρβηϊεαὰ Ηΐπι. Οτονγβ ὑϑ0Δ}}Κ διοπα δα 
Ηΐϊ, Ὀυΐϊ ἴῃς Ρτόβεηος οὗ (δ6 οδιοξ τηδη οὗ ἴῃ 
οἰ ψουϊὰ Ἔχοῖῖδ ἀπυϑυλ)] ἰπίοσαϑί, 

ΟΥΐοπῖα! Μουτκηί πᾷ. 

Ψετ. 20. Οορ. τὰγουρδουϊ ἢ ποΐα58 ἴῃ Μαῖκ 
νυ. 25-.-24; Τὰ Κα νὴ, 411-48. --᾿ Α τοδὶ δΔ 
δα ἰδδτιο οὗ Ὀϊοοὰ, εἴς. Ὠυτίησ ὕνγεῖνε γὙελῚΒ Ο 
51. Κη 655 88ς Πδὰ βρεηΐ 4}1] ὕροῃ, 45 τγν6}}] 85 β8υΐ- 
ἔετεα πηυςἢ ἔγοπι ΤΠΔΠΥ ΠΥ: Δη5, πα ΟὨ]Ὺ στεῦν 
πΟ75Ὲ (ΜΑΙκΚ ν. 26. Τῆς ἀἴβεαβα ἱηνοϊνεὰ ὑῃ- 
οἰεδηηςδβα, δοοοσάϊησ ἴο {86 σεσγαπιοηΐδὶ ᾿ανν, ἀπά 
οὐ ἴῃς ρατῖ οὗ (ἢ6 50 ΞΟ ΟῚ ἃ 56ῆηϑε οὗ β8ῆδιηδ 853 
σε}] λ5 ἴεδι. “ἩΟΥΟΥΕΥ σοΙμ οηρΊ δος ἴῃ 6 οΑ56 
ΤΏΔΥ 566 πὴ ἴο ΤὩΔΗΥ͂, [ΘΙΘ ΓΘ 80ΠῚ6 ἰπ ΏΟΒΕ 6χ- 
Ῥεπϑηοε πῃΈη ΟἸΘΑΤῚΥ 5θθη ἀπά βουϊουϑὶν αἰἰεηἀεὰ 
ἴο, ἰξ ἰουςῃθ5 ἃ τηγβίθυουβ οογὰ οὗ ρῬαϊπῆμ] βϑυτη- 
ρΡαϊγ.᾽ (1. Α. ΑἸεχαπάθσ) Ἡδησε 886 ΡυΓροΟβεὶΥ 
ΟΣ οὶ εἷτπι, ΟΥ “οδτης ἴο Ηϊηιὶ ἔσγοτῃ ὈδὨϊηά,᾽ 
απὰ ἰοποιοὰ [80 ΒοΙὰθΣ, οἵ "ἔτίηρσο,᾽ οὗἨ 18 {8- 
ταϑϊ. Τα οὐρὰ οὗ ἴῃ6 οὐΐε τοῦς νοῦ Ης 
ποτα. ΤὨ15 ψγ͵ὲ5 ἴῃς 5] σῃϊοϑι σοπίδοϊ ροβ5:1:0]6. 

γεσ. 21. 111 ἀο Ὀπί ἴοποῖ, εἰς. “Μαγ᾽ βῃου)ὰ 
Ὅς οτϊ δα - 5ῆ6 νγάᾶβ {πη 4, ποὲὶ ἀουθεία, [ΙΕ 15 
ΠΏ] 1οα τπλὶ 506 τη δα ΟΠ]Ὺ ἴο τοῦς ἢ βοιης ρασγὶ 
οἕ Ἡΐϊς οἱοἴι65β, ἢῸ τρδίζεσ το. 9.6 τὺ πᾶνε 

Ιοοκεοὰ ἔος βοτῖς τηλρίοαὶ ἱπῆποηςα, Ὀυϊ τπναῖνὰ 
γδΑγβ ἱπ ἴῃς μαπᾶβ οὗ ῬἈγϑίοϊδηβ ἰῇ ἴΠο86 αδύ8 
Μοῦ] ἃ σΟΓΙΔΙΉΪΥ Ἔχοῦβα βυςἢ ἃ ἰπουρῆϊ 'ῃ ἃ οὰκ 
ὙΟΤΆΔΠ. 

ψεῖ. 224. (οΡ. ἴδ6 ἔ}16γ δοοουηῖβ οὗ Μαῖῖκ 
δῃὰ [ὑκ6. 9586 νᾶβ Ὠδαϊδὰ δ οὔζα ; οὐὐγ Τοσὰ 
αϑκοὰ, “ὟὟ ο τἸουςῃδὰ πιὸ δ᾽ δηᾶ ἰδ σοηϑίσγαϊηδα 
ΠΟΥ ἴο τῇᾶκὲ ΡῬυὈ)ς σοπέοββίου, 8εαϊεὰ δηὰ 
Βίισοησίμεηθα ΠΟΙ δῆ, ῥτοβοηϊίησ ἤοΥ ἴο (δε 
ΜΟΥ] 45 ἢοαϊδὰ δηὰ οἱδδη. --- θαῦσμἴοσ, ὉὈ6 οὗ 

ΟἾΘΟΣ; ΤΥ ἤδὶτ π6ὴ τηδὰθ ποθ ψΨ80]0. 
ΟΙΏΡ. ΥΕΙ. 2. ΕΓ ΓΔ 15 οχίοἹἹδᾶ, του 80 

ἀϊβετεηῖ ἔγοτῃ τηδί οὗ [6 ρασζδί γί. 
εχ. 22. Μαϊϊμον ρᾶ5865 οὐδσ ἴῃς τηδϑβάσο, ἰῃδὶ 

τὰς ἀδηγβεὶ νγν85 ἀδαὰ ; [δε ἔαί τη οὔ [πε τυ ]εσ Ισοδαν 
βίσεηριπεηδα Ὀγ ἴῃς πίταο]6 γγᾶ8 ξυγΠΕΙ ὁποου- 
αῷοὰ ὉΥ ἴῃς νοσχάβ, "Βε ποῖ δίγαϊ, οῃἱγ Ὀε]ϊανς᾽ 
(Ματκ ν. 36). -- ΟἿἹΥ Ῥεῖδσ, ἴδτηθβϑ, δηὰ Ἰόῃῃ 
(Μασ δὰ 1Κ6) εγα δ᾽] οννεαὰ ἴο ἔοϊϊον 6515 
ἐαῖο [829 ΤῸ]6Σ 8 ΒΟΏΒΘ. --- ἸῺΘ ταΐ δ .Γ618, 2. 4.,ὄ [6 
βυΐϊς ρίαγεσβ, νᾷο αἰἰεμαθα ξυῃοΓΆ!8. --- Απᾶἃ [89 



Ο2 

οευνὰ ἐπ 8 ἰππ]. ΤΉΏΘΙΕ Μγ͵λ8 ΔΙναγΒ ἃ ΠοττΪ6 
εἴδσηοῦ δἱ Εδϑίθσῃ ἔχης γα ]8 ; δηὰ ἴῃς ρΥΘΡΑΓΔ ΠΟ.5 
Βαὰ ὑεριῃ, ἔοτ δασΙΎ Ὀυ 14] τγᾶ8 υϑιιΔ] διηοὴρ [ἢς 
Ϊενβ. Τῆς Ἰαπιοηίδοῃ οὐζδῃ Ὀερᾶη ἃ45 [ῃς 148 
Ὀτοδί Ἰεῖ ἴῃς Ῥοᾶγ. Ετοπὶ ἴδε ἕδοϊς {παΐῖ [δς 
στοὰ ουϊδιὰ6 νγ»ὰ5 (Ἰϑπη 556 4, πα ἴῃ6 ογοννὰ ἴῃ- 
5:66 ατίνοη ουἷἵ, 6 :ΠΙΘΙ, ποὶ 50 τῇ, ποῖ ἴο 
οτονα ἴῃς ϑανίουσ, 45 ποὶ ἴο οσονψαὰ ἱπῖο ἔδυ ν 
ετὶεῖ, ἀπὰ τυ θυ δον [π6 βδοσεά οἶτοὶς οὗ ἀβερ- 
ὁϑΐ ΒΟΙΤΟΥ͂,. 

νεσ. 24. Οἷνθ υἷδοθι Α τεαυσϑί ίοσ ἴῃς οσστονὰ 
ἴο ΓΕΟΕΙ͂ΓΕ. - ΕῸΣ ἴθ ἀαπ,801 8 ποῖ ἀθδὰ, Ὁτιξ 5160 
οἱ. Α ἀϊτεοὶ τεΐίδσσοποα ἴο {Π6 πλ]γδο] 6, ἢ Ης 
45 Δρουΐ ἴο ρεγέοῃ. 8846 αἰἱά ποῖ αΪ6, ἃ5 οἱ 6 Γ5 
ἀϊα ; Ὀυΐ 8586 18 8ἃ8 οὔὸ Ψῆο 5] δδερείῃ, ἔοσ 1 δηὶ 
Δῦουϊ ἴο τΤαῖϑα ΠΟΥ, 49 οὔθ 18 δ κοηθα ἔτγοσῃ ἃ 
δίθβερ. Τῆεα βϑαπῆς ΜΟΤαΒ ψ σε υϑεὰ οὗ 1,2ΖΑττ8, 
ἴῃ οβ6 ο496 ἴῃ6 δοίι14] τγαϊϑίηρ ἔσγοιὰ δοῖυ] ἀεαῖῃ 
ἰ58. αἰ ΠΟ ΕΥ αθηγτηθα ([οὁἢη χὶ. 11, 14, 44. ΤΠοτῖε 
15 4150 ἃ ἄδερεσ δῃὰ πιοῦγα ζθῆθσδὶ τηεδηΐῃρ ; [ΟΥ 

ΤῊΕ ΘΟΟΘΡΕῚ, ΑΓΓΟΚΌΙΪΙΝΟ ΤΟ ΜΑΤΤΗΕΡΝ. [(ΒαΑρ. ΙΧ. 18--.ς. 

ΟἸγίβϑὲ 28, ΌὉΥῪ Ηΐβ οσῃ τεβϑυττοσίοη δηὰ Ηϊδ 
Του 56 ἴο Γαΐϑο δ ΐενοσβ, ἀδοϊλσοαὰ ἀεδίῃ ἴο 6 
υἱὐ ἃ 516 60. - Απὰ [Ώ6Υ Ἰαυρσποᾶ ᾿ἷπιὶ ἴο ΒΟΟΣΈ. 

ΤΊΟΥ δυρδεα Ηἰΐπιὶ ἄοντι, ποὶ βδαγίηρ ἴῃ 6 ἐλ Πα τ᾽Β 
ἐαὶ τη. 

γετ. 2ς. Τμο οτοσὰ ψῶϑ ρμηυΐ ἔοσί!. ΤΉΘΥ 
ΜΟΙ͵Ο Ρυΐ ουἱὐ οὗ ἴῃ6 Ὠουδβ6, 45 ἴῃ ποχὶ οἰδῦϑε ἰῃ- 
Ὀπιαὶο8 δὶ [ἢ18 ρυζίηρ ἑογίἢ ἴοοῖκ ρῥΐαςε Ὀεΐογθ 
ἰῆς Ιοτὰ ττεπὶ ἱπίο ἴΠ|Ὲὲ σα θοσ οὗ ἀεαῖῃ. Τῇ 
Ὀε]ανὶπρ ΤΌ]ΟΓ Ἐχοσοβαα ἢ15 Δα ΠΟΥ ἴῃ 18. οὐστὶ 
ἤουβ6, του ἰτ τηδῦ ἤᾶνα Ὀεδῃ ἃ ψοτὶς οὗ ἀ181- 
ουϊῖν, ἔοσ ρβορῖὶε οἱϊῃρ ἴο ἃ ἔπογαὶ ουβίοτῃ 
ΒΙΠρΡΌΪΑΙ ἰΘΏΔΟΙΥ. -- Ἐὸ ψομΐ ἰπ διὰ ἴοοῖς ΒΥ ὮὉΥ͂ 
ἴ:9 Βδηὰ. Ῥοβϑβίθ! νυ ἃ οοπαεδβοβηβίοῃ ἴο ἴῃς γγϑαῖ- 
658 οὗ ἰῆε ἰδίαι 5 ἔδιτῆ, Ὀὰϊ τῆογα ΡΓΟΡΔΌΪΥ δ 
ουξιναγα βρη ἱπ ἴδ 6 ῥσεβθηος οἵ σθοβαι ἩΠ65568, 
ἴο τᾶ τῇς ῬΡΟΨΟΙ 45 Ηἰ5. - Τη0 ἀΔΠ1861] ΒΔΙΌΒδΘ, 
ΟΥ “Ψ͵)ὰ5 τγδιϑεα,, Μαῖᾷκ δπὰ 1κὲ [6}1] υ5 ἴδῃς 
ψννογάβ υϑεά ; ἰῆς ἔοΙΤΏΕΙ ἴῃ ἴῃς ἰαηρααρε οὗ τἢς 
ςουπίγυ. Θ}6 νν85 Γαιϑδεὰ δηα 4150 ἅτοϑε ἔστοπὶ ΟῚ 

Α ἀα!θδη ΥΠ|68 9. 

θεά, Ηδ ἂρ νὰϑ ὕνεϊνα ὑεαγβ, δοσογάϊπρ ἴο 
Μαῖκ δηὰ [κὸ. Τς τἴγες δοσουηΐβ ΒΌΡΡ]6- 
τηδηΐ δδοῖὶ οἴδοσ, βῃονὶηρ ἴἢ6 νδγϊεὶν οὗ 1π66- 
Ῥεπάεςηϊ νὶη65568. 

ψεσ. 26. Ἀδὰ ἴΠ9 ζδτθ Βοχϑοῖ, 11ϊ., [815 ἔαπις,᾽ 
ΟΣ “τεροτί,᾽ ψοιΐ ζοσί δ ἱπίο 81} (πδΐ Ἰαηᾶ. Μδῃγ 
ὙΠῸ δὰ βδεὴ ἴῃς ψὶτ] ἀοδά, ταυϑί δἔϊζοσννασαβ ἤᾶνα 
δεοῃ ΠΟΙ αἰΐνα. 

γε. 22. ᾿Αδὰ 88 7651 μϑδαδοᾶὰ ὮὉΥ ἴσζοχὰ ἴμθ:069. 
ΚΟ ΒΥ 45 ες Ἰεξὶ (ἢ6 ἤοιδε οὗ (μς τυϊοσ, οοΓ- 
ΤΔΙΪΠΪΥ ν ἢ 116 οἡ ἃ ἸΟΌΓΠΟΥ. --- Ἧτο ὈΙΣπᾶὰ τὴϑὰ ζο]- 
Ἰοσοὰ δἰ. Ῥδοι]αγ ἴοὸ Μαίζῃεν. ΒΙ]᾿πάπ 658 
νγ85 σοϊῃτηοῃ ἴῃ ἰἣς Ελαβί, απὰ ἴὲ νγνὰ5 ἡδίυγαὶ ἰπδΐ 
[86 βυβεγεῖβ σοπβογίϊεα. Τὸ ἔοϊ!ον Ηϊτὰ, ἴΠ6Ὺ 
πε οηἱγ Ἰεὶ ἴῃς οτονα ἴδε τ πη Δ] ΠΡ. --- Ογ- 
ἰπρᾳ ου δηὰ Βαγίπρ, ΗΑΥ͂Θ ΤΊΘΙΟΥ ΟἹ 18, ἴπθπ 808 
οὗ ϑανίὰ. ΒΒ]: πὰ τηξπ παΐυσα! νυ υ56 (ΠΕῚΓ νοἱο 65 ἃ 
ξιεαὶ ἀε4]. Τῆς {π|6, " ϑοη οἵ Πανια,᾽ ἀρρ]εὰ 
ἴὸ ΟἸγῖϑι ὈΥ 411 τῆς ὈΪ πὰ τη ἩὮΟΒ6 ΓΟΟΟΥΟΓΥ ἰ8 

τηεπῆοπεά Ὁγ Μαιποανν, σογίδι ΠΥ ἱπιρ εὰ Η]8 
ΜΜεβϑιΠΒΠΙΡ. 

Ψψεῖ. 28. Ιπῖο [89 Βοτϑθ. Ουὖυτ ιοτὰ 8] ονοα 
(δεῖ ἰο τὺ οὐ ὑπῇ] Ηδ τστοδορμῃοὰ “τῆς ἤουβο᾿ 
(ΠΟΓενοσ ἱτ ν85), θὰ ΟΥΔΘΙ ἴο ἀγα οὐὔἱ ἴῃς 6χ- 
Ῥτεϑββίοῃ οὐ [ποὶτ [4 1ἢ. Ῥοβϑβίθὶ!υ Ης πνου]ὰ δνοϊὰ 
ἃ Ῥυῦ]Ϊς τεβροηβϑα ἴο ἴδ6 {π|6 “ὅοῃ οὐ Ὀδνίά,᾽ 
Τῆς Ὀ]οββίηρ 8 ρτδηϊδα ἴῃ βυςοἢ ἃ ΑΥ 45 ἴο ρϑίῃ 
{πεῖν ἕαϊτῃ πα ἐποὶσ σοηξαεβϑίοη. 

νεῖ. 22. Τπθη ἰοπομοὰ 86 [μοὶγζ ογθδ. Α53 δῃ 
ουϊνατγα 5'ση οὗ Ηἰ5 ρονγευ. --- Αοοοχάϊηρ ἴο ΥΟῺΣ 
ζαλτα, εἴς. ΕΠ 5 τῇς Ὠαπὰ ἢ ὶοΝ ἰαῖκα58 τυ δδῖ 
Οοὰ οἔξτϑβ, ἴπε βρ᾽ 8] οσρᾶῃ οἱ δρρζορτίαϊίοη, 
{πε σοπά ποίην ᾿πκ Ὀεῦνεο δ ρ π655 ἀπὰ αοα 
ἔ.}1 655. 

νεῖ. 2οβ. Απϑὰ [οἷν θγὸ5 ΨψΟΣῸ ορϑῃϑὰ. Α ἤρ- 
υγαῖϊνα Ὀσΐ πίσσα! ὄχργεββίοη ἔου τοϑιοσδίίοῃ ἴο 
ΒΖ ῃϊ. -- Απὰ 768τ|8 ΒΟΙΘΙΙΗΙΥ͂ ἴδοι, αἰ πηοβὶ 
δαυϊναϊοηΐξ ἴο " Βίδσηγ ἰπσϑαϊεπεα {πδ6πὶ. Τμεδα 



ΓΗΑΡ5. ΙΧ. 36-Χ. 4. 

ΤΌΘ. ἢλὰ αἰγεδαγ 5ῃουϊεά {πεῖν Ὀ6]16Ὲ ᾿π ΗΪ5 Μ68- 
5ΙΔΗΒὮΙΡ, ἴῃ [ἢς Ρ0Ὀ] ς βίσεεϊ, πα ἘΠΕῚ ον Ι --ε ΔΎ 
Ψ6Δ] τη ϊσ ϊ Ρσγόνοῖς ονοῖ- ΓΔ Υ ΟρΡροβιἙοη, 

νεῖ. 31. πεῖς ἀϊβορθεάϊεπος νᾶ ὑπαουθίςα 
τυγοησ. ΤΉΘΥ Ῥγουρηϊ Ηἶτι ἢο φίοτυ (Η5 ἔδλπιβ 
25 ΔΙΤΟΔΟΥ βρτεδα δρσοδά, νεσ. 26), Ὀυΐ ἰασηϑηθα 
δεῖν ἐδ. ΖΕΔ] ψἈ]Οἢ 15 ποῖ δοοοζαϊηρ ἴο ἰζλον)]- 
εὐξςε, [3115 ἴο Καορ ἰϊεηΐ, ἐνεὴ ἤθη δυϊμοσιίδ- 
νεῖν ἰοΪὰ ἴο ἀο 8οθ. ὙΏΕΥ ἀουθῖῖεβ8 δεϊρεὰ ἴο 
ΔΙοῦβε [ἢ6 ΒΟΒΕΠΠῪ βροΐζθῃ οὗ ἴῃ νοῦ. 34. Ονοεσ- 
ΖΕΔ]Ου5 ῬδορὶῈ τὲ 5ἰοῦν ἰο ἀϊβουτοϊπδῖς θεΐνθοη 
ὩΟΙΟΣΙΟΙΥ δηα βυοςαβ8. 
ει. 32. Αδ ΤΏΟΘΥ ψοῖῖ ζοσί, 2. 4., [Ὡς ὈΙΣπὰ 

ἴδ. 1115 πιίσδοὶα τηυβί, ἰπογείοσο, ἤν ᾿πηπιθ- 
ἀἰδλῖεϊν ΣΟ] ονεὰ τῆς 481. --- ΒομοΙΔ. Αποίπεοὺ σχε- 
ΤΩΔΙΚΔΡ]ς οᾶϑ6, τηθηϊοπεαὰ ὈγῚ Μαϊδμεν 8] οπς. 
ΒοΙδ δε (χιϊ. 22 5.) δηὰ [κα (νἱ, 14 52.) τπχοπέϊοῃ ἃ 
ΒΙΤΩΙΣΪΔΥ σ286. 9111} Δποίῖῃου 15 τηθη!Π]οησαὰ ὈγΥ Ματκ 
(νἱϊ. 3: 8.) -- ΤΈΟΥ Ὀσοῦυρθξ ἴο εἶπ. Ῥτοόρδῦ]ν ἴῃς 
ἔπεπμαβ οὗ ἴδε τδη, Ὀμὲ ποῖ ὨδΟΘϑβδσιὶν τὴ ΘΔ Ώ Ωρ 
τῆοτα ἴῆδη : “ἴδετε νχὰᾶβ Ὀσου σῆς. --- Α ἀσχῃ 8 Ὲ 

σἱῖ α ἄθτιοι, “4 ἀυγὰ Ὁ ἀστηοπίδο,᾽ (ἢ 6 
Ὀπιθη655 Ὀεϊηρ ἴῃς εξεςῖϊ οὗ [6 Ροββεβϑίοῃ, 
γεν. 33 Αμὰ δι ἴδο ἀδιοη 'τ͵ῶΟὁἑ οδδί οπΐ, 

οτ, “τὰς ἀσηλοη Βανης Ὀδοη οαϑί ουὔΐ,᾽ 45 ἃ γεϑυ], 
[80 ἀππὴν τῖδὴ δΡδΚΘ, ἀπὰ [19 του ἰτιὰθ5 πιδΣ- 
γνο]οὰ. Τῆς οτονὰβ Τοο]]εςεα οὐ 1}19 ἐνθη] 
δ Βδὰ ποῖ γεῖ αἰβρειβεά, -ὔἶτἴἢὮ ἯὯΒ ὩΘΥ͂ΟΣ 80 
Βοϑῃ, ᾿ἰἰ., ΝΈνοΣ ἀἱὰ ἴἴ τυ ἀρρδᾶσ, ἐπ [97:89]. 
ΤΈε ἀουῦὶ]ς οὐτα γγχα8 σοι αγκαῦ]θ. ὅϑοηηα ἴΓ818- 
ἰλῖε, " ἀἰὰ ἢ Ἄρρεϑδσ,᾽ σεξεσσίηρ ἱξ ἴο ἔῃ πγδη168- 
ἰλοη οὗ Μεκβίδηϊς ρονγεσ. ΤΏΙ ΤΔῪ Ὀ6 ἃ 
βοσοηάδιγ τεΐεγεπος οὗ {815 ομδγδσίεσ Ἴχργοββϑᾶ 
ἐπε Βη!Π6]} ττουσὰ ἔδασ οὗ ἴῃς Ῥῃλγίβϑαβ. 

ΤῊΕ ΘΟΟΘΡΕῚΙ, ΑΟΓΟΚΌΙΝΟ ΤΟ ΜΑΤΊΗΕΝ. 93 
ψεῖ. 34. Βυΐ ἴδ0 Ῥμαγχίδοοα βαϊὰά. Μδῃγ οὗ 

ἴθ ΕΥα ῬΓΟΌΔΌΪΥ δἰιγαοῖεα Ὀγ ἴῃς ἔδοϊ ἴπαὶ 
αἶτιιβ ἢδὰ οδ]ὶεὰ ὕροὴ [εἐβ805 ΤῸ μεὶρ. 1 (ΠΟΥ 
δὰ υπάἀογϑίοοα [Π6 βαυηρ τηοηθϊοπεα ἴῃ ἴδα 1α581 

ΨΕΙΒς, 85 τοξουσίηρ ἰο ἴῃς Μεββίδῃ, 1 που]ὰ ῥτγο- 
γΌ Κα ΒΟΠ6 ΒΟ ΘΧΡΥΘββίοη 8ἃ8 8 Ἀδσα τεοογαθά, 
--- ΒΥ, πὸ “1π,᾽ ἴῃ Ἰεαρὰς στ, [86 Ῥχίποο οὗ ἀθ- 
ἸΏΟΏΒ, 86 οαδίϑί οτιίὶ ἄθσθοθ. 43 ΠΟ τηθπίϊοη 18 
τηλᾶς οὗ ΔΗΩΥ ΤΟΡΙῚΥ ὈΥ ἴῃ6 Ι,ογᾶ, ἴ86 ῬΏΔΓΙΒΕΟΒ 
ΤΩΔῪ ποῖ πᾶνε υἱϊετεὰ τπς βεηθτλθηΐ ἴῃ ΟὨγΙ5(᾽8 
Ῥζεβεποθ. Οη ἴδε τιοδηΐπρ οὗ [158 δοουβαίίοῃ 566 
ποῖδβ οἱ ΟὮΔΡ. χὶΐ, 22 Β΄, ψεσα 1 δ ΟΡΘΏΪΥ Ρῥγε- 
ξειτεά. ὙΠΕΙΥ βίαίς νγᾶβ ἐνθὴ οσβα ἴΏδΔη [μὲ οὗ 
πα ἀυμὰρ ἀεπηοηίαο ; [ΠΕῪ υϑεα {με ῖῦ ΡΟΎΟΥ οὗ 
Βρεδἰκίηρ ἴο ὈΙΑΒρ εις οπς γῆο οαϑὲ οὔκ ἀδηλοη8, 
85 ἱΓ τὴς σας οὗ ἴῃς Ἰδἴζεῦ γεσα ΠΕΣ ΟὟ. 
γε. 35. ᾿Ἀπὰ οδὰ ψοιΐ δροῦπί, εἴοό. Αἢ ἂρ- 

Ρτορχίδίῖα ἱπισοἀυςεοη ἴο γγδῖ ξΟ]]ΟΥΒ, 45 γὙ76]} ἃ8 
ἃ διπηρ οἷοβε ἴο {8 δοοουῃὶ οὗ ἴδε Ἰαδαϊηρ ταϊγ- 
Δ0168 ρΡεοπηδὰ ὉΥ οὐὖγ Ιιογὰ ; δ᾽αιοϑὶ Ἰἀ θη! ο 8] 
ἢ ἷν. 23, ψἈΪΟΒ ῥτεοθάεβ ἴῃ6 ϑαπηοη οἡ ἴῃ6 
Μουηῖ, ἀδϑου θην (45 ἴ86 ἴθπϑδα ἱῃ ἴδ6 ΟΥΙΡΊΠΔ] 
ΒΠ075) ἃ ΟἸβίοΙ ΤΥ οουγϑα οὐ δοοῃ. [κε ἰη- 
ἀϊοαῖς 5 ἴὮχας ἸΟΌΡΙΕΥΣ [Ὠσουρῇ ΟΔ]11|6ς, ἴῃς βεοοηά 
οὗ ψῃΐο ἢ ῥσθοεὰθβ ἴῃ 6 ἸΟΓΏΘΥ ἴο Οδάδγα, δηὰ 15 
το Ποηεα ὈΥ Εἷτῃ ἀοπθ. 1Ὲ [15 νεῦβὲ σεΐεσβ ἴο 
ἃ Ἰουχηεῦ ἀἰδίηοϊ ἔτοπι [μδὶ βρόίεη οἵ ἴῃ ἷν. 23, 
ἴ ταυδὲ θῸ (86 ττὰ. ΤῊ]5 (Ὠϊτὰ οἰγουϊξ 566 15 ἴοὸ 
βαναὲ Ὀεζυη Ὀείοτς ἴδ6 ΑΡροϑβίϊθβ ψεσε βεπὶ οὐ 
(οἢδΡ. χ.), δῃὰ ἰο ᾶνῈὲ σοηϊπυξα υῃ81] ποτ τὸ- 
ἴσῃ. Ὑδα νοΊβ6 ΠΔΥ, ΠΟΎΘΥΟΥ, θ6 ΟἿΪΥ ἃ ΚΕ ΠΘΓΆΙ 
ἀεβουριοι οὗ ΟΕ σβϑι 5 ταὶ ηἰβίτυ, οἱοδὶηρ ἴῃ »ΤΟῸΡ 
οὗ τηΐγδο]65. 

- 

ΟΗΑΡΤΕΚΒ ΙΧ. 36-. 4. 

οὕ» Ζογά"ς (ο»ιραςείον 707 116 μι μαάς, ΗἼ6 σφρις ομζ Ζιυσξένς “4 ῤοτίϊθς α5 

1αδογες τηΐο ἐΐῴσ αγυεεί. 

26 ὍΤ “νβδη δε 884.» [86 τυ τα 68, δὴ 65 νὰ58 τῆονθα ν] τ} “ ΓΟΘΡ᾿ μας 

οοταραϑϑβϑίοῃ οἡ ἦ ἴπεπὶ, θθοδιβ8 ἴΠ6Ὺ ἰαἰηϊοά, πὰ ψεγα βοδί- ὁ Μίδα νἱ. 34. 

47 τετοὰ δρσοδά,3 "45 58.6βρ βανίηρ πὸ ὃ βῃερβεσα. 

υπῖο ἰβ ἀΐβοῖριοβ, Τα μαγνεβί ἰγυ]γ ἢ ἐς ρἰθηΐθουβ, Ὀυϊ (ἢ ἰᾶ- 
4 ΤἭΉΘρη 5διτἢ ἢδ ἐ Νυν. χχυΐ, 

:γὶ Ἐχεϊ. 
χχχὶῖν. ς. 

αἰ Ἰακο χ. 2. 

38 Ὀουγεῖβ γε ἴδ ; Ργαγ ὃ γε ἱμεγείοσε [ῃς Ἰωογά οἱ ἴῃ8 μαγναβῖ, [μαΐ 

ΧΙ δα ψ|118 βοηά ἰοσίῃ Ἰδθοισεσβ ἰηῖο 815 μαγναϑί. “Δπὰ ΨψΏΘΩ « Μετ ἐ. 13- 
ὁ Ὑ1. 7} ὃ . . 1: τσὶ. 

με μαάᾷ οΔ]]164 Τ υπίο ἀνε μἷ8 ὕνεῖνα αἰβοὶρ]6β, ἢς ὃ ρᾶνε ἔῃεπὴ ἵ[λζενὶ, κ5 

Ρονεῖ ἀραΐγιδί 5 Ὁποϊεδη βρίτῖβ, ἴο οδϑὲ ἴῃ 6πὶ ου, ἀπὰ "το [.64].7ΌΒαρ. ἱχ, 35. 

2 411] ΤυᾶπηοῚ οὗ 5:ο κῆθβ8 δηά 411 τηδηποῖ οἱ ἀΐβεαβαθ 9 ΝΟΙ͂Ν (ῃ6 σ Μλπκ εἰ. 

ΠΔΠ165 οὗ [86 ἵνεῖνα Δροβί]65 ἀγα ἴμεβε ; ΤῊς Βτϑὶ ϑίπιοη, ἢ ΏΟ 
σόττοὶ υ0κκ 
ΥἹ. 114-16: 

15 (1164 Ῥεῖοι, δῃὰ δΑπάγεν 5 Ὀγοΐμογ ; 7 Δπ|68 Ζἤῴσ 5ορ οἱ Αὐλαρ ἐν, ἴδ 

3 Ζεθεάεβε, δηὰ ]οβῃ ἷ8 Ὀτγοίμεγ; ΡὮΠΡ δὰ Βαγίμοϊομηθνν ; 708 1. ο, 

ΤΒοΙ,45, δηᾶ ὁ Μαιίθον [ἢ6 ρυθ] οδῃ ; [41Π|65 2.ε δορὶ οὗ ΑἸἹρἤδι5, ἐζαρ ἐν ει. τχ, 

4 δὐὰ 1 ρρευβ, ψοβα ϑυγηαῖηα ψὰ5 ΤηδαάδιΒ; ἰπίοη τῃς. 9 

(απαδηϊία,1} δπὰ 70.445 Ιϑολτίοῖ, νθο αἷ5ο Ὀεϊγαγϑα μἰπ).12 

λ (ογ 3 τγοσὸ ἀϊςίσζοββαα, δηὰ βοδίζεσγοα 
4 σνεῖξ ΓᾺΥ ὅ ΒΕΒΘΘΟἢ 
Τ Απὰ δε οΔ]16 8 Δηά 
10 σνΕΤῪ αἶβθδϑα Δπα δν ΣῪ βἴσκηθβ5 (45 νῈῦ. 35) 

11 ὁγ ἀεἸϊνεγοα Ὠΐτῃ ἀρ. 

ὃ ηοί Ββανίηρ ἃ 
δ ρ»εῖζ ν11}} 
9 ΔΌΪΠΟΥ ΟΣ 

11 (δηδηφᾶῃ (07 ΖΘ 4]ο) 



« 

94 ΤΗΕ ΟΟΘΡΕῚ, ΑΓΓΟΟΚΌΙΝΟα 

ΟΟΝΝΕΟΤΙΟΝ. Τὰ σοπῃοϊπάϊηρ νεγβ68 οὗ εμδρ. 
ἶχ., τεξοστίηρ ἴο ἃ ἀεδηῖε οσοδβίοῃ, ἔοστα ἃ δὲ ἰῃ- 
Ἰτοἀυσοη ἴο Δῃ δοοουηΐ οὗ ἴῃς ἔοστῃδὶ βεηάίηρ 
ουΐ οὗ ἴῃς ΑΡροβίϊεβ. Μαίμον ἢ85 ΔΙΓΕδΔαῪ τπεδη- 
οηεά {πε τβι 08}} οὗ ϑογχὴς οὗ ἴῃς. Τ χεῖνε. Ματῖκ 
δηά 1κΚα [6}}] Βονν ἴμεν δὰ Ὀξδη σἤοβαη 85 ἃ 
Ροαγ βοῆς Ἐπὶ Ὀείοσε, δέίευ ἃ ηἰρῃϊ βρεηΐ ᾿ῃ 
Ργάγεῦ (κε νἱ]. 12). ΤῊ πη ϑίτυ οὗ οὐῦ 1,οτὰ 
7218 ΠΟῪ ἈΞΒΌΣΩΙΠΡ ἃ ΤΏΟΤΕ ῬὉΓΤΟΙΏΣΠΘης ΜεββΙΔΠὶς 
σδαγαςίοσ, δηα μανὶπρ θεοη ὑπάοσ Η:5 ἱπβίτυςοη 
(οΥ βοῖὴβς ἘΠπ|6, ἰΠ6Υ ἅτε ογἀδιπηεα 485 Ηἰβ5 Ἵὔοββθη 
ἸΏΘΒΘΘΏρΡΟΙΒ. [1 5018 ἴῃς ἰοτιδ] πιεϊῃοὰ οὗ Μαῖ- 
ἴεν ἴο ρῖίνα 4 11δῖ οὗ ἴδε Ὑνεῖνε δ [15 Ῥοὶπί, 
Αὐςοοτζάϊηρ ἴο 811 ἴἤγες Ενδηρε  βῖ5, ἰῃς ἀδίο 15 ὭΘΑΣ 
ἴῃς οἷοβε οὗ [πῃ βεςοῃᾷ Ὑδᾶγ οὗ οὐσ 1, οὐδ β πι] 1 5{Υ. 
ΤῊΕ ὙΨΕΙΜΨΕ ΑΡΟΘΤΙΕΒΘ. Ι͂π (δὰ ἔουγ 1518 
νει ὈΥ Μαίίμον (χ. 2-4), Μασῖκ (11. 16-10), ἀπὰ 
υἷα (νὶ. 14-1|6; Αοἰβ 1. 13), νὸ πα τῆς Ὡδῃη6 

οὐ Ῥεΐεσ "γεξ, ἴηι οὗ ῬΒΠΠρΡ ΜΆ, τἴμαξ οὗ [πλ65 
186 βοῃ οὗ ΑἹρβευβ μέρη ; ψὮ16 Ὀεΐνεση, τῃς 
ΒΆΠῚ6 Π3Π165 ΟΟΟΌΓ ἴῃ ἀἸβετγοηΐ οσάοσ, [υἀλ8 [ϑοδγίοί 
Ὀεΐπρ ἰναυβ Ραΐ Ιλϑὲ. Τῆς Ὑχεῖνε βοοῖὰ ἴο Ὀ6 
[δυ5 ἀἰϑηρσυϊϑηεδα ἱπῖο ζάγες 8εῖβ οἵ “03,7 εαεά. 
Ϊὴ [8}6 διδὶ 1ῃὴ6 ἴουτ ἤβδογηιθη, ποὺ ᾿γοσο Οὔσδ 
Ῥᾶτίπουβ ἴῃ Ὀυ81 685, ΔΓΕ Ὀ]δοςα τοροΐμοσ. Β6β. 68 
ἴη656 ἔνο Ραΐσβ οἵ Ὀσοΐῃουβ, νὰ ἤανα ἔχο Ὀγοίπους 
(Ρετῆδρδ5 ἴἄγδα) ἴῃ ἴπς τὨϊγὰ 86εῖ, ψ ἢ}]6 ῬΏΠῚΡ πὰ 
Βασι οϊοη 6 πεσε ἤἸεπάβ, ΑἹ} θυΐ [υἀλ8 ττεγε 
σδ]Π]εδη8, ἃ ἡ θοΣ δα δε αἰδοῖ ρ] 65 οὗ Ϊομη. 
Ουγ Ι,οτὰ τπεΐεΐοσε μδὰ τεβατγὰ ἴο παίυγαὶ τγοὶδ.- 
ΕΠ ΟΏΒἢΙΡ δῃα τηθηΐαὶ δ ΠΥ 1η τς οοπϑδίγαςίοῃ οὐ 
(ἢς Αροϑίοϊαίθ, δῃὰ (πδ6 βαῖὴθ ῥτίηςΐρ]ς ῃο] 5 
ὈΟὰ ἴῃ 1} Ηἰβ ἀδαϊηρβ σε [6 ομυτοῆ. ὙΒοΚβς 
Ἰομἀβῃ!ρ5 δηάὰ ἐγαίθγηδὶ (165 δὰ Ὁ] βϑεὰ τῆς 

ΔΙΘ δίΓοηρΊ ΠΘηδα ὈΥ σοτηπιοη δἰϊδοῆιηθηξ ἴο ΟΣ 
ἘΠελά δηα ΕἸάεσ Βτοίδοσ. ' 

ΤΒςε ταϑὲ οὗ {πῃ σμαρίοσ οοπίδίῃβ πα ἀϊβοουγθο 
ἀεἸϊνετεά το ἴῃς Τύνεῖνε, ἀεϑίρτιοα ἔοσ τμοὶσ ᾿π)6- 
αἰαῖβ πιὶββϑίοη, θυ 4150 (Ἐβρεοῖδ νυ ἴῃ Ἰατῖοσ ρδτί) 
ἴον ἱΒεὶσ ρυεδαῖοῦ β θβεαυδηΐ το. 

γεσς. 326.Ἡ. Βυϊ ψἘΘη ἢθ βενν ἴπο τοπεἰϊπᾶθα. 
ΤῊΘ οΥΡΊΠΔ] ἱπάϊοδῖεβ τ[μδὲ 1815 γὰ8 οὐ ἃ ραγίΐο- 
ΟἷΑΥ οσοδβίοη. --- Ηθ 88 τπιονϑὰ ΣῈ Θοσιραδβαίου. 
Ῥορυϊασγεν οδ]]δὰ ἑοσίῃ οἷ. Οὐχ 1, ογὰ 8 βγτη- 
Ῥαίδγ, {κῸ οὐγβ, νγ7ἃ8 σδ δα ἔοσίῃ ὈΥ ῥασγίϊουϊασ, 
ῬΆ5β:ηρ ἐνεῃῖβ. -- ΒοϑοδαδΟ ΠΟΥ͂ ΜΟΙ ἀἰδίχοβδοα 
διὰ δορί(οτθα, 85 δ600» ποῖ ΒΑΘ ἃ ββορμοσὰ. 
Α ἤγυτε, 5Βπονίηρ ἴδε βρ γί] οοπαϊτίοη οὗ ἰδ 6 
ΡδορΙθ. ΤμοΥ ψοτὰ βυβεγίηρ (΄ ἀἸβίγεββαα ᾽) ἔγοτη 
ἴδε Ὀυτάδηβ Ρυΐ οἡ τη 6πὶ ὈΥ ἴῆοβε ψῆο ῥσεϊεπαεὰ 
ἴο Ὀς 1πεὶγ 5Βῃορῃοσγάβ, [ἢ6 βοσῖδεβ δὰ ῬΠδυβοαβ, 
Δηα ὑυποαγαὰ ἴοσ ΌῪ ἴμεβε, {ΠΥ ψαηάογεα (“ βοδῖ- 
ἰετεα ̓) 48 βῇδερ Ἰεΐξ ἴο βῖσαυ ἔτοπι [ἢ ραβίυσα. 
ΤΒΟΙΤ ῬὨΥΒΙΟα] σοπαϊ που 25 Ης Ἰοοκεὰ ὑροὴ 
ἴλεπι ἀου 1658 τπδᾶς [ῃῈ ἄρυγα ἘβΡΘΟ ΠΥ δρί. 
Α1]1] ψῇο ἂῖὲ ψἱτπουΐ ἴἢς ροοά ΘΒορδοζά τὸ ἴἢπ8 
ΒΡ᾿ ΠΌΔΙ νεχεᾶ δηᾷ δραμπάοηςά. 
ει. 3). Ἐὶϊς ἦρ1086. ῬΙΟΌΔΌΪΥ ἱποϊαάϊης 

ἤογα ἤδη τῆς ἵνεῖνα. - ΤῈ0 δαχνοαῖ, εἰς. Τῇα 
ΡῬεορὶς ῬοΥα ΤΟΔΟῪ ἴο δεᾶγ; δυΐ οουᾶὰ ποῖ, ἰΐ 
[ΟΓα αἰα ποῖ δῃΐεσ ἱπίο ἰμῈ ψοῦκ. Α58 γεῖ, Ης 
νν 835 ἴῃ ΟΠ]Ὺ ἰάθοτεσ. Οὖυζ ψυθαῖ 1} ἀξ 65 ἴῃς 
βαγνεϑίὶ 38 ΠΊΌΟΒ 45 ἰΐ αἰτα π15η65 [ἢς Ὠυχη δ. οὗ 
ἰδθοσεγβ. 

γεσ. 38. Βοδοϑοῖ γθ6. Α ϑίτοῃρ πψοτχά. --- Τ:0 
ἴωοτὰ οὗ 109 πατνοδί, 2. ὁ., σοά. Τα μαγναβὶ ἴῃ- 
ουάεὰ τὴς Οδηι 6 πδξοῃβ, ἔοσ ἴῃς Ἰθοτοῖβ βοηΐ 
(στὰ δὲ [ἢ 15 τἰπὶῈ αὐτογυναγαὰβ ὑσοδοῃθα ἴο {θαι 
8150. --- Τμδὲ ᾽0 δβοπὰ ΖΟΣΌΝ ἸΔΌΟΤΟΣΒ ἱπίο ἰδ Βασ- 
νοδί. 68] Ἰδθοσεσβ ἅτὲ πεαεάεά, θυϊ ΟἿΪΥ βυοῇ 845 
Οοὰ 5επά8 ἐσθ. ΤῊΪ5 ῥσαυοσ ἴο ἴῃς 1,οτὰ οἵ [δε 

εϑὲ νγὰϑ ἤγϑὶ δηβϑνεγεα ἴῃ τῆς βαπαϊης ἰοσίἢ 
οὗ Ἰαῦδογεσβ (ἴῃς Τ γον) ὈῪ ΟὨγβι. Τδε τηδη- 

ΤΟ ΜΑΤΤΗΕΙΝ. [Ὁ βΆ8. 1Χ. 36-Χ. 4. 
ἰἴοη οἴ ἃ δὴ οὐὐς ̓ (νοῦ. 36) βυρρεβῖ5 (παι [86 
ΡΓΆΥΕΥ Βδουϊὰ ἴοσ εἰδειίθηΐς ἸαθΟΓΕΙΒ ψΠῸ δΓα 
Βοοᾶ ρεϑβϑίοιβι. ΝΕ ῥϑβίοιβ ΠΟῪ οδῖης ἴο γαρίδοα 
πε οἷά, Ορρσγεβϑϑῖνε οὔεβ ὙΠῸ ψ σα δρροϊηϊοα ὃν 
Ἰδὰν δῃὰ ποῖ ᾿ππρε]] δὰ Ὀγ τῃ6 ϑρισῖ. 

ΟΒΔρΡ. χ. 1. ᾿Ἀπὰ 9 οδ119ἃ ππίο πἰπι εἷα ἴπσοῖνο 
ἀϊδαΐῃ]ο8δ. ὙΠετα ἰβ ἤεσα δη ἱπαϊσδίίοπ τμαὶ τπαγ 
δὰ Ὀεθὴ ῥσγενίουϑιυ οὔοβε. ΤΌΘΥ ἅγα πον βεηΐ 
οὐΐ 85 “ΙΔθοτγεγβ.᾽ Πεησείοσπαγα ἤοΥ ἀγα ὁ ΑΡροβ- 
1165 (νεῖ. 2), ἢ ἃ ἀεβηϊΐε πγίββίοῃ ; τβῖ ἴο 
δα], 885 (ἢ γίϑὲ αἷὰ, Ὁγ ἴμ6 δυϊβουῦ Ης ρᾶνε 
ἴμεπι, 80 ἃ5 ἴο αἰίεδὲ τῆς {τὰ} οἵὗἁ ἴῃς τηεββαρα 
ἴΠεΥ Ῥοσα ταβρεοίίηρ ΟἾτίβὲ ἀπὰ Ηἰ5 τεδοῃίηρβ. 
ΤὨΘ πυροῦ ἐυεῖνε (3. Χ 4) μα5 Ὀεθη ταις ἀετοῖς; ἃ 
Βυτηῦο] οὗ ἴῃς ΤΠ ηῖγ (3) ἱπάννο! Πηρ ἴῃ ἴῃς νου]ὰ 
(4). ὅεε 1,ληρθ᾽5 Οοιη. “᾽ξ, Ὁ. 183. 
ει. 2. ἈΔΡροβίϊθβ, ἰῆοβε βεηΐ ουἕ ; ἴῃς Πδπὶε 

ὙὙᾺ5 ρίνθη ἤδη ΠΟΥ ΕΓ οβόβεη (1πΚα νἱ. 13), 
Ὀυΐ τνγὰβ δ: ΠἼ Εν ΔΡΡΙ σα Ὁ]6 οὔ]Ὺ αἴεσ ἴμῈ οσουτ- 
ΤΈΠΟΘ ὨσΙα τηοη!Ποηδα. Οὐ ἰϊβ {0116 Γ τηεαπὶηρ 566 
Αςἰβ ὶ. 2 Η.. Μαιίπονν πιοητοηβ ἴμ6 Ὑνοῖνα ἰη 
Ραΐῖσβϑ, δῃᾶὰ 1ὲ ἰβ ὑσοῦδῦϊες ἴμαὶ ἴθ ποτα ἰἢυ5 
Ἰοϊπε ἃ ψ ἤθη βεηΐ ουἱ ἔνο Ὀγ ἵννὸ (Μάτσκ νὶ. 7). -- 

9 δγδί, βίτηοσ, ψῈ0Ὸ 18 οδιϊοὰ Ῥοΐθσ. Ἅ“ΕἸγβὶ᾽ 
ἴῃ 4}1 τῆς 1515; “ἢγβι" ἴο οοῃίδϑϑ ἴῃς Μοβϑδῆῃ- 
8810 οὗ (Βηβῖ, υϑυ4}}γ "“δγβϑε᾽ ἴο 5ρθᾶκ Ὀοίῃ Ῥὲ- 
ἴογα δηὰ δίῖεσ ἴῃς ἀδδαίῃῃ οὐ Ὁ γίβξῖ. Ηες ννδβ ποῖ 
ἴῃς ἄχϑι ἴο ἕο! ]ονν (τὲ ; Απάγεν πὰ 7 μη ῥσο- 
σοβαρά πηι (108 1. 7 8), ποῦ ἴῆς ἔγβι οὴς οδὶ θὰ, 
βίπος ΡὮ1Ρ νγὯ5 οδ δὰ Ἰοὴσ Ὀεΐοσγα πὶ ({ομπ 1, 
43). [ἢ 11] Ῥοάϊςεβ οὗ ἤδη, ομὸ τηυβί 6 ἤγβὲ ἃ]- 
πουρἢ “ὁ ἤτβὲ διηοὴρ δη08]5.᾽ Ῥαΐασ τγχᾶβ ἐπογα- 
ἔοτε 2εγεοναλέν, ποῖ οι ίαΠγ, “τὰς τοί." Α.5 το - 
βατὰβ ἴ8ε γέσιας» οἵ ίδρ, 411 ἰδ σδῃ Ὀε δά- 
Ταϊτεὰ 45 ὨΒΙΟΥΟΔΙΥ ῥσόνεη, 18 ἃ ὈυδοΥ οὗ 
ΒοΠΟΥ δηὰ ἰηῆσδηςε, θὰΐ τιμουϊ δυρσεσηδου οὗ 
᾿υγ Βα] οη. 8566. οὔδρ. χνὶ. 18, ἀπά 7οδη .χχὶ, 
15-.8. 8 σμδγαςίεσ σοῃδετυϊς ἃ Ὠἷπὰ ἃ ΕΔ οσ, 
Ὀυΐϊ δα ΠΟΙ ΠΟΥ οἸαίτλθα ΠΟΙ ροββεβϑβδὰ (Π15 Ροϑβὶ- 
ὨΟΏ 45 Οἷς οὗ ΟἿΟΣ ΟΥ τηκ. “ρου ᾽ ΤΩ 6808 
“ΘΑ Πρ, ὁ ΔΠΒΥΟΥ ἢ ; Οἡ ἴῃς πᾶπης “ ΡΕῖ6Γ ᾽ ΠΟΠΡ. 
ΟὮΔΡ. ΧΥῚΪ. 18. --- Απάτον ἰδ Ὁχοῖδοσ. ΤῊΣ πᾶπὶς 
8 Ργοῦδν ἀογνεα ἔτομλ, οὐ σεϊαϊφα ἴο, ἃ ατεεῖκ 
ψΟΥΩ͂, τλοϑηϊης; “ΤΏΔΗΪγ.᾽ Ηδς ψ͵ὰ5 {πὸ ἤτβε (8 
ΤΟΝῚῚ ἴο ἕο! οῦν ἐπε 1οτά, ἀπ ννᾶβ Ἷδ᾽εὰ στὴ 
18 Ὁτοΐῃεσ (οδΡ. ἰν. τ 81.) --- δαπιθα [86 δοι οὗ 

Ζουθαθθ. ΤὮς βᾶπὶθ πᾶσης 845 “Δ. οὉ,᾽ δῃὰ παΐ- 
ὈΓΔΙῚΥ σοϊησηοη ἀτηοηρ ἴῃς 7ενν8. ΤῊ]8 ομσ, υδὺ- 
ΑΙ οδ]οα 7ατλθθ ἴμῈ ἘΠάοσ, ἴο ἀἰβιϊηρσι! 5 ὨΪΤᾺ 
ἴτοση {μὰ οἴμοι [δτηθβϑ (νεσ. 3), νὰ8 ἴπε ἢχγϑὶ οἵ 
ἴῆς Ὑνεῖνα ἴο 5βυβευ πιαυίγγάοτῃ (Αςἰβ χὶϊ. 2), 
ἃ5 ὅοη ἷδ ὈΓΤΟΙΠΟΣΥ ννὰ9 ἰῇς 1451: βγννου (οι 
[ῆς πᾶηῖα 566 σἤδρ. 11]. 1). Τῆς ἔννο Ὀγοίμοῖβ 
γοσε ΟΔ]]οὰ “Βοδπεῦροβ,, δοοοσάϊηρς ἴο Μδχκ. 
]οδη 5 βεπογα!ν σοηπδιάετεὰ (ἢς ἴγρο οὗ δὴ δῆδο- 
Εοπαῖο οὔδσαδοίοσ, ἃ5 [6 85 {πε Ὀοβϑοι ἔσϊοπα οὗ 
ἴῆε Τοτὰ. Τυδαϊοη 8ᾶγ8 6 ψγ͵β ἴῃ γουηραβί 
οὗ ἴἰῆς Ὑνεῖνθο. Τὴ πᾶπιε οἱ {ΠΕΙΣ το ΠΕῚ 88 
ΘΔ]ΟΠΙΘ, 43 Ψψὰ ἰεᾶσῃ τότ οοιηρατηρ Μαίϊ. ΧχνυἹ!. 
56  Ματκ χν. 40θ. ἴῃ ]οἢῃ χὶχ. 25 ἰΐ 15 ὑΡγοῦ- 
ΔὉ]ς τῃαϊ [ῃς 5ϑἔεσ οὗ ἴδε τιοῖδεὺ οὗ [6805 γοίειβ 
ἴο ϑδίομι ; ἰΐ 80, ἴῃ 6868 ἴνχγο Ὀσγοΐδμεβ ΟΥῈ ΘΟ 51}8 
οὗ οὔὖγ [οτά. 

γεν. 3. ῬΈΣΙ͂Ρ, ποῖ ἴῃς Ενδηρε δι. ΤῊς ἢγβίὶ 
ἀἴβοῖρ]ς ο4116 ἃ, 4 πδέϊνε οὗ Βειῃβαϊάα. Τῆς πᾶσηδ 
5 Οτςοκ. -- Βασι ποϊοσοσν, 2. 6., [Ὡς 5οη οὗ ΤΏὮο]- 
ταὶ. Ης 15 φτόρδϊν ἰάδηῖςδὶ τ ΝΑῖ,δηδεὶ 
(1ὁΒὴ 1. 43), ἴῃε ἔπεα οὗ ῬὨΠΠΡ, απὰ 15 4150 βὺρ- 
Ροββὰ ἴο αν Ὀδεῃ ἃ γοβϑιεηῖ οὗ Οδπᾶ ἴῃ Ο4}1}1ες. 
“-- Τδοιηδδ, 2. 6., “ τὰϊη,᾽ τῆς ατεοκ πᾶς οὗ [ἢς 
ΒΆΠ|6 τηρδηΐϊῃρ Ὀεϊηρ " Ὠιάγηγυ5. Ηδς ἰ5 ἔτο- 
ὈΘΠΕΥ τπδηποηδα ἴῃ ἴῃς (οϑρ61 δοοοσζαϊηρ ἴο 
ΣῊΝ -- Ναϊθϊον (16 Ῥυδιίοδι, [Ὡς Ὑτιῖεσ οὗ ἰδ 



Φ 

ΓΗΑΡ. Χ. κ5- 15.] 

Οοβρεὶ, ψῆο ἰῃβεσγίβ δἷ8 ὑσγενίουβ οι ]ογταθῃς 85 
ἃ ἴοΐκδῃ οἱ ἴδ ΡονΟΥ οὗ ρστδςα. -- ὅδπιοδ (7 Δ. 0) 
[Π0 δοῃ οὗ ΑἹρῆθαΣ, ο411εα “ [ΔΠπ|65 ἴῃς 1658,᾽ ΟΥ̓, 
1ῃ6 γουηρσεῖ (Μαῖκ χν. 40, εσα [5 σῃοῖῃοῦ 
ΜάᾶδτΥ 15 πιεηϊϊοπεα). Τῇα πᾶπια " ΑἸρῃευβ ᾿ ἢδ5 
Ὅδεη Τοοῃδι ἀεγεα 1ἀΘ ΠΕ 08] ὁ ΟἸΟΡΔ5 ᾽ οσ " (Ἰθο- 
Ῥἤαβ,᾽ ϑἰπος “(ῆς τῃοῖμοῦ οὗ ]}8τὴὲ8 ἴμ6 1685 
(Ματσὶκς χν. 40) 15 ἰάεηῖςαὶ ἢ “Μάγυ, ἴπ6 νἱξε 
οἵ ΟΙεορδδβ᾽ (7]ομη χῖχ. 25). ΗΒ πλοῖο 5185- 
ἴετ, ἰῃ ]οϊη ΧΙχ. 25, πᾶν τοΐεσ ἴο ϑϑίοϊης (5665 
αῦονε). ΤὨς νίενν {μδῖ ἰΐ τοέεσβ ἴὸ Μδσγυ, ἴῃς 
νειῖε οἵ (ἸεορΒλ5, ἰἀεπβε5. ἐπ ἷβ [το 5 ἢ “(ῃς 
Τ,οτα δ ὈὉτοίμοσ᾽ (Ὁ Δ!. ἱ. 19) ; ἴῆς ἴεγηι Ὀεὶηρ ἰΆΚεη 
ἴῃ ἴδε νυἱᾶε β8εῆβε οὗ γεϊδᾶνε. ΟἸΠοῖβ ταὐεοὶ ἴῃς 
Ὠοϊζίου ἰδαῖ ἴῃς ἔνο 5ἰβίοσ δὰ [86 βδτηδ ὨδΙΏ6, 
ἀῃοα ΤὨΩΚ ἰπδὲ ΑἹΡΏευβ νγὰϑ δὴ οἷθσ ὑγοῖδβου οἵ 
7οξερὴ, νγῇο δάορίβα ἢ5 οὨ]άσθη, απα ἐμαὶ ἰπυ5 
ἴδεν Μαῖα (8116 Οἵ 1, οτα δ " Ὀχοϊῃγεη.᾽ ἌΝ ε Πο]ὰ 
(δῖ [Δπ|68 ἴδε 1, οὐδ Ὀσοίμοτ νγ8 ἴῃ6 δυΐμπου οἱ 
τῆς ἘρΊβι]ς, Ὀυϊ ποῖ οὔα οὗ ἴῃς Ὑ νγεῖνο, ποσ γε γα 
ΔΩΥ οὗ “ ΗἰξΞ Ὠγεΐδγοη, ῆο γε τα ΟἰΠΕῚ ἴῃς γοῦηρεῖ 
“δ ἄγεη οὗ Τοβερὴ δπα δζυ οὐ ἴδε οἰ] άσδῃ οἱ 
]όοβερδ ὉΥ ἃ (ΟΥΠΊΟΙ νἱΐξθ. ΕῸΓ ἴῃς Τα ΠΒ, 566 
Ποῖεβ οὗ ΟὨΔΡ. ΧΙ. ος. 6. ΟἿΪ]Υ Τοιηδιῖκ ΠΕΙῸ : 
ἴπ τε σηδηγ νΑγυηρ [1515 οὗ [86 ΑΡοβί]68 ποτε 185 
ἢ0 Βἷπὲ ἴῃδί [ῃ686 ρεσβϑοῦβ ψεσα ἴῃ 6 1, οτά᾽δβ Ὀτειῃ- 
γε ; τθδε ἴῃ Μαίί. χιὶ. 46-5ὸ [ἢς86 Ὀγείσγεη ἃγα 
ἀἰβεϊηρυ ϑηεα Ροϊηῖθαϊγ ἔγοτα ἴῃς ἀϊβοὶρ]ε5, αἱ ἃ 
Ὦμις δῆου ἴῃς νον τ σα οἤοβοῃ ; ἴῃς ἰδυηΐ δἱ 
ΝαζΖλύεῖι, ἩΠΙοΐ πδηλ68 ἔῆεβϑαε Ὀγοίῆσεπ, [0568 
ΤΑΌΓὮ οὗ 15 ἔοτοε, 16 ΤΟΥ ψετα διηιοηρ Ηἰ5 ἀ15ς]- 
ΡΪε5 ; Τόοδῃ (ν]1. 5) ἜΧΡΙΈΒΒΙΥ βἰδίεϑ ἴμεν αἱὰ ἠοῖ 
θεῖονε οὐ Ἡΐπι. Οπ ἴῃ6 τΠο]ς βϑυῦ)]εοῖ 566 
1,3π|͵|ρεἶ8 (ομ., “αξέάεισ, ῬΡ. 255-260. 

ΤΔΌΡΘΤΒ, ΨΠΟ8Θ ΒΉΌΓΠΔΙΙΘ (ΟΥ ΟἴοΕΥ πδιλ6) Ψψ88 
Τμδάάθυδ. Βοίμ ἢδνε ἰῃς δᾶπηῈ τηδδηίηρ, “σοουΓ- 

ξουβ.᾽ Ης νγὰβ8 4150 οὰδ]]εὰ " [υάδ8᾽ ; 5 ὑΡσοῦ- 
ΔΌΪν ἱμς Ὀτοίῆοῦ οὗ [τε 5, “16 βοὴ οὗ ΑἸἹρδουβ,᾽ 
ἈΡε [86 δυῖποσ οὗ ἴῆ6 5μβογὶ ἘριΞῆιε οἵ [Τυάδ. 
Οουρ. [Κὸ νἱ. 16; Αςἰβ 1. 13; ]οΒ χὶν. 22. 
Οης οὗ τῆς 1, οτὰ δι Ὀγείδσοη ᾽ ννὰ8 δα [ἀλ58 

ΤῊΕ ΘΟΟΘΡΕῚ, ΑΟΓΟΚΌΙΝΕΑ ΤῸ ΜΑΤΤΗΕΝ. 95 
(Μαέεῖ. χὶδ!. 5) ; δηὰ ἢδ5 ὑδϑὰ ἰάθη βεα τὴ [ἢ 9 
ΑΡοβίῖθ. Βυΐ Μεαιμεν ν»ὲϑ αἷ8ὸ με 50 οἵ ΑἹ- 
Βαυβ, δῃὰ γεῖ ὯῸ οὔθ δέῆδϊιτηβ (μδί ἢθ νγὰϑ ἴΠ6 

μεσ θὲς οἔ ἤαωεβ. [Ιΐ 18 28 {ἰκεὶγ (μα [μετα νγὰ8 
ἃ ργεαξ μρρεόεῦ ΟΥἩ ῬδΥβΟἢΒ ἀρουΐ ουὖἵ 1 οτὰ οΔ]16 ἃ 
Ϊλτιθβ, [ἀ45, δπᾶὰ δ᾽ πηοη, 45 ἰδὲ ἵνγο οὗ τῆς 
ΑΡοϑβι165 τροηοηθα τοραίμεΣ εῦα ποῖ Ὀτοίμουβ, 
Αἰ Βουρσὴ ἴῃς ἐΔΙΠΟΥ οὗ σδ ἢ ψγὰ8 πδιηςὰ ΑἸρδευβ. 

νεῖ. 4. βίοι ἐδ Οδυδηδθα. Νοὶ " (δηδδῃ- 
16.) 1 ἃ ἰσοοδὶ ἔδυτῃ δἱ δἱν ᾽ξ πλεδῃβ “δὴ πη δΌϊ- 
ἰδηῖ οὗ (απα᾽; Ὀυῖ ἰἴ 18 Ργοῦθδῦὶν ἀουνεὰ ἔτοπὶ 
ἴδε Ἡδοῦτεν, δπὰ 15 ἰὴ βᾶπηδ 85 " Ζεϊοίεβ ᾽ (ὺΚ6 
νἱ, 15, Αςἰβ ἱ. 1323). Τῆς Ζεαίοίς ψεῖε ἃ β86ςῖΐῖ οὗ 
βίος 7]ἐνγ8, ὯΟ αἰζογναγβ Ὀδοδτὴθ δαῖοα ἰληδί- 
ἶςϑ. ΤΏΘΥ Μέσα ρὲ ἴο ἴδκε ἴῃς αΐν ἰηΐο {Πεὶγ 
οἴγῃ Βαπάβ, ἴο ρυηϑἢ οὔξδηςεβ δρδιηβὶ ἴῃς [εν ϊ5} 
αν. ΤῊ Αροβίϊε ἢδ5 4]50 θεεῆ οοπϑί ἀδσεὰ ομδ 
οὗ οὖζ τά δβ " Ὀγοίσγοη,᾽, Ὀὰϊ “ Θἰηοη ᾽ 88 8 
ΨΟΙΥ σοΟπιηοη ὨᾶπὶῈ (εἰρῃϊ ὈεΥβοβ, αἱ ᾿ἰεαϑί, οὗ 
[18 πδῖηθ ἃ. τηεπίοπδα ἰῃ ἴῃς Ναὸν Τβϑίδιμθηί). 
ΤΠ6θ6 ἴγοα ἀγα Ἰοϊῃεα ἱορείῃοῦ ἰῃ 1} ἔουτ 1518 
οὗ [ῆς ΑΡοϑβίϊεβ, Ὀυϊ ἴΠεγὰ 15 0 οἴδοσ Βἰηΐ οὗ σχϑ- 
Ἰατοπϑἢΐρ. --- ὅπὰ88 Ιδοδσὶοξ, ἑ. 4., “ἃ τῶδῃ οὗ Κο- 
το ίῃ,᾽ ἴῃ ἐῃς ἐἰῦε οὐ Τυάδῃ (] 5}. χν. 25). Ηδς 
ννὰ8 ποῖ, ἰκὸ 4}1 τῆς τεβί, ἃ (δ ] δλῃ. τ ϑϑο 8160 
δοϊχαγοᾶ, οτ, ἀο] νοσϑὰ εἷπι Ρ. ΤὨς ἙοΠοῖοα οὗ {815 
ἸΏΔΠ ΓΟΠΊΔ1Π5 ἃ ρατί οὗ ἴῃε ρτΙεδί ΠλυβίςσΥ ΠΟΠΟΟΤῚ- 
ἱῃρ Οοὐ᾽ 8 βονεσεῖρῃΐυ δηὰ πηδῃβ ἔτεα οῃοίςθο. Ης 
18 ΖΘΠΘΓΔΙΙΥ ΒΌΡΡΟΒΕα ἴο Βαανα Ὀδεὴ Ὁγ παδίυσε ἴῃ 6 
τχοβί ρὶεα οὗ τς Τνεῖνε; θυϊ 1115 ἃ τιϊβίακα ἴὸ 
ΒΌΡΡΟΞΒΕ {μδῖ ἴῃς Τ νΕΪνα ἃ5 ἃ ὈΟΑῪ ὝΕγα ῬΟΟΥ, ἱζ- 
πογδηΐ, οὐ ἀ}}. ὙΔδΥ δα ἔδὶσ πδίυγαὶ 401}}1168, 
ἃ ἴθΔ 80 6 ἀἰβροβιοη, ἀπὰ ἴῃς σουησλοῃ τε σίου 
εἀυσδίίοῃ ; δο!α δὰ Ὀδεη ἴῃ μα ῥσερδγδαίοσυ 
80800] οὗ τῆς Βαρίϊβῖ ; Ῥεΐεσ δῃᾷ ]ομπ εγα πθῃ 
οὗ σεηυ5, ἐβρεο δι γῆς Ἰατίεζ, 45 815 σο8ρ6] ἀρυη- 
ΟΔΠΕΥ ῥτοναβ; Ἰοδῃ ροββεββϑεὰ ἃ δοιβε ἴῃ [εσὰ- 
ΒΔ] 6 πὶ, ἀηα ψὰϑ σοπηδοίοα ψ] Π6 απ. οὗ (ἢ 6 
ΒΙσΏ-Ρτεϑ, Α1}1 ψεσε υὑπϑορῃϊϑοαιςα, 5:110Ρ16- 
Βοασγίθα, ορεῆ ἴο σοηνὶςὔοῃ, δηᾷ δἰ νε556]5 ἴο Ὀ6 
8]1εὦ ἢ ἐδ βανίηρς πονίεαρε οὗ (γβῖ. 

ΟΠΒΑΡΤΕΚ Χ. 5-15. 

γε αγί οὗ 116 Τδίφοσμγεσ το 1.ε Ἁροσίίος, εομίαίρέμ Ῥαγεομίαν 7217 ες 055 

)ρν τλοϑῖν ρερεσαάϊαϊς 2,715.5107}. 

ς “5 ΗΈΕΘΕ ἵνεῖνε [6805 βϑοηΐῖ ἰογίῃ, ἀπα σοτημηδηαθα 1; τὨθτΩ, 4 Με νἱ. 7; 

βαυϊηρ, αο ποῖ ἰηῖο ἴῃς ψᾶγ οὗ ἴῃς (σε η.1165,2 δηά ἰηΐο 

6 “πγ8 οἰΐγ οἱ δῖῃε ϑαῃ)αυιδη8 δηΐου γα ποῖ : “Ὀυϊ ρὸ ταῖμου ἴοὸ 

Τὰῖϊκα 1Χ. 1,2. 
ὦ 2 Κὶτρο χνϊϊ. 

241 ΕΖΥΆ ἵν. 
το: [μκὰ ἰχ, 
5121 Ϊ]οδῃ ἰν. 

7 41ῃε Ἰοβῖ 5ῆεερ οἵ ἴῃς μοιβα οἵ ἴϑγβθὶ. ῚΔπά δ5 γε ρῸ, ργεβοῇ,  ζγαρ. τυ. 54. 
Ῥᾳ. οχὶχ. 

8 βαγίηρ, “ἴῃς Κιηράομῃ οὗ δάνθη 15 δ᾽ ἤδη. Ηδθδὶ [ἢ ἰοῖ, ἐπε 

οἰθδῆβα 1ῃ6 ΙΘρεΊῖβ, γαῖβα ἴῃ ἀδθδά, οαδὶ ουἨ ἄδν}]5," 7 ἔγεεϊγ γα 
9 ὃδνε δ τεοαίνβά, ἔγεοὶγ ρῖνθ. σ Ῥγονίἀθ πείπογῖ ροϊά, ποὺ βίϊνεγ, 
[0 ΠΟΙ Ὀγᾶβ85 ἰῃ ὙΟΙΓ ΡΌΓΒΘΘΒ ; ΠΟΙ 50ΓῚΡ ὃ [ῸὉΓ 7047 ἸΟΌΓΠΘΥ, 

6: ἾΪετ.]. 6- 
7. 

4 (Πδρϑβ. 1]. 2: 
ἵν 17. 

οσῃ. 111. 241 
ΠΟΘΙ ΠΟΥ Ἀεν. χχὶ. ὁ: 

: 5 ΧΧΙΣ, 17. 

ἴνο οσοαΐβ, ποι ΘΓ 5006 5 ΠΟΙ γεῖ βίανεϑϑ: ἴογ τῆς ψΟσΚΙΏΔη 15 σ Μλκκ νὶ. ὃ 

[Ὶ ΜΟΤΙΏΥ οἱ 158 πηθδῖ. Απὰ τηἴο ΜὨδίβοανοσ ΟἿ οὐ ἴον γε ἰς. 
τι; ἔσκη 

3:8} 
σοιερ. ἴμαϊκα 

58}}4]] 10 δῃηΐοσ, ἰπαυΐϊγα ὯΟ ἴῃ 11 15 ΟΣΙΩΥ ; δῃὰ ἴμεγα δϑϊάς {1]] τανε τ 

1 Ὑ ΏΘΩ δα δὰ ομαγρεα 3 Ἰηΐο ἃ ΨΥ οὗ ἴῃ6 (σδης 165 ρῸ γα ποὶ ἀσ Τίπι. ν. 18" 
σΟΙΡ. Σ (ΟΣ 

δᾺ 4 γαῖβα (88 ἀ6δά, οἰδᾶηβ6 ἴῃ 6 ἰαροῦβ ἰχ. 54 
δ ἀφ πιοηβ δ ο» ανα Ἶπο 
δ ῃο Ψ4]1εἱ 9 ΠΟΥ 5Π068 ΠΟΥ 5.4 10. σ»εῖξ 5884} 



οό ΤῊΕ ΟΟΘΡΕῚ, ΑΓΓΟΚΌΙΪΙΝΟ ΤῸ ΜΑΤΤΗΕΝ. [(ΗΑΡ. Χ. ς--ἰς. 

12 γε ρΡὸ Ββῃοβ Απὰ Ψψῇδη γε οοπηε 12 ἰηίο ἃ Βοιιβε, ᾽βαϊ αἴθ 1ϊ, ὁ 5 58πι, χχα 
12 Απὰᾶ ἰξ [ῃ6 Βουβε Ὀὲ ψοσίδυ, 16 γοὺγ ρϑᾶςθ σοτὴβ ἀροη ἰΐ : Ὀαΐ 
Ι4 1 ἴἴ Ὅς ποῖ ψοσίῃγυ, ἢ δεῖ γοὺγ ρβᾶοα τοϊυστῃ ἴο γου. Απά ψῆο- ἃ Τσαρ. ῬῈ 

ΒΟΘΥΘΙ 5}4]1] ποῖ τεοϑῖνα γοῦ, ΠΟΙ ΘΑ γοῦγ ψογάβ, ΨΏΘΩ 18 γα 
ἀεραγί ουἕἱ οὗἨ τῃαΐ Βοιιδα οὐ οἰΐγ,}4 ἔβῆακε οδέ τῆς ἀυβὲ οἱ γοιγ ' ᾿οῖ χίῶ. κε; 

σορ. Ν ἢ. 

ῖς ἴδε. ΜΟΥ 1.54Υ υηΐο γοιι, "' Π| 5}4}1] θῈ τῆογε (οἱθγαῦὶς ἔοσγ ἰῇς Υ-.13} δῶ 
διὰ οἵ ϑοάοτι δηὰ (σογμοστδὴ ἴῃ [π6 ἀδγ οὗ πάρτηδηΐ, (ΒΔη ον πιΡ τ 
(Παΐ οἰΐγ. 

1: ἀερατί 13 5 γὲ δηΐεσ 12 ἃ5 14 (ῃδῖ ΟἿ 

ΤῊΣ ΕἼΚΘΤ ῬΒΕΑΟΗΙ͂ΝΟ ΟΕ ΤῊΣ ΤΎΕΙΚΕ. 
ΤῊς ΙΟΟΔΙὙ ἔγοτι ποῦ ἴῃς Ὑ ψεῖνα εσα βοηΐ 
ουΐ, ἀαηὰ τῆς Ἰεηρσὶῃ οὗ ἴδεὶσ ΟὟ ἃσὰ Ὀρκηόνῃ. 
Βυῖ ΟΔ1|66, τ οτα οὐὖγ 1, οχγὰ δαὰ ΗΠ 561 Ιαθοσεὰ 
80 Ιοῃρ, ννᾶὰϑ ἀου [1655 [πΠ 6 βοδης οὗ {818 ἢγϑὶ σηϊδ- 
βίοῃ, ὙΒΙΟΝ ΡΓΧΟΌΔΌΪΙΥ οονογεαὰ βοπης ἔπιθ. Τῆς 
ἱηβισυσοη σίνεη, [δου ἀγαθοῖν ΔΡΡ]ΙοΔΌΪς ἰο 
τῆς Ὑ νεῖνε οὐ [μδϊ ΟσΟΑϑΊΟΏ, “ΤΑΥ͂ Ὅ6 ἴΔΚΘῚ 48 
[πε ἴγρε οὗ 811] ἔῆς σου βϑίοηβ σίνθῃ Ὀγ (γίβὲ 
ἴο ΗΙ5 βεγνδηῖβ.᾽ (1,3πηρε.) Ν ε αἰν!άς (ὃς ἀ15- 
οουγβα ἱπίο ἔνο βεοϊουβ. Τδ6 βοοοῃα οπδ 18 Ρ6- 
οὐ] ᾶγ το Μαιζηεν, δηἃ τοσα σεπεῦλ] ἴῃ [5 Ομ Γ- 
δεοῖει. Τῆς ῥγεβϑεηῖΐ οὔθ γὙΑὰβ ΠΟΤΕ ἱταπλοα δῖον 
ΔΡΡ] Δ Ὁ]6 ἴο ἐδε ἄγϑὶ Ῥσεδοῃίηρ ἴουγ. 

ΟΝΤΈΝΤΒ. Βοίῃ Μαγὶς (νἱ. 7-11) δπὰ [Ἃὑκὰ 
(ἰχ. 2- ; ΘοΠΊΡ. ν. 232-16) τοοογὰ ἴπε βυρβίδηοθ οὗ 
(18 βεσοη, Ὀθὺϊ Μαϊΐηονν, ΠΙΤΏ5615 δὴ Αροϑβίϊο, 
Εἶνεβ ἃ ἤ]]ῈΓ βίδιθιμθηΐ, ἈρΡρεπαϊησ τὰς ἢ ἐῃαΐ 15 
ποὶ ἰουπά ἰῃ τῃς οἴπεῦ Ενδηρε !ϑῖβ. ΜΝ ΙΒ. Ψ 6 
161} τολϑγε ἸΏΘΥ ετα ἴο ρῸ ; νΕ78. 7, 8 τυλαξ τῇοΥ 
ΜΕ͵Ὲ ἴο ἀο (ΡΓεδοὴ ἀπά 8681) ; νδυβ. 9, 10 ἀδβοσδς 
ἐλεεῖν ΟΖ οὐ τυαρῖ ΟἿ ΟἸΣ ; Ὑ6ῚΒ. 11-14 ΠΕ ῚΓ 
ερπαΐμεξ Ἰῃ. σλ565 οὗ τεοθρίίοη δηα τεϊεοοη, τ Ὠ1]6 
ΥΕΙ. 15. Δ ἀ5 ἃ β5ο] πῃ ψαγηίΐηρ ἴῃ στεΐδγεηος ἴο [86 
Ἰαϊζεσ οβθ. “1 ἴῃς688 ὅγβί νεῦβαβ (5, 6) γε δᾶνα 
της ἠσεαζέορε ; ἷχ 7, 8 ἴπ6 δωγοσέ; ἰὰπ 9, τὸ ἴδε ΝΜ. 
ἤέριρ οεζ ; πα ἴῃ 11-4 ἴῃς »ηαηρ 87 οὗ 2οεσεεάϊερερ, 
οἵ {πεῖν πιϊββίοῃ ; νϑγ. 15 σοποϊυίηρ τ ἃ ῥγο- 
Ρμοῦς ἀεηουηροπγχεηΐ, ἰδηϊηρ ἴο ᾿ΡΓ6 55 ἔῆοΠλ 
ὙΠῚ ἃ ἄδορ 86η86 οὗ [ῆς ἱπιρογίδηςε οὗ [ῃς οἸοα 
εηἰτγυκίεα ἴο {Πεπὶ᾿ (ΑἸέοτα). 

γεῦ. 5. Τὴ ΨᾺγ οὗ [6 Θ6ηῈ1168 τνουϊὰ Ἰεδὰ 
Ὠογνναγά, ἴΠοῪ ᾿Τεσα ἴο βο ἰονγαγὰ 7 εγυβα δ, 45 
ψε ἰηΐοσ του ἴῃς τοϑίὶ οἱ ἴῃ6 νεῦβα. -- Ὁ γ0 ποῖ. 
ΤῊΙΒ Ργο ΠΟ. γὰ5 σοτηονεα δίϊου [Π6 τγεϑυστσθο- 
ὕοῃ (Αοἷβ ἱ. 8). Τὸ δανα ἔδκεη (86 ψᾶγ οὗ ἴῃς 
(σελῖ1165 δὲ 1015 {ἰπ|6 ουἹὰ αν οἰοβεὰ ἰῃς ΨΑΥ͂ 
ἴο [86 ᾿εαγὶβ οὗ ἴὴ6 ενν8, ΠΟ πλυϑὶ ἕοστῃ [Ὡς 
θα518 οὗ τς Ομ σχιβϑδη Ὁῃυτσοβ. ---- πὰ ἱπίο ἃ αἰ ΕΥ̓͂ 
οὗ ἴδο δαιιασὶ 8} 6 ΘΗΪΟΣ γὸὺ Ὡοΐ, ϑδπιδι)ᾶ ΔῪ Ὀ6- 
ἴγθοη ΟἋἌ]|16ς, οσα ΠΕ Μοσο, ἂηα [υάδα, 
ΜΠΙΠΕΥ [ΠΟΥ ΡΧΟΡΔΌΪΥ επί. ΤΟΥ πεσε ποῖ ἔοτ- 
Ὀϊάάδη ἴο ρ485 [σγουρὰ τπδὲ τορίοη, Ὀυϊ ΟἿ ἴο 
ΒίΑΥ ἴμοστθο. Τὴ Θδῃγαυ δη8 Έτα 84] εδίῆθῃ, 
ἴῃς ἀεβοεπαδηίβ οὗ σεηΐ}]ε5 τὴ μα Ὀδεη ῥδι- 
41]}γ ᾿Ἰπϑίγαςιεα ἴῃ ἰῃς εν ϑὰ το] ρίοπ (οοπιΡρ. 2 
Κίηρβ χυὶἹ. 27-41) θη ΠΟ ἘΠῚ οσουρίεα [86 
ἰοΓΠΙΟΥΎ οὗ [ἢ6 ἴδῃ ὑπ 658. ἢ τηθαὶ τῃΠ6 [ενγ8 
δὰ το ἀεδδιΐηρβ ἴῃ 186 ἔπη οὗ οὔὐγ ογτὰ (ΤΪοἢη 
ἷν. 9), ἰσϑδίηρ θη 48 Ὠεσεῖῖοβ. ΤΏΕΥ τεσεϊνοα 
(ὴ6 ἴα οὗ Μοβεβ, οποὰ ἢδὰ ἃ ἴδηρὶε ου Μουπῖί 
Οετεζίτῃ ; ἀηα πο εχρεοίϊεά τς Μαββίδῃ, δηὰ 
ΟἿΌΣ 1,οτὰ Πδά δἰσοδαν ανοσεὰ Ηϊπηβε1 τς Ο(γιϑὶ 
δηὰ μψαϊηςα φοηνοτγίβ ἀτηοηρ ἴμεηὶ (Ἰ] ΟΠ ἷν. 9-.42). 
Βυὶϊ 1Π6 δΠαγνεϑὶ Ης {ποὺς ῥσγουηϊβεὰ νγὰβ ἴο 
Γεαρεὰ δε ΗἸβ ἀδδαῖἢ (Αςἰβ. Υἱΐἱϊ. 4) ποῖ {σου ἢ 
1818 ϑοῃαϊηρ ἑοσί οἵ ἰάθοσεῖβ. ΤΆΕΥ τεσεϊνοα (δα 

ΟΒΡΟῚ ἃῇἤἕοσ (6 εχ δηαὰ Ὀείοσε ἴῃς Οςπῇ]ο8. 
6 υἱλΐογαηοας οὗ [Π8 ῥρσυοῃι ἱτίοη Ηἰπὶβ ταὶ ἰδ6 

ΑΡΟΒ(1688 δαὰ βοῖὴε ἰάεα οὗ ἴῃς πίιάοσ Ἵχιθηβίοῃ 
οὗ [88 ροβρεϊ. 

νεῖ. 6. ΤΙοδὲ βθθορ (οοιηρ. ἰχ. 326 λ Α.8 τωοϑβῖ 
ὨΘΘΟΥῪ δηὰ τηοϑῖ γεδαγ. 

γεσ. 7. πὰ 84 γὸ Ῥζοϑοῖι, ὑτσοςϊδίπι, 8Δη- 
ποῦποθ. ΤῊΣ πγαίίοσ οὗ {πεὶσ ργεδοίης ννὰ8 τῆς 
ΔΡΡτοδοῖὶ οἵ ἴῃς Ἰεηράομι οὗὨἨ πϑανϑα (ςοΏΡ. 11. 2 ; 
ἷν. 17). ὙΒΕΙ͂Γ τηϊδϑίοη ψὰ8 ῥυδρδσαίοσῃυ ; ἴῃς 
805Ρ6] (6118 οὗ ἃ Κίπράαοπι ΔΙτεδαν σοῖς. ᾿Α8 γεῖ 
ὝΠΕΥ ψΕγΘ τοί ἰπβιίσιοϊεα το ῥὑσγοοϊαίτη πε Κίηρ, 
Ὀυΐ τγεῦα ϑϑηΐ σϑίμοσ ἴο ἀπποῦηος τς Κίπραοτηῃ 
(νεσ. 7), “ἴο ἴβδο! πιθῃ 115 παΐυγε, δηά ἴο ρτονε ἱΐ 
αἴ μΒαηᾶ Ὀγ {ΠΕῚΤ τοίγϑοϊεβ. [ΙΕ τπδη δὰ δι ἴῃ 
ἴπ6 ψοζάβ οὗ ἴῃ Αροϑβί!ὶθβ, {6 ὺ ψου]ὰ βοοῦ σομδ 
ἴο [εϑὺ5 ἴο ὈῈ ἰδυρῆϊ ὉΥ Ηϊπι.ἡ (Απάτγενβ.) 

Ψεῖ. 8. Αοοοταϊης ἴο ἴμ6 Ῥεβϑὲ δυϊμοτ 68, 
Ταΐδο [19 ἀθδὰ βῃβουἹὰ Ἴσοσης Ὀεέοσε οἷϑδτδο [89 
ἴοροσβ. Τῆς ΑΡροϑβῖ]65 ἀἱὰ τγαῖβϑε ἴῃς ἀδαδαὰ δῇοσγ τῆς 
ΤΕΒΌΓτοσΠοη οὗ Ομ γῖβὲ, νβεῖθμοΥ ἔπ οΥ ἀνδὶ]θὰ τῃεπι- 
8Εἶνεβϑ οὗ 118 ρονγεὺ οἡ 115 ἸΟΌΓΠΟΥ 18 ποῖ βίαια. 
ΤὮς ΡΟΥΕΓ ἰο ἀο ἴμ68ὲ {Πὶπρβ νγᾶβ ἀδὶεραίεα ἴο 
μετὰ ἕογ ἴῃς βρεοϊῆς ρυγροβς οὗ οδ᾽)έἔηρ δἰϊεπίοη 
ἴο δῃᾷ οοὸ ἵὴρ τπεῖτ τογάβ. --- ΕἼΘΘΙΥ γὺ σϑ- 
οαἰνθὰ. ΤῊ 5 σείει οὶ ἴο (ῃς ἰπβίσυοσιίου δηά 
[86 Ροννεσ. “ΕἼΘΘΙΥ ᾽ τηθ8 8 ποῖ δδυηάδηίξγ, Ὀυζ 
Εταϊαϊοὐβὶγ, ἴμ.5 (ΠΘΥ γγεσα ἴοὸ ψὲνθ, Τῆς ζδος 
Δηα [Π6 ἰῃϑίγυσῃη 8} ἀγα Αἰ Κα τρρεῤοιςρλἑ. 

γετ. ο. ΑἸΒουρὴ {πεῖς Ἰδοῦ τνὰβ ἴο ες ρεῖ- 
ἰοττηθ ἃ σταϊυϊϊουβὶν δα ποῖ ἔοσ βαΐῃ, [ΠΟΥ γεγο 
ποῖ ἴο ΤΏΔΚΕ ῬΥΘΡΑΓΔΏΟΙΒ ἔοσ [6 ἸΟΌΓΩΘΥ, Ὀαΐ ἴο 
80 νἡῖμουΐ ἢγβὲ ργουϊαϊηρ ἃ βίοσε οὗ ᾿ποπεΥ : 20 
Βο]ἃ, ΟΣ ΕΥΘΙ, ΠΟΥ ὮΣα58. “Βγδβϑ, ποῖ ὄἌνδὴ (86 
ΒΠ1Ά)]ΕΙ ΠΟΡΡΘΟΙ ΟΟἶΠ3.--Ἴὴ ὙΟῸΣ ΡΏΓΕΘΒ, ἡ. 4.,) κὶτ- 
Ἅ1ε8, τ] ἢ πο γα υϑεὰ 45 ροοϊεῖβ οὐ ρυγβαβ. 

νεῖ. το. Τὸ ψδ]!οῖ. ΤΕΥ πδοὰ ῥγονίας πεὶ- 
ΚΟΥ ΤΩΟΠΟΥ͂ ποῖ θαρράᾶξε. --- οὐδίξδ, ἴὑὺ ἰΏΠΕΟῚ 
ξαττθηῖβ ΟΥ [υΠ]Ϊ03. --- ΟΣ Β)ο0θ8. Τ5 εἰμ Υ 
ΙΏΘΔΩ5 ἃ ϑ60οηα ΡῥΔΙΥ, οὐ {μαὶ τῆον βῃουϊα ΘΑΣ 
τπεῖγ οσαϊπαγν 88η44]8 ψιτπουΐ Ὑγδιηρς ἴο ρεῖ ἃ 
ῬΑΙΓ οὗ ναὶ Κις 5ῆ06ε58. ὙΒα Ἰδίίευ 185 Ὀσθέοσδθϊο, 
βίησε νγὲ Βῃου]α τοδὰ ποχὶ, α δίδ ἢ. “ϑίδνες ᾿ 8 
ἰηϑογίβα ἴο ἀνοϊα ἃ βθεη πη σοπῆϊςοϊ ἢ ΜατΚκ ν]. 
8. ΤΒε πλδδηϊηρ τοα]}Υ 8: [ΠΟῪ περ ποῖ ῥτο- 
νἱὰς ἃ ἰδῆ δϑρϑοῖδ}}ν ἔου 115 Ἰουσηδυ, θὰ ἴδ κα 
[Ὡς οπς ΤΕΥ πα. ἦμεν ῬΟΙῈ ἴο ὈῈ ἔγες ἔχοιμ 
οᾶΓα, ποῖ 85εἰ κῖηρ δὴγ Ρσοῖϊξ ἔγοτῃ [Πεῖγ ὁδῆῖοα ; ουϊ- 
ὙΆΓΟΙΥ υπθυγάδηρα, ἱπννατάϊν σλυυγίησ ἴῃ στεδί- 
εβϑὶ ἰγεάβυσοβ. ΥΠΒΟυΣ ἸΠΟΏΘΥ ΟΥ Ἰυσσαρε (ΠΟΥ 
ψουα θὲ πιοϑὲ ἔγες ἤοτῃ οᾶσο, ἴ0» [ὁ ἯῸΟΣ ΤΊ 

Υ οὗ ἰδ τηθαξ (ΟΥ ΄ 5υβίεηδηςθ.Ἶ ὙὉμοβα 
νῆο “ἔεεῖν τοςεϊνεα ’ τοῦ ἴῃ επὶ ἃγὸ Ἔχρεοϊεα ἴῃ 
1λοῖγ ἕυγῃ ἴο “ἔγΘοΙν ρίνο.᾽ ὙὍΤΠαβ6 νεσβ68 ἴῃ {πο ὶσ 

Ῥὲ ᾿ξζεσαὶ βθηβ8 ΔΡΡΙῪ οὐὶυ ἴο [πὶ Αγ ΓΙ ΟΌ ΔΓ ̓ΟΌΓΠΕΥ, 
[6 ὑπ ηοῖρὶς, “6 τουκιηδη 18 ΜΟΓὮΥ οὗ δ18 
τιαολῖ,᾽ ΓΕΙΏΔ1Π5 ΔΙΎΤΑΥΒ ἴῃ ἴοσοθ. ΚΣ. δ, 1η ἰογ] ά- 



ΓΗΑΡΞ5. Χ. 16-Χ]. 1. 

ἀΐπρ τῆς 5ρί τὶς οὗ οονεϊουβϑηθβ8 ἴῃ ἰδ πιϊηϊβίγυ, 
ΒΠΟΥΞ ἰῃδὲ [ὴ6 Ρῥγεδομίηρ οὗ ἴῃς ροβρϑὶ ϑῃμουϊὰ 
ποῖ Ὀδοοπὶα ἃ τθσὰ ᾿ἰνο] ποοά ; [18 νοῦβα 5ῇῆονγϑβ 
[μαὲ τὴς ἸΑθοΟΥΕΥΒ βῃουϊα ὃς ψιτουΐ νου] αν οᾶτα. 
ΒΟ δηιοὴρ ἡ Ποτι ΤΟΥ ἸΆθοΥ 5δου]αὰ 50 ρσονίἀς 
ἴον ἴμεῖὶ 28 ἴο ργενθηΐ οατὰ ; (ες δχίθεηϊ οὗ ἴῃς 
Ῥτον:βίοη ἴο ΡῈ τερυϊδίεα ΌΥῪ (Ὡς πιοὰς οὗ Ἰ᾿ἰνίην 
οὗ ἴποβὲ τνῦῆο Ῥσγονιάο ἱϊ. 

ἌΕΙ. 11. Δπὰ ἰῃΐϊο ἩΒΔίδοουοσ Οἱ ΟΣ ἴοι, 
εἰς. εἴ ἴο οποοϑο {Πεὶσ οὐσῃ ῥύεςίβε τουΐς, {ποτ 
πΟΥΚ ἱηνοϊνεα (Π6 ἀχοσοίβε οὗ Ἰυαρσπηιοηΐ δᾶ ῥτὺ- 
ἄδηος, ἰἴ νγὲ28 ποῖ ἃ τῇστα ΘΟ Δη]οΔ] σχουμποδ. --- 
ὝΤΏοΟ ἐπ ἱξ (ἴῃ [ὴ6 Οἰἵγ ΟΥ ἴοντῃ) ἱβ ψοσίνγ. ΤῊΐ5 
τείειϑ εἰἴπεν ἴο ὨΟΒΡΙ40]6 οὐ ἴο ρίουβ σμδγδοῖεσ, 
ΕΟ ἴο Ὀοίδ, βἴπος {πῈὺ ἂῖὲ οἴδηῃ υπίὶϊδα, 

οϑ6 ΨῈΠῸ ὈοΙα ΒΌΓἢ ἃ στερυϊδέοη ταῖϊσῃξ ἱπάδοὰ 
ὈῈ υμπόγίῃυ (νοσ. 13), θὰξ ρίουβ ρεορὶς βδβὶν 
δπαὰ Ἂδοῖ ΟἾμοσ ουὐἱὐ. ΤΏδ ποχὲ οδυβα Δ5311Π168 
ἴμαὲ ἴμεν δαὰ ἐουπμὰ ἴῃς σῆς ρ]δοα. ---- ΤΈΘΣΘ 
διΐδο {111 γο ἀορασί. [1η (15 ἄχεα νη: ΠΟΥ ΕΓα 
ποῖ [0 ψ»ῖνε ὉπηεοαβϑΆτΥ σοῦθ]ς (1πΚε χ. 7). ΤΏεΥ 
ὝΟΥΟ ποῖ 50018] νἹϑοΥβ θυΐϊ πιεββοηρεῖβ οὗ ἰῃς 
με ΤὨς της οὗ [ἢ6 Τα ΠΙΒΊΓΥ τὺ ὈῊ νγαϑίοα 
Υ 50.181] Ἄἐχδοῖοῃβ. 
Ψεσ. 12. Τδο Βοῦδθ. “ΤὨς Βουδε᾽ ἴΠ6Ὺ τσ ἢς 

επίες, ἩμοῖθεΣ 1 τγὰϑ ἴπε Ὠουδα οὗ οἠς ΤΕΔ]]Ὺ 
ὝΟΓΙΓ(ΩΥ ψ͵ὰβ ἴο Ὀε ἐεϑίοα. Βαϊ ψΒΕΙΠΕΥ που δΥ 
ΟΥ ποῖ ΠΟΥ ὝΕΙΕ ἴο δδϑὶπῖο 1, (οπέοτχτασί ἴοὸ 
ΡΤΌΡΕΤ 80618] συβίοταϑ, ΜΠ ουΐ ΟἸςἷ4] ῥχϊάς, ψΠ 
Δ πητηθῦϊαϊς δηα ἔτ ηαν τεσορπτίοη οὗ ἴπα 6χ- 
Ρεςοϊδα Βοβρ Δ] 1γ, ἰσγεβροςξῖνε οὗ θα του 655 
ΟΥ ὈΠΥΨΟΣΓΙη655 οὗ ἴἢ6 Ὠοβί, 

γεν. 12. Αμὰ 1ἢ [16 ἈΟΌΣΦ0 Ὀ6 ΨΟΣΊὮΥ, 2. ἐ., οὗ 
γοῦγ βίδυ. Τὴδ που ϊηε85 οὐ ἴα ἤουβε 15 ἀδ- 
Ῥεπάεῃξ οὐ ἴῆς ἩογίΙπ655 οὗ 115 μοδά. ἴῃ 18 
πλίυγεο, Παΐανου ἜΧΟΘΡΙΟΩ8 [ὮΘΓΘ ΤῊΔΥῪ Ὀ6, ἴδ6 
ἙΑΤΑῚΪΥ 15 ἴο Ὀ6 τερλσγαδα 45 ἃ βρί γϊυδὶ υη]ΐ. --- 
1ϑῖ γοῦ Ῥ6809 ὁ0π|0 ὭΡΟυ ἰ{. ΤΗΣ υβ08] Εδδίεγη 
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58] υἱδίίοη πιοαηξ : “Ῥεδοα ὲ ἴο γου.᾽ [Ιη τῆς 
οᾶβϑς οὗ ψογίβιπθβ5 {π6 Γοτὰ Μ|}} γδῖ εν γοὺσ 5810- 
τίου ψ]οἢ Ἰπο]υδ5 ἃ ν]5ἢ ἔοσ 1τῃ6 Πιρῆεβί ῥρτοβ- 
ἘΠ δι υϊδί 5 ἀγα ποῖ ὩΘΟΘΒΒΑΓΙΪΥ ὉΠηλ6ΔΠ- 

ἹΠΡ ΤΟΓΠΒ; ποὺ βϑῇῆουϊά ΟΠ ΞΌὔδΔη5. τᾶ κα [ΘΠ 
ΒΌΘὮ, -- ἰδὲ ὙΟΌΣ Ῥ6800 ΣΟΓΌΣΩ ἴο γοῦ. “Βε ᾿οοῃ- 
ἰεπὶ ἢ ἐδηνθιὴ τ οὐ νας ἃ Ὀ] εβϑίηρ οἢ γούγβϑεϊνεβ 
ὉΥ βῃονηρ βυςἢ ἃ βρι: πὶ πὰ ΟΌΕΥΡ ΤΥ ἜΧΡΙΟ585 
σοτηπιδηά᾽"᾽ (]. Α. ΑἸεχδηᾶθυ). [11 18 ἱπῃρ] δὰ ἴῃ 
νοοῖ. 14 ἰμδὲ ἴον βῃουϊά ἤᾶανὸ ἤἢο δισίματ ἔθ] ]ον- 
ΒΡ ἢ δυο Βουβοθο] 8. ΤῊΣ “δηρε]β υηᾶ- 
ὙΥΆΤΟ5 ᾿ Ου]α τυ 6 αἀΤΊνΘ ἢ ΔΥΨΔΥ. 

νεσ. 14. πὰ Ὁ ΒΟΒΌΟΘΥ͂ΟΣ 8.811 τοί χϑοοΐνθ γοῦ, 
ἃ5 συσδίβ ἴῃ ἴῃς Βοῦβδ6. -- ΝΌΣ ΠΟΟῸΣ ΥΟῸΣ 'ψοσχὰδ, 
85 ΘΔΟΏΘΥΙΒ ἱπ ἃ ἴον, ΙΣ τεξυδοά ἴῃ οὐδ ἢουβθ, 
[6 Υ περὰ ποῖ ἰεανς τῆς ἴονστε δὶ οηςθ, δἰ που Ρἢ 
ΑΕΓ ἱπαυυΠηρ ΓΟΥ οτς “ Μοσίδυ,᾽ ϑυςο ἢ ἃ τοξυβδ] 
ψου ὰ ΡῥγοῦΔὈΪΥ Ρτγεσδάς ἃ τεὐεοϊίου ἴῃ τῆς ρἷδος 
1156]. - βθακο οἵ [89 ἀπεὶ οὗ γοῦσ ἴθοί. Τὸ Ὀὲ 
ἄοπε ἱπητρε ἰδίεϊν δέεσ ἀεοϊάεα τεὐεσίοη ἴῃ ἃ 
Βοιιβε ΟΥ ἃ οἰϊγ. ἦμε αςοὶ νγ»ἃ8 5ΥτΏ ΡΟ] 104], ΕΧΡΥ655- 
ἱπῷ 3ηῃ επὰ οὗ 811 ἱἸῃηΐδσοουγβθ, ἀῃα ρευβδαρβ δὴ επὰ 
ΟὗἨ ΤΟΒΡΟ ΒΙ ΠΥ. Α58 Ηἰβ στοργεβοηίδανοβ, [ΠΕΘῚΓ 
δοῖ πηρ]εὰ τοϊοοοπ δηὰ οοηβοασεηΐ ἡπαρηλοηὶ 
(ςοπιρ. Ματϊῖ νἱ. 11). 

νεῖ. 1ς. Τῆς 5ο]δθπῃ ἔοχιυϊα, ΨΟΣΣΙΥ 1 ΒΑΥ 
ποῖο γου, ἱπιτούπος8 ἃ Ῥσορῃ ες ἀδσπυποιϊδίίζοη οὗ 
[Πο86 ο τοὐεοϊεα τΠθηι. -- Τ9 ΙδΔπὰ οὗ βοάοπι, 
αοἴς., ἴμ6 ᾿ππαριϊαηῖϊβ οὗ ἴθοϑα συγ πᾶ ἀοοτηεὰ 
οἰε5β. ΤῈΣ Βίρθεῦ [ῃ6 5ρ] ῖα4] οὔξεσ τε)εοίεά, 
ἴπ6 ρτεδίου ἴῃς 5ῖηὴ. ΑΡΡ]Ο40]6 ἴδῃ ο]γ ἴο {π6 
]ενγ5 πὶϊὰ {δεῖς σης, ΠΟ ΟἾΪΥ ἴο ὑτοξεβϑίηνσ 
ΓΟ βδηβ, ποῖ ἰο ἴπῸ ἢδαίῆθη. 4.5 δε τοϊεοοῃ 
πουὰ Ὀς σοησσαὶ, ἱῃβιγυ ἢ 01}8 (Ό]1ονν νΙΟἢ ΔΡ- 
ΡΪΥ ἴο πε πιϊηϊβίτυ οὗ τὰ 6 ΑΡροβῇϊθβ ἀυτὶηρ Ρετ- 
βεουξοηβ, ἱπιτοάυοιης 502 0]6 τψαγηΐη 8 ἀπα οοτα- 
ἰογίβ8. 

ΟΠΗΑΡΤΕΕΒ Χ, Ι6-Χ]. τ. 

“5 δοηαῖ Ῥαγέ ὁ 1164 δοομγες 1ο 116 “4οφέἶες, σορζαϊρ,ρ 75 γοζίορς δμταδέσ 
7» ἐκεῖ» 2 αἱ7 21»151}. 

Ι6 « ΒΗΟΙ,Ώ, 1 βεμά γοὺ ἔογί ἢ 8485 ϑῆξερ ἰῃ τὰς πτηάϑβι οὗ “ [κε χ. 9. 

ΟἾν 5 : Β6 γα τμογείοσγα ὃ νν]56 88 βεγρεηΐβ, δῃά “ Βαγιη 658 ἷ ὁ ὅϑη. {να 

17 85 ἄονθβϑ. Βαυΐ Ῥεναγε οἱ πιβῇ : ἴοσ {ΠῸν νν1}} ἀἰνεσ γοῦ ἃρ ἴο 
ἴῃς 2 4 φουης 15, δηὰ [ΠΘΥ ψν1}] βοουγρα γοὺ “ὁ ἰη {ΠΕΙΓ ΒΥ ΠΔΡΌΡΙΙΘΒ; 530. 

το; ῬΒ]], ᾿. 
15; ΟΘΟΙΏΡ. 
συ ζογ. χῖν. 

αἱ ὅϑὲεὲ οὮδρ. νυ.. Ι8 Απάϑ8 γε 584}} Ὀ6 Ὀγουρ;ς Ὀδίογα ρονογηοῦβ δηα Κίηρϑ ἴοΥ ΤὯΥ “ 2. 
[9 586, Γἴουγ ἃ [δ τον ἀραϊηβδῖ ἢ τηδηὶ δηά ἴῃ6 (ἀαοη 168. 

ψῇδη ἴθδγΥ ἀα] νοῦ γοὰ ὑρ, δίακε πο τπουρῖ ὃ ον οὐ ψῃδί γ8 

541} σρθᾶῖκ : ἔου 1 5841] θ6 ρίνεη γοὺῦ ἴῃ [δῖ βαηθ ὅ ἤοὺγ δῖ 
ὁ ἘὸΥν ἰξ 18 ποῖ γε [δῖ βρεδῖϊς, Ὀυΐ [86 ϑριτί οὗ σ 20 γε 5}4]] βρθᾶδᾷ. 

4“ (μᾶρ. χχὶ!. 
341 Αοἴδ χχῖϊ. 
1; ΧΧΥΎΪ ΥΣ} 
[,ἶκ χὶϊ. τα 
στρ. Ματὶς 
ΧΙ. ο. 

272 ΟὮδρ. νἱἱὲξ. 
Οοτρ. Μὰ 

ΤῊ . τι: 

σΒυΐ 

21 γοὺυγ ΕΔΙΠΟΓ ὮΏΙΟΙ Θρθδκαῖἢ ἴῃ γοῦ. ὁ Δηά τπ6 32 ὈτγοΙΠΟΓ 588]} ἴωαζε χχὶ! 
ἀοἰ νοῦ ὉΡ ἴμ6 3 Ὀγοίμεγ ἴο ἀβαίῃ, δῃὰ [Π63 ἰδῖμογ (ἢς 2 οἱ" ἢ] ὰ : ἢ 856. ομβρ. 

Ά 

1 οἰ τρὶς 3 ο»εῖξ ἴῃς 
4 το 

νγΟ!, 1 7 
ὅ 6 ποῖ δηχίουβ 

ὃ Ἐχ. ἵν. 12} 

8 Αηὰ ΠΊΟΥΘΟΥΘΓ ᾿ 8 ΜΞ 

1Υ. Φ ΟΕ ΒΆΤΩΘ ὦ ει. 35, 36 
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Δηά τῆς 23 ΟὨΠ]άγθη 5841] Γβα ἃρ δραϊηϑί Ζδ:7 1 ραγϑηΐβ, δηα οδιι86 " ἈηκῚς ΧΧιν. 
οὔπ χν 

22 ἴμεπι ἴο ΡῈ ρᾳΐ ἴο ἀεδαίῃ. ἤ'Αηα γε 5841} θὲ μιδίβα οὗ 411 »ρεθρε, ὦν θ᾽ καὶν 
ἴοσ ΤΥ ΠΔΠΊΘ᾽ 58 566 : " Ὀυΐ δα [δῖ ἐπ γεῖῃ ἴο ἴΠ6 δα 5}4]} 8 Ὀ6., ἔδωρ. αχίϊ. 

23 βανεά. Βιυΐ ψἤεη (ΠΕῪ “ ρεγβεσαῖα γοῦ ἴῃ [Π 15 οἰἵγ, ἢ ἤθε γε ἰηἴο » ἔξιρ. ομπαρ. 
ΔΏΟΙΒΕΓϑ: ἔου ΝΟΥ 1 84 υηΐο γοῦ, Ὗα 5}4]} ποῖ ἢᾶνα βοΌηθ υἷι ἢ, ΩΣ 

24 ονοῦ 9 (6 οΙ[[658 οὗ 5γδοὶ, 511}} τὴς. ὅϑοὴ οὗ πηδὴ θὲ οοῖηβ. γΤῊς 1 » ὥμαρ. ἐὰν 
αἰβοίρια 18 ποῖ δθονε λὲς πιδβίεζ, ποὺ [με ἢ βαγναπί δῦονα ὯΪ5 γ ἔακε νὶ. μο: 

25 Ἰοτά. [{ 158 σπουρῇ ἴογ τῆς ἀἰβοὶρὶα. ἴμᾶῖ 6 ὈῈ 845 [18 πηδϑῖεσ, πδν αν, 0. 

Δηά ἴῃ βενδηΐ 5 δἷβ8 ἰογά, “1 {ποὺ Ὦανε οδ᾽]Ἱεὰ τὴ6 τηδϑίεγ ἘΠῚ ἰῇ, χ4: 
ατῖς 1". 22: 

οὗ ἴῃς ουδὲ ὁ ΒΕΕΙΖο υ,12 ον πλυοἢ τηοτγα τἀαδέ ἐζεν εαὐ τΏδτὰ τ 5.0 15. 
26 οὗ ἢϊβ Ποιιβοῆοϊα ὁ Εδασ [δ ποῖ τῃογοΐοτο : “ἰοὺ ΠΟ. 15 ποίἢ- . Μελῆν. ΡΥ 

[κε νυἱῖ. 

ἴηρ σονεγεά, [ἢ 5}411] ποῖ Ὀ6 τανθαϊβὰ ; δηά ἢϊά, [πδΐ 51.411 ποῖ ἱ7ὶ ϑοαρ. 
27 ὈῈ Κηονψῃ. ΙΔ 1 [6}}] γοῦι ἴῃ ἀατῖκηα88,18 ἡλαΐ ΞΡΘαΚ γε 'ἰῃ ο' 

'ρμι; 16 δηὰ νι μδῖ γε ἈΘΑΓ ἴῃ 1Π6 εαγ, ἐβαί ὑῬγεδοῇ δ γε ἀροη 1ῃς 
28 Βουβεῖορβ. Αμπα " ἔξασ ποῖ 15 ἴθι ψ Ὡ ἢ ΚΙ] τῆς Ῥοάγ, Ὀυΐ ἀγα "ὶ 1:5 τἱ!, τῷ, 1; Ῥεῖ. δ, 

ποῖ 80]6 ἴο ΚΙ] [86 5οὺ}: Ῥαΐ ταῖῃϑγ " ἔθδ ἢϊπὶ ΏΙΟΒ 15 Δ0]6 ἴο 70. χχχνῇ. 
20 ἀδβίσγου Ῥοῖὰ βοὺϊ δῃᾶ Ῥοαγ 1ῃ ἢ611. Ατὸ ποῖ νὸ ϑρδίσζουνββ 5014 ὅ"' 

ἴοσ ἃ ἑαυ ῃϊηρ ἡ  δἀηὰ οἠς οὗ [Π6πΠὶ 5841] ποῖ [411] οῃ ἴῃς στουπά 
30 ψίΒοιΐ γουγ Εδΐμεσ. Βυῖΐ “τὴς νεῦὺ διδὶγβ οὗ γοὺυγ Πεδα δζξ ἃ]]} οὐ ον 

21 Ὠυϊηρογοά, ΕδΑΓ γα ποῖ [Πεγείοσγο, ἢ γε ἀγα οἵ τῇοτε να]ὰς [μη ταὶ 8: εὶς χχνὶϊ. 34. 

32 ΤὨΔΩΥ 5βρδῖτονβ. ΝΒοβοθνοῦ τμοσείοσε 18 5411] σοηΐθβϑ της Ὀδίοτο 7 ζῶ “πὰρ 

23 τηδῃ, ἡ Πίπη Ψ11}} 1 ςοηίδβ8 αἷβο 15 θεΐοσε τὴν Εδίῃοσ ψΏΟἢ 33. 15. ἴῃ - εν. δ. 5. 

23 Ὦδάνθῆ. Βιυΐ 5 ΨὨῃοΟΒΟΟν ΕΓ 504}}] ἀθὴν τὴὸ Ὀεΐοσα τηθη, δἰπὶ Ὑ}}}} 1 4 3 Τίτα. δ τας 
. ἀον 

οοἴρ. Ματῖς 

4150 ἄδην Ὀοίογε Ὦγ Εδίμοσ ὨΙΟἢ 39 ἴς ἴῃ ἤδάνθῃ. ΥῊ λδ:ς 

24 ὑΤΠΙΩΚ ποῖ ἰδαῖ 1 δὼ σομγς 31 ἴο βεηᾶ ρϑᾶοα οὐ βατίῃ : 1 ΕΥ̓ Ν 
Μ|οδὴ νιὶ. 6: 25 σΔπι6 ποῖ ἴο 86η64 ρεᾶςα, θαΐ ἃ ϑννογά. ΕῸΓῚΙ δῖ σοτηε 51 “ ἴο δεῖ “ πρὶ νεῖ 

ἃ ἴδῃ δῖ νατίδηοσ δραϊηϑβί 815 ἔδῖμοσ, δηὰ (ἢ 11 ἀδυρῃϊεῦ δραϊηϑ ὅἡ 
ΘΓ πηοΐδοι, δηὰ τῃς " ἀδιρδίοσ ἰῃ ἰᾶνν αραϊηϑδί ΠΘῚ τηοῖθοσ ἴῃ 

46 ἰᾶὰψγ. “Αηάᾶ δ πιδη᾿8 ἴοθβϑ σλαδί ὅσ ἴεν οὗ ἢϊ5 ονῃ ΒΟΌΒΕΒΟΪα, 
247 4Ηδε [δῖ ἰονεῖῃ [δίῃ δγ οὐ τῃοΐθμοῦ τόσα [ἤδη 16 8. ποῖ ΜΟΤΙΔΥ Δ ακο τὶν 

οὗ τὴς : δπά δε (δἰ Ἰονοῖῃ βοὴ οὐ ἀδιιρ δ ζοῦ τηοσα ἤδη τὴ 15 ηοΐ 

28 ψουίῃγ οἱ δ. Δῃᾶ “ἢς (μαῖ (Δ Κεῖ ποῖ 18 ογοβϑϑ, δῃα ἴοϊ]ον- 4 Οβαρ. χνί. 
30 Εἴἢ δέζεγ τε, ἰ8 ποῖ Ψψογίῃγ οἱ τὰ. 7}:8:Πὄο μδὲ πάθῃ ἢΪ5 {πὸ τὰ κα ἫΝ 

5.41} ἰΙοβα ἴδ : ἀπά μθ {πᾶΐ Ἰοβεῖῃ 158. 11|6 ἔῸΓ τὴγ β86ἴκε 8514} βηΔ ,χὰγ. 37. τ, 
40 ἴ- ΄“Ηε τῃαΐ τεοδίναι ἢ γοὺ τασαίνθι ἢ τη ; δπᾶ ὃ ἣς [παῖ γε- 34 ὁ ἐν 

41 οαἰνείῃ της γεοείνει ἢ Εἰπὶ ἴῃδῖ βεπξ τη68. ᾿Ηδ παῖ γθοείνθι ἢ ἃ ἀρ τ νο 
Ρτορῃεῖ ἴῃ [6 πη οὗ ἃ ρσορῇῆβί 5}4]1] τϑοεῖνε ἃ ὑτορμεῖ 8, τὔθν 

ΓΕΑ ; δῃὰ ἢδ [δῖ σϑοδινείῃ ἃ τἱρῃϊδοιβ ἤδη 1ῃ ἴῃ6 ΠδΙη6 οὗ καὶ ὙΠ Ὁ 

42 ἃ Πρ; ζδοιιβ τηδῃ 5}4}} τεοεῖνα 4 ΠΡΏϊθοιιβ ΤΏ8η᾽5 τεαναγάὰ. Αῃά καρ 76 

δ ΏΟΒΟΘΝΟΓ 5041] ρίνε ἴο ἀσγίηκ αηΐο οπα οὗ ἴῃ686 1{{|ὲ Ομ 68 8 ἐ τ Κίσμε αν 
1ο: χυῇ! 4: 
ἃ Κίηρε ἱν 

Ἰ ο»εῖζ ΤἈΘΙΓ 8 [ῃὴ6 53Δ116 5}4]]} 9 (ἢ6 ποχῖ, 97, ἴῃ6 οἴδοσ λ Ὅμαρ. ἄν: 
10 του ρἢ πὰ 13. 0» ΒΘοΙΖοῦι] 4“ο; Ματὶς 
18 1.6 ἀλτκηθ58 14 τὲ Ἰρὰε 1δ Ῥγοοϊδίπι αν ὐϑυυς 
16 Βς ποῖ αἰγαϊα οὗ 1 ῬΕΠΩΥ͂ 18 ἘΝΟΓΥ ομα ἰδογοΐοσγε νῆο 
9 1 4150 οοῃξεβϑ8 Ὁ ὙὯΟ 531 ΠΔΠ)6 



(ΓΗΑΡ5. Χ. τ6-Χ]. 1. ΤΗΕ ΟΘΟΒΡΕΙ, ΑΟΟΟΒΡΌΙΝΕ ΤΟ ΜΑΤΤΗΕΥ͂. 99 
ΟΌΡ οὗ ςο]ά τυσίδγ ΟὨΪΥ ἴῃ ἴῃς Ὡδπηα οὗ ἃ ἀ5ς1ρ|6, νΈΎΓ]ν 1. 88 
υηΐο γοῦ, ἢ6 5}4]] 1 Ὧ0 186 1086 ἢϊ5 γεναγα. 

ΧΙ τ Αμὰ ᾿ἴ οαπὴς ἴο ρ855, ἤδη 6515 δὰ τηδάβ δὴ δπὰ οὗ Ἷοη- 
ταϑηαηρ 15 ἔσννεῖνε αἸ5ΟῚΡ165, μὲ ἀδραγίεα ἴπθησς ἴο ἴθδοὴ δηά 

ἴο ῬΓΘΔΟἢ ἴῃ ἴΒ6ΙΓ ΟΙ[168. 

ΟΟΝΤΕΝΤΒ. Ῥεουΐατ ἴο Μαίζμον, που ἢ βοηλα 
οὗ τὰς ϑαγίῃηρβ οὐοΌΣ ἴῃ ἴ8ε οἴμετ οβραὶβ. 48 
ΘΌΘΙ {51415 δηὰ δπλεγρθηοῖοβ ἀἰὰ ποῖ οσοὺγ οὐ [15 
Ἰούυχπευ, βοπῖα ΒΌΡΡΟοΒα [18 ρατὲ οὗ ἴῃ ἀἰβοοῦγβα 
Ὁνἃ3 υἱϊοτεά δὲ ἃ ἰδίοσ. ροῦοά. Βυΐ Μαϊιῖδπεν, 
ἴτη5ε 1 ἂπ Αροϑίϊς, σουϊὰ ὦ Ὀς τηοβὲ ᾿Κοῖγ ἴο γίνε 
τἴπ6 ὙΠῸ]6 αἰδοουῖβθθ. Τη6 Ὑ ψεῖνα ἃ]οηα ὑγεῦα 
Ρτερασζεὰ ἔου 50 ελ }γ ἃ γανοϊδοῃ δρουξ ρδζβεου- 
εἴοη ; γεῖ 118 ΒΘΟΈΟΙ 15 ἸΏΟΣΘ ὈΠΙΝΘΓΒΆΙ]Υ ΔΡΡ]1οΔ- 
Ὀ]ς τλδῃ ἴῃς νεῦβ. 5-15. ΝῸ βδιβέδοςοσυ δη Δ] 518 
οσλῃ Ὀς φσίνοῃ ; ἴῃ6 ΨΏΟΪ6 18 ἃ βευῖδβ οὗ δἱἰεσηδαῖς 
γυδτηϊηρβ δηὶ σοῃχίοτίβ. ΤΥ]415 αὐναὶς θη} ἴῃ 1ἰῃ 6 
φοχια [νοῖ5. 16-18 ; πο σᾶγα ἀρους ἰῃοὶσ ἀδέθησς 
(νεῖβ. 19-20) ; {86 :η θην οἵ ρεογβεοαοῃ, ἢ 
τῆς ΡῬσγογηΐβα ἴο ἴποϑε ὙΠῸ δπάυσε (νϑῦβ. 21-22) ; 
τε τ ἃ ὑνοίο]ὰ τεΐεγαηςς, διρσς 1η Ροβεου- 
κίοη, στῆ τὰς Δοσοιηρδηυγ τς Ῥσολ86 (ν 67. 22) ; 
τῆς (150 }Ρ16 8 Ὑ}}1 ΟἿΪΥῪ ϑυ εν 485 (τίβὲ ἢ85 ἀοῃβ 
Ὀεΐοτε ἔμοπι (νεῖβ. 24, 25) ; ΒΟΙΥῪ Ὀοϊάμοββ δπὰ 
σληάοτ επ͵οϊπεά, 5ἴηοε τὰ 5ῃου]ά ποῖ Ὧδ δἴταϊα οἵ 
τῆδτι, Ὀὰϊ ἔεασ οά, ὙΠΟ 5 οὐ ῥὑγοίεσϊηρ ξαῖμεΥ 
(νεῖβ. 26--.}1); 88 νὰ σοῃΐεϑ8 οὐ ἄδην, Πα οου- 
ἴε59ϑεβ ΟἹ ἀδηϊεβ ὕ5 (νε 8. 32, 32). ἼΠ6 ΟΡΡοϑΒί- 
ὕοῃ ἰ58 ἔασι Ποὺ βεῖ ἔοτίῃ ΕΥ̓ ἴῃς ἀδοϊαταϊίίοη [Πδ 
ποὶ Ρεδος Ὀυΐϊ ἃ ϑννοσὰ ἰ5 ἴῃς τεϑυ] οὗ τῆς ξοϑρεὶ 
ἴπ ἰς ννυου]ὰ ; 80 18δῖ 1 ἀϊν65. ὄνθὴ τῆς [δι ]ν 
(νεγβ. 34-16) ; θαὶ (ηγίϑὲ ἀθιδηαβ ἃ ἰόν Ὀογοηα 
ἴῃλι ἔογ ἴλ6 ἔΔΤΩΣΥ (νου. ᾧ) τῃαϊ οσ 116 ,0561} 
(νεῖβ. 28, 29); ἀπά γεὶ ἀδβρὶξς {8185 ὁρροβι! 
Ἡ!5 βϑεινδηῖβ ὑτησ Ηἰπὶ ἴο ἴοϑῈὲ ΨΠῸ τϑοοῖνα 
ἴδει, ἀπὰ τῇς Τεννασα οὗ σϑοθρίίοη 15 ἃ ΟοΥτα- 
ϑροηπάϊηρ ομς (νεῖ8. 40-42). 

γε. 16. ἰὰ, ἃ5 υὑ8..8], παι κῃ ἃ ΠΟῪ 
τβουσδῖ. --οτῦ δοπὰ γοὺ ἤοσῖ. “1᾽ εἰηρμδῖίς: 1 
πῆ Κπον μι δυγαὶῖβ γου, βεηᾶὰ γοὺ ἰηῖο ἴπεϑε 
1215, θυΐϊ 85 Τὺ “ΑΡοβίϊεβ,, νὴ ΤΥ δυο Υ 
δῃὰ ῥχοπιῖβε Δπα ΒυρΡοΟΤΙΙ. --- Α5. 5.60} ἱπ ἴδ 
πιϊᾶσὶ οἵ ᾿γοῖνοαΒ. (ΟΟΠΙΓΔΤΥ ἴο {δ ογάετ οὗ πδίυτγο, 
τῆς πιροὶς ἀπὰ ἀθίθηοθὶθββ τὰ ϑεπΐ δηιοηρ τς 
ἄδργοβ δηὰ ογδὶ, ΤΏΘΙΣΥ πδῖυγαὶ δπεηϊθ5. ΤὩς 
δριτῖυλὶ ϑίσοηρίῃ Ης [δὰ ἐτπρατῖεα ῥγενεηΐδα 
ἴῃς αἰθοουταρεσηθηὶ ΠΙΚΟΙΥ ἴο ἍΓ136 ἔγοτῃ [818 σαν- 
εἰδομ οὗ τῇς πογου σῇ Ποβυ Ὑ οὗ ἴῃς πμου]ὰ. 
ΟἿΪΥ Ηἰ5 5ῆεεΡ οδῇ 50 σΟβϑ  }}Υ Θπμοουηΐοσ ἡγοΪν 68. 
- 86, οἵ " Ὀεσοτῃα,᾽ γ8 ἘΘΓΟΟΣΘ τῦῖδθ 85 δογροιῖδ, 
διὰ εἶπιρ]90 849 ἄονγθβ. [[᾿κὸῸ βεγρεηΐβ, σδυϊίουβ ἴῃ 
ἀνοϊαϊηρ ἀληρετ ; {κε ἄονεϑ, ἰῃ βἰ προ οὗ τπλο- 
ἄνα (γαῖμου πῃ ἴῃ ὨΔΙΤΆ]658η655). ἿΝβάομ ἴο 
ἀνοϊὰ ροτβοουϊοη τσ πουΐ σοοννατγάϊοα, 5} Ρ]1οἱ 
ἴο δποουηῖεσ ἴἃ νιτποὰϊ σοιαρσοιΐθαε. ΤῊΣ ϑρὶγι 
οἵ Ομγῖβε αἴοπδ οδῃ σοι θη [656 ΔΡΡΆΓΘΏΓΙΥ δῃ- 
ἰδροηϊδὲὶς 404}1{168 οὗ Βετρεηῖβ δῃα ἀοναβ. 

νεῖ. 17. Βαυΐ ὈΘιναΙο οὗ τηθ6ῃ, ἡ. 4., “ ψΟἾνε8.᾽ἢ 
Μδὴ ἴῃ σοίσγαὶ Ὑ{11 ς Ὠοβ Ια δηὰ πεακ. Τὸ “ Ὀε- 
ΨΆΓΕ᾽ ἰΏΔΥ ταῦβὲ Ὀς “186. Νοῖ Ὠδ666]688 5115- 
Ρἰαου θυϊ ῥγυάεηῖ ἀἰβοεγπιηθηι. --- Ὀσππαῖδ. ΤῊς 
Τ' Ἰος8] οουτίβ, ψ ὨΙΟΝ ἰτἱδὰ (ΟΥ̓ Ὠοσεβυ. Τὴδ 
δεηΐεποα ΒΟΥ ργοηουποσα να Ἔχοουϊδα ἴῃ [6 

. 1αἴογα!γ [18]]εἀ ἴῃ ΔΡοβίοι!ς [12168, 
γεῖ ἰῃ 411] αροϑ σβυγοῦ σουγίβ μάνα θδδὴ αρῖ ἴο ρεσ- 
δεςυίε. ΗἩυπιδη ἡδίιγο 15 561 45} δηᾷ ἱῃιοϊογδηῖ, 
δηα δον ἴο ἰδάτῃ ἔπ 6 Ἰεββοῃ Οἱ ΤΩ ΘΤΟΥ͂ Δηα σΟμδτζν. 

νει. 18. Αμπὰ Ἰβοσϑούοσ. τ δα! Ἴοηα] ἰπΠουρῃϊ, 

Βεβιεβ {1418 Ὀείογε εν ]5ἢ ϑρ τυ] ΕἸ θυ 418, 
ΠΟΥ 8ῃμουϊὰ Ὅ0 Ὀχουρσηιξ ὈΟΐΟΣΘ ΚΟΥΘΙΤΟΣΕ δᾶ 
Ἰἰκίη σα, Ὀείοτε ἴῃς οἷν] ἘΙ Ό.Π415 88 ΠΟΤ ΟΝ, ΟΥ̓ π- 
ἴη415. ΑἹΊ Κιηαβ οὗ πιδριϑίσαίεβ ἀπ ΓΌΪΟΓΒ ΔΓ 
τιδληῖ. ΤῊ οἷν] ρον Ὧδ45 οἔΐθηῃ αἰάἀεα δος θβὶ- 
Δϑίϊο] ρεγβεσυῖοτβ. Ἐοιηδηϊβίβ. 51}}} ᾿υ5 ἣν (ἢ 15 
ϑΐερ. --- ΕῸΣ ἃ ὑθδΟΟΣΥ ἴο ἴπο0πὶ ἀπὰ [πὸ Θθ. 1196. 
ῬτΥΟΌΔΟΪ δὴ 8]] δῖοι ἴο ἴῃς ἩΟΠ655- δα ηρ᾽ 
οὗ τηατίγσάοιῃ. Τὰ 8 ἰεβιποὴν νγ)85, οὗ ἴῃς ἐπιῃ; 
δηα πιδάς ἴο ἴῃς [ἐν (΄ ἴετ “) δηὰ ἴῃς Οδηι]ς65, 
γεῖ 1 ννὰ8 αἰϑο "δραϊπϑι᾽ Ὀοίῃ, ἢ 850 ἴδ 88 ἴῃ οΥ 
τεὐεοϊοἀ [δς ἴσυϊ. Ῥοσγβασυϊοη Ἔχιδηαδα [6 ἰ65- 
ἘΠΊΟΣΥ ; ἴῃ πιατίγγάοτῃ Ἔχίεπαδὰ τῆς ἰσυτῃ. 

Ἄετ, 19. Βαΐ. Ἠξετε {Π6 5 ΤΡ] 1ΟΠΥ οὗ 6 ἄονα 
156 ἴο Ὀς δχογοϊβεα. ---- 80 ποὺ δηχίουδ, 1. Φ., ὧο ποί 
6 ὑυπάυ]γ σοποεγηθα ; σορ. ΟἾΔΡ. νἱ. 24. --- ον 
ΟΣ ψμδῖ, ποῖος ἀρουΐ [Ὡς ἥογηε ΠΟΥ ἴπα σμόιίσροξ. 
- ον 1 84}1 Ὅ6 αἰνϑὴ γοῦ. Α Ρῥτοχηΐβε οἵ βρ6- 
οἷαὶ ἱπβρίγαϊίίοῃ Ὸσ ραγίου δσ δθυρεης 65, ἱπ [μδὲ 
ΒΟΌΣ; δησς ποῖ Δῃ δποουζαροπιοηϊ ἴο ΔΖ 655 
τερατάϊηρ Ρυἱϊρὶε ῥγεραγαῖοη. “ΗἩον ἡ οοπιδβ 
ἤιξῖ ; βιυαϊεα δἸοαάδηος σμἜο κ5 ἐῃ6 πδίυγσαδὶ υἱῖογ- 
ΔΏΓ68 οὗ (ῆε Ὠεατί, νυν] Οἢ ἄγε αἰνγαγβ ἴἢ6 Ὀεβὲ ἀ6- 
ἴβηςς : “ψ ἤδη (ἢς ΟΥ̓ΔΙΟΥ ΠΟΙ αἰβαρρθαῦβ, [Πς 
Ττας Οταῖοσ ΨὉ1}} ἀρρεαῖ.᾽ Τῆς ῥγοιιίβα 15: ϑμδὲ 
γδ 88.811 βρϑδῖὶκ 5}}} Ὀ6 ρίνεῃ: 

γεν. 2οβ. 1 ἱ ποῖ γθ, εἰς. Ἱπϑρίγδίίΐοη (οσ 
{πεῖν ἀείδποςε 15 δὴ ἱπάϊγεος ῥγοοῦ οὗ ἴδε ἱῃβρῖσα- 
τἴοη οὗ δ δροβίο]ὶς τ ηρθ, βδίπος τῃ 6 Ρυγροβα 
οὗ Ὀοίἢ ἰβ5 " τεβϑι ποῦν ᾽ (νεῖ. 18), ἀπὰ νυ ηρ νγ88 
ἃ Ῥεγιηδπεδηΐ, ἀπὰ ἤδηοα ἴῃς πιοβὲ Ππηροτίδηϊ, 
τεβι που. Τδ ᾿πϑριταίϊοη δῆες8 Ὀοϊῃ τυλαξ 15 
βαιὰ δηὰ ἄσιν ἰὲ 18 8.Ϊϊά. ὙΤμῈ δυγίδη ἰοττλ 18 
᾿ἰηθυεησεα ὈΥ ἴῃς Ὠΐνης βυρβίδπος γονθαὶθα. -- 
ὙοὺΣ Ἐδίθοσ. ΝενοΥ “Οὐγ ΕΔΙΠΟΥ,᾽ Ἔχοερῖ ἰῃ 186 
οὐ Ῥγαγεσ, ΨΏΟδ ΠΟ ἰδυρῃξ οἴμοι ἴο υ86. 
ἀοά :5 οὖἦ Εαΐδποσ ἰῃ ἃ ἀἰϊβογεηϊ βεηβ8ε : ΟΒγ 518 
ΒΟΠΒΗΙΡ αἰ ἔεῖβ ἴτοῃ οὐγβ, δῃὰ Ης 08]15 ἀοὰ 
ΒΙΠΆΡΙΥ “ΕΑΙΒετ᾿ οὐ ΜΥ Εδίδογ. 

γέεγ. 21. Απᾶἃ. ἼμῸ Ὠεάνθηὶν ἡ ΕΔίθοτ᾿ αἱὰδ ; 
[6 υπιδη τοϊδινε 5 ΠΥ Ῥεγβεςαῖα. --- ῬΘΙΨΟΣ ΠΡ. 
Βοοοπα ἱπίοιτηοβ. Τῆς ἔγβί ρσόρἤθοΥ οὗ δοΐυδὶ 
τιλγίγτάομῃ. ΤῊΣ ἰάδα οὗ ρειβεουῖίοῃ ἴῃ βἜΠοΓαὶ 
15 οὗ οουζδε ἱποϊυαδά, --- Β..811 χὶδθ Ρ. Α ϑβίσοῃρ 
ποτὰ, ἱπιρ  γίης ἢγϑί, το ρε! ]οη ἀραϊηβὶ ραγεηϊδὶ 
Δυϊ μου γ, ἀπά τδδη, ἴῃ τπὶ8 σοπηδοζίοη, ἃ Ῥᾶστί- 
οἰάδὶ] οουτβα οὗ οοπαάᾳςῖ. 

γεῖ. 22. ᾿Απὰ γ8 8.611 Ὀ6 μαίϑᾶ ὉΥ͂ 411. “ΑἹ]’ 
οἴμοσ [Ὡδπ Ὀδ]ἰανοῖβ, γείοσσεὰ ἰο ἱπ “γε. ΤῊΪ8 
Παϊτοὰ τοναγὰ ΟὨγῖβὲ νν}}} βργεδὰ ονοσ {πὸ του] ὰ 
{πὸ δὴ ᾿Ἰηίδοιίίουβ ἔενεσ οὐ ρεβ]ςηςα. --- ἘῸΣ ΤΥ 
ἩΔΙΏΘ᾽Β 6 Κοθ. ΤῊΣ ΟὨΥβδη Υ οὗ Ο(Ὠχιβιίδηβ, ποῖ 
ΚΠΕΙΥ ΟΥΓΟΥΒ ΟΥ̓ΡΕΙΒΟΠΔΪ ἔδυ 5, Ν1}] 04}1 ἑοστ (Π]8 
δαϊτεὰ. Τῆς Ἰαδίζοσ τᾶν θὲ ἴδε ῥτείεχί, γεῖ [ΠῈ 
νου] ὨΔ5 Βαϊθα πηοβὲ ἐῆοβε ἤομι ἰξ γ͵1ὰ5 ἑογοεα 
ἴο ταβρεςΐ δηὰ δάπιϊγε τηοϑβί. -- Ἐο [δὲ οπάχοῖδ, 
ΟΥ 5881] ἢᾶνα οπάυτεοά,᾽ ἡ, 4., ἰὰ ὨΪ5 οοηξοϑβϑβίοῃ οἵ 
ΟὨτίβι. - ἴὸ 16 οπἃ. [Ιπ τῆς οδ56 οἵ ἱπαϊν!ϊαυδ]᾽ 
δε] ςνουβ, ἰο 1π6 οπὰ οὗ ἰδ, θυϊ ῥυπιατν τὰ ἃ 
Ἰἴετα] σείσγοπος ἴο στοδὶ ἜΡροΟΟΒ ; ἴῃ (5 (486, ἴο 
(ἣς ἀεϑίσγυςοη οὗ [Θγυβδίθηι. --- ΒΆ411 0 δεανϑὰ. 
1λῖοταν ἐ18}1ςἃ ἴῃ τ εβοᾶρε οὐ ἴῃς Ογβληβ 
ἴτοτα ἴμδὲ ἀοοπιεά οἰΐζγ, Ὀυῖ ὙΠῺ ἃ το Σ ΔρΡΡ ἴσα- 



ΙΟοο 

ἤοη, δπὰ μῖρσδος δ] ΕἸ] πιθηῖ, ἴῃ ἰῃς Ἔνεγ]αβιϊηρ 821- 
νψαϊΐοῃ. Ῥδυβονοσδῃσα ἴο ἴῃς εηα, Πονγανεσ ὈΙΠΟΥ, 
ἱβ ἴπὸ ενιάεπος οὗ ρσεπυΐης δῇ. 

γεῖ. 23 Τπὶς οαἱΐγ --- [9 ποχί. Οσπεγαὶ ἐχ- 
ΓΕΒ5ΙΟΏ8, που ΡὮ ἴῃ ΡΑΓΓΟΌΪΔΣ ἴΌΓΩΣ, --- ΕἾΘΘ γ. 
Ἔσεα ἴῃς ψίβάοιμῃ οὗ {δ βερϑηὶ νγ8 ἴο Ὀς ὄχοῖ- 

αἰβεὰ. ΕἸΙρμς ἴῃ ρεγβεουϊΐοη, ἔγοπι 5618 8}: σερασγὰ 
ἴο Ῥεγβοῃδὶ ἐπῶν Δηα οοπιίοτσί, 18 οοννᾶτά!ος δηᾶ 
βίη ; θυ ΗρὮς ἔτοπὶ σοηϑβοϊδητουβ σοην]οίίοΠ οὗ 
ΟΣ ἴο αοὰἂ πᾶ ἰο τς (ἢυτγοῇ, ἰ8 σοτηπιδηάεα 
ὃὈγ (σβῖ, πὰ βαποιοηεὰ Ὀγ ἴῃς σοπάυοςϊ οὗ τς 
ΑΡροϑβί]65 δηὰ πηλγίυγβ (45 ῬΟΙγ τ ἀπὰ Γυρτγδη). 
1 οἔζΐεη ἰσαηβέοιβ ἴο ἃ νἱάοσ βε]ὰ οὐ υδοξυ πα688. 
-- Υο 6881} ποῖ ανὸ βΌ56, εἴς. ΤῊς ὅ0η οὗ πηδῃ 
801} ονετίακε γοὺ Ψν 116 Ῥεγέοιππὶηρ [18 ἀπΐγ. 
Βεΐοτε {μὲν βπιβηθα {πεῖγ ΙΔΌΟΥΒ ἴῃ [υἀθᾶ, τῆς 
Ἰυάρστηεηΐ ᾿πιρεπαϊπρ ον σὺ Γ Ἔγυβαὶθπὶ βου] σοπης, 
δηά {πε οἷά Θοοπόσωυ Ὀὲ ἐπίγεῖυ βεῖ δϑιάθ. ΤῊ 5 
ῬΓΟΡΏΘΟΥ ἢᾶ5, Ὠοννενεῦ, ἃ ἰγρίοδὶ οὐ. ΒΥΤΏΟ]108] 
τείεσθηος (45 σἤδρ. χχὶν.). Τῆς ᾿ἰεταὶ (ΔἸ ΔΙ ππθ πὶ 
ἰοτεβῃδάονεά νῇῆδι 15 γοῖ ἴο ἴᾶκε ρίδοαε. [ῖπ ρεη- 
6ΓΆ], ἴἤδτα ψ0}}} τας ἃ ΠΕῚ ΒΡἤετε οὗ Ἰδοῦ 
ἴον (τ ϑι᾽ 5 ρδοῃὶς νῆδη Ἔχοϊυάεὰ ἔγοπι ἴῃς οἱὰ 
Οηδ ; [8 βυσοοβϑίοη οὗ ορρογίιπιεβ ψν}}} ποῖ 
σεᾶβ6 ὑπ] [6 ἐπα σοπηα5 ; [ἢ 6 ΤῊ ΒΒ ΟΠΔΤΥ ῬνΟΥΚ 
οὗ ἴδε ΟΒυτοῇ 5411 σοπίίϊπυς 111 τὴς βΒεσοπα σοτη- 
ἱῃγ οὗ (σίβί. -- ΤΏ11 [16 δοχι οὗὨ πιδὰ ὍΘ ΟΟΣΩΘ, ΓΕ- 

Ηουεφοῖορ. 

ἔετϑ γϑὶ οἵ 1} ἰο "ἴῃε ἀεβίτυςτίοη οὐ [Θγυβα]οπι, 
δίπος ἴῃς 1451 νεῦβε ροϊπίεὰ ἴο ἐμαὶ Ἄενεπί. Τῇ 
ΤΏΟΓΕ ΤοΙηοίδ σοΐογοηος, Πού υοσ, 15 ποῖ οχοϊυδοά. 

Ψεῖ. 24. Τα 5834πὶ6 ρθηοΓΔ) βίδιοπιθηῖ, ὙΠ ἃ 
αἰδεσγεηξς δρρῃ]οδίίοη, 15 ἰουπὰ ἰπ Τὐκε νἱὶ. 40; 
ἴᾺ ΧΙ, 16. Ηδτε ᾿ξ πιδδῃ8 ῶρ οδηποῖ οχρεοῖ 

τἴεγ ἰτελίπιθηϊ ἤδη Ηε τερεϊνςοά, [Π015 ἱπηρ  γίης 
Ἡ!δβ βυταραίδυ. Νοῖϊος τῆς τεϊδίοη οὗ (Ὁ ἢτίϑι δηὰ 

ΤΗῊΗΕ ΟΟΘΡΕῚ, ΑΟΓΟΚΌΙΝΟΕ ΤΟ ΜΑΤΤΗΕΝν. [(Η "5. Χ. τ6-ΧΙ. 1. 

Η] 5 ο] ον ΥΒ : “Ἰοδοῦοσ᾽ δηὰ “ ἀϊβοὶρ]ς᾽ ; “1, οτάὰ᾿ 
δηὰ “βογνδηϊ᾽ : " πηδϑβίδι οὗ ἴῃς Βουβε᾽ δῃηὰ “τλοσὴ- 
Ὀεῖξ οὗ ἴῆς Ὠουβεῃο]α,᾽ 

γεν. 25. 17 ἸΔΟῪ μανὸ οδιἱϑὰ; 25 ἴμεν δὰ 8]- 
ΤΕΔαῪ ἀοπα (566 οὮδρ. ἰχ. 34; σορ. οὔδρΡ. Χί!. 
24). ---- ΒΟΘΙΧΘΌΌ, ΤΟΤΕ ΟΟΙΓΘΟΌΥ “ Βε6]ΖΕΡι].᾽ 
ΤῊ ἴοσππηετ (“Ἰογὰ οὗ ἢ165᾽) νν85 ἴῇῆς πᾶπιὸ οὗ ἃ 
ῬὨ δ η6 ἰᾳ0]. “ ΒεοΙζε θα] πηδδ15 εἰἴποτ, (1) 
“Ἰογτὰ οὐ ἀυηρ,, ἴῃ6 νογὰ Ὀεὶῃρ ομδηροαὰ ἔτγοπι 
ΒεεΙζερυῦ ἰο Βεε]Ζεῦυ] ἴο δαπιῖ οὗ 115 σοπί δι Ρ- 
ἴυοι5 5656 ; ΟΣ (2) “Ἰοτά οὗ ἴμε παι τδιϊοη.᾽ Τὴ6 
Ἰδαίου σοσσοβροηαβ Ὀεῖίεσ ὙΠῺ τἴῃδ6 ἐχργεβϑίοῃ, 
“τηλϑβίοσ οὗ ἴπα μοιιϑ6.᾽ ϑαΐδη 15 τοίεσγεα ἴο, Ὀυϊ 
ὙΠῊ ἃ βρεοὶαὶ τοέθσοηοο ἴο τῆς Ἰπαννε της οὗ δν]] 
ΒΡ᾽ τ 5 'ἴῃ πδῃ ; ϑαίΐδῃ Ὀείηρ ἰῃεῖσ ἰοστά, ΤῊϊ8 
ΥἹΟῚ Ἀρῖοο5 ΜΠ ἴῃς 4]1υοη5 ἴο ἃ “ουβε᾽ ἰῃ 
σοηπεοοσίοῃ τὶ τῆς σαβίηρ ουὔἱ οὗ ἀδν}]5, Ἰῃ ΟΒΔΡ. 
Χ]]. 25, 29, 44, 45. 

ψεΥ. 26. Ἐδδσ ἴδοι ποῖ ἐδποσοίοσο, θδοδιϑς οί 
τῆς τεϊατίου ἴο ( ἢγὶϑῖ, πο Μ}11 σοσΑ ΪΥ {ΠΡ ἢ, 
ΑἸΟΙΒΕΙ γεάβοῃ [ο]] ον : ΧῸΣ 6019 ἐδ ποίη δ᾽ οοΥ- 
θσοὰ ἴμδὺ 6411] ποῖ 06 τϑουϑδῖὶθϑὰ. Ἂ ρὑγοόονθγθιδὶ 
βἰδίεπιθηῖ, οσουτηηρ ἢ ἃ ἀἸεγεης Δρρ] Ἰοδιίοη 
ἴῃ ΠΌΚΟ ΧΙ], 2; ἴῃ ἃ αἰδογοης οοπηδοιίοῃ, θυ τ 
τῆς ΒΔΙγ6 ζὍΠΕΓΑΙ ΔρΡ] Ἰοδίίου ἰῃ Μαγκ ἵν. 22 ; [κα 
νἱ, 18, ΓῊΪΒ οἴδυδβε τεΐουβ ἴο οαβ ἀβα]ηρ ; ἴῃς 
ποχί, δὰ πἰὰ, [δ΄ 6}}811 ποῖ 6 ἸΟΎΤ, ἴὸ τηδ ἢ 5 

ςοπάυςϊ ἰῃ τορατὰ ἴο ψῃδὶ 15 Γδ- 
νοα]οὰ. Τῆς σοουγβε οὗ πουρῆϊξ 15: 
Οοὐ ἀσϑίρηβ ἴὸ τενθὰὶ Η5 ἰτυὶῇ 
(᾿ ἰἴοσε 15 ποίπίηρ σονεγεα,᾽ εἰς.). 
Υου ἅστε ἴῃς δρεπῖβ ἰῃ ἀοϊηρ 50, ὃς 
υο]ὰ ἐμεγείοτε, ἴοσ ονανεσ γοὺ ΟΥ̓ 
ΟἴΠΕΙΒ πηδΎ δϊάς 1ἴ, [ποτα 15 ποϊῃίην 
" Ιὰ τῃαϊ 5841] ποῖ θεὲ Κπονη., ΤῊς 
ἰπ)]υποίίοη : “ἔδαυ ποῖ᾽ ἢδ8 ἔπε ἃ 
ἀουῦθ]α βυρροτῖ; ἔδασ ποῖ, ίου ἱξΐ 15 
ΥΟΌΓ ἀυγ 45 ΤΥ βεγνδηῖβ ἴο ΡγοοΪ 41 Πὶ 
16 ἰτυτῆ ; ἔδδγ ηοῖ, οσ μον σ τηθῃ 
ττεδῖ 1ἴ, γοὺ Μαβίοσ ΜΠ} δεῖ τϊηρβ 
ἴη τῆς ἴτπς ᾿σῖ. Α ϑυδοτγαϊπαῖς 
τπουρῆς 8: Βεννατε οὗ ΠΥΡΟΟΤΣΊΞΥ δηᾶ 
ΠοΙάϊηρ ὈΔοΚ οἴ τς τγυτἢ ; νυ οἢ νν}]] 
υκ ἀείεςϊεά Βεγοδέζοσ. 

νετ. 22. ὝΕΔΟΙ [611 γοῦ ἱπ [Π0 
ἀδσῖεηθδβ, εἴς. Α υγΠοΣ ἱποϊίεπηδηῖ 
ἴο Ὀο]άπ 655 ἴῃ Ργεδοῃίηρ. Ουγ]Ι, οτὰ 
᾿ἰηυϑὲ ἢγϑι μι νδίεὶυ ἰεᾶοῇ, 50 ἃ5 ἴὸ 
ιγταΐη Η!5 ἀ!5ς! 0165 ; ἴο ἴπ6πὶ ἴῃς ἀυϊγ 
οὗ ρυ δ Π5ηϊηρς τῆς {τυ τνᾶ5 σογητη - 
ἰεὰ. ὙΠα νϑῖβϑε ΡΥ ΌΪ δ᾽ υ8465 
Ὀοιἢ ἴο ἴῃς εχίδεηβιοπ οὗ ἴῃς ροβροὶ 
Ὀεγοπὰ [πε πᾶῖγοῦν 11 πλ}18 οὐ Ῥ8]65- 
{ἶπὸ ; δηὰ δἷβ8ο ἴο ἴῃς διΐζυτε τενε]ᾶ- 
τίου Ὀγ ἴῃς ΗοΙγ ϑρί τ, ἱπ [λ19 Θᾶσ, 
ΜΠ Οἢ 45 ἴο ΡῈ πιδᾶς Κπονγῃ ἜνετΥ- 
Ποῖα ὈγΥ 1Π6 ΑΡοϑβί[68. --- Πουδο- 

Ετοῦ τς δὶ τοοίβ οὗ ἴῃς 
Βδβίδσῃ ἤοῖβοβ Ὑἱ ἃ Ἰἰουά νοῖος 
τῆς ρτεαίεδε ρυθ] οἱ γ σου]ὰ Ὀς οὗ- 
ἰαἰποα. Τῆς ἡ οΪα {γυτἢ 8 ἴὸ Ὅς 
ΡΟ] οἷν πιδάς Κπονῃ. 

νεῖ. 28. Απὰ 6 ποῖ εαἵτγαὶὰ οὗ 
ἴδοι. Βοϊάμεββ δη οδηῦοσ ἰπ 
βροδκίης (οὐ 5 ἴΓυἢ αὐνάκϑη ἀθδα] 

οΡΡοβίοῃμ. ϑυςῇ Ορροϑεῖβ, [που ρἢ νὰ: οδῃ [(1]} 
τῆς Ὀοάγ, 8719 σπιοῖ δῷϊο ἴο Κὶ]1 ὅπ ϑοῦ]. Τῆς ποσὰ 
γδηϑαῖοα “ϑουϊ" βοιῃηθπηοϑ πλΘΔΠ85 “]1ς,᾽ πὰ ἰ5 
βοιῃηδιπιθ8 οοηϊγαβῖεα τῇ " Βρί γι ̓ ; Ποῖα ψεῖς 
“Ῥοάγ᾽ δηὰ “ 83οὺ] ᾿᾿ ἅτε σοπίγαβίεα δηὰ [Ὡςη )οἰπεὰ 
85 ἱποϊυάϊηρ ἴῃς ψΠο]6 πγδῃ, ἰ πηυβὲ πγοδῃ ὁ βου" 
ἃ5 ἯῸ ΟΥΪΠΑΥΪΥ υὑ5ὲ πὶ το, ἡ. ΖΦ.» 6 ᾿ΠΟ]6 
ἱγατηδίουϊαὶ πὰ ἱπητλοτίδὶ ρατῖ οὗ ἵδη. Ηδεηςα: 
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ἐἢε βου] 15 ποὶ Κἰ]]οδὰ Ὀγ ἴῃ 6 ἀξαιῃ οὗ τὰς Ὀοὰγ ; [ἴἰ 
58 [86 ὨΙσοΥ ρατγί οὗ οὐγ παίυγα ; ἴῃς εἴδγηδὶ 53Δ(6γ 
οἵ (ες 5808] 8 ἱπῆπ ΕἸ πλοῦς ἱπηροτίδηξ μδῃ (ἢ6 
Ῥσεβεηΐ βαίεϊυ οἵ ἴῃς ὈοΩ͂ν. --- Βαϊ τϑῖθοσΣ 78: Εἷπι 
ψ)0 ἰδ δὺο, εἰς. ἀοά, ποὶ ϑαίδη. ἯὟ ε πηᾶὺ “ ἢ6 
αἰταϊὰ οὗ ἴδς Ἰδτῖοσ, θαϊ τα ἴο " ἔθασγ᾽᾽ 1Π6 ξΟΥΠΊΟΓ. 
Θαδίδῃ ἀοοβ ποῖ ἀδϑίσου “ἴηι ἢ 611" Ὀυΐ Ῥεαίοτα, 80 
1ῃδλί σηδῆ ἃσε ρΡυῃϊβῃεα τῃδγα ΨῈ ὨΪη1, --- Τὸ ἂθ- 
ΒΊΤΟΥ ὈΟΪΔ 8001} διὰ Ὀοὰγ ἱπ 011. (σά αἴοῃε 8 ἴῃ 6 
ἀἰϑροπβενῖ οἵ 6 δπὰ ἀεαῖῃ, τε ροταὶ πα δἴο ΓΔ]. 
Ηδηος τενόσοησεα δηά ἀννο, ποί ἔδλῦ πα [ΟΥΤΟΥσ, ἃσα 
τεαυϊτεα, 845 ἴὴ6 σῆδηρε οὗ ἴδγιὴβ ἱπρ0}165. ΤῊς 
σδδηξε ἴσομι " ΚΙ] ἴο “ ἀδβίσου ̓  8 4'8ο βἰρηϊῆ- 
οδηῖϊ. Το Ἰδίϊοσ ἱπὴρ}165 ποῖ δηπιἰ]δίϊοπ, δῖ 
ςοπεπαυρα ρΡυηϑητηςηῖ, ες πρ Ὀοΐἢ ἴῃς πιδίθγιδὶ 
ἁιὰ τα βρίγῖαδὶ ραγὶ οὗ τηδῃ (“ θοϊῃ 80] δηὰ 
Βοᾶγν᾽. Τῆς ῥΐδος οἵ ϑυσἢ ρυπίβητμεπηξ 8 “ ἢς]].᾽ 
ὝΠΕΙΕ 15 ἢῸ ΟΠΘΙ ΡῬσόραῦ]α ἱπίογργεϊδιίοη οὗ ἴῃς 

6. ϑυσὴ ΠΟΙΥ “ἔδαγ ᾽ 15 ηοῖ οΔΓΠΔ] ἴδδσ, ὑαΐ 
Φεῖβ 5 ἔτεε ἔγοπι [μδϊ. 

εχ. 29 ἱηίγοάμυοδβ, ἱπηπηεαδίον δἔΐοῦ ἔῃ 6 σοτη- 
ταληὰά ἰο "ἔδασγ᾿ οὐ, ἃ ἰεηάεγ ἀδβογριίοη οὐ Ηἰβ 
ΟἌτο, ἴο 0811] ἔοτί ἃ ὩΣ] Κα ἰσυαϑὲ. Τῆς ἴνο ἃ. 
Ἰοἰπεὰ Ὀγ ΟἩτβί, τὸ Ἰοϊπεά [Ὠγουρῇ δηα ἰπ ΓΟ ϑὲ 
δἰοῃθ. Ηδ τενεδὶβ σοῦ β βονεσ δῃὰ οᾶγα ἴῃ ἢδυ- 
ΚΩΟΩΥ͂ ; Ηε 4150 ἈΔΙτΏΟ ἢ ΪΖΕΒ [Π6 ΠΟΥΓΕΒροΠἴηρ ἔθλΓ 
δηὰ {τυςὶ οὗ [ῃ6 Ὀε]ΐονοῦ, τυ ἢ ἀγα τΠοσοίοσα 1η- 

, ἀ,5ϑο υὈ ]6. -- το ΘΡΑΙΤΟΨΒ, οὐ 116 Ὀἰγά5.᾽ -- 

ϑραίγονν. 

ον α Υ. Νοῖ [ἢς βδ1ὴς ψοσα 45 ἱπ οἣδρ. ν. 
26 (" ἰαυι πίη Ἶ, Ὀυξ “Δϑϑαποη ̓  (νοτἢ ἁροιυϊῖ 
ἴῆγτες λει ἰηρσβ ΕἸ Ρ] ]8ἢ, ΟΥ ἃ οδῃξ δηὰ ἃ δμαὶξ 
Ατδοσοβη), ἴῃς τεηςῃ ρᾶτὶ οὗ ἃ Εοπιδη ἀγαοῆμι ; 
ἢετε υϑεα ἴο ΟΧΡΙΕ55 λ4η ἰπϑὶηϊποδηὶ να]ας, ἴῃς 
υἱγὰ8. Ὀεὶῃρ νσν Ρ]ΟΠῚῪ δηὰ ἀδϑίγογεα ἴῃ στεδὶ 
ΠΌΡΟΥ. --- ΝοΣ οὴ6 οὗ ἴθι, ΤΟΟ 51:}4}} ἴο ὈἊ 
οὔἴετεα ἔοσ 84]6 Ὄδχοδρῖ ἴῃ ρδῖῖβ, γεῖ (οᾶ τηλυκβ 
τῆς [411 οἔ οπα. --- ΕΔ11 οὐ ἴδο στουπᾶ, 45. "ὈΙΓα 5 
ἀο, νῆεη ϑίσιιοκ ν]οἸΪ ΠΠΥ, ΟΥ Ώδη ἔγοζΖθη, νεῖ, 
ΟΥ δίδλτνεα,᾽ Οομρ. [ὰΚὲ χιὶ. 6: “Νοῖ οπε οὗ 
ἴπεπὶ 15 ἑοσροϊζεη Ὀεΐοτε σοῦ; 

ΨεΙ. 32ο. Τὴ ὙΟΙΥῪ μαὶτβ οὗὐ γοόῦῦ μοϑδᾶ. ΤῊς 
πιοβῖ 5Ρ6613] ρΡσχονιάξηςς, δηαὰ ἴῃς πιοβῖ δοβοϊυϊε 
Ῥτεβεσνδοη. Νὸο ραζΐ οἵ ουτ Ἰ᾿Ἰές, οἵ ψβαῖ οδδ- 
ΔοίουΖοϑ ΟΥ δύοσῃϑ 1ἴ, 5841} θὲ Ἰοϑῖ. Οοά, ἴο Ὀ6 
Οοά, πιυβὶ Κηον ἴδ ΝΟΥ ἢ4115 οὗ ουὖῦ βοδᾶ, Τῆς 
ψοτὰ “γουγ᾽ 18 δ ρῃδίς, Ἀ595  ηρ ἃ 5Ρ6ΟΪ4] οΔΓα 
ἴος (πὶ 5 ἀ15010]685 : “ οὐ ἴῃε διαϊῖ5 οἵ ἴῃς 
Βελα γα 411 πυπιρεγεα," ΤὨ]5 σείετβ ἴο 811] ὮΟ 
{στνγ ςοηΐε55 (ἢ τὶβῖ (νΈΥ. ἐξ) 

ΕΓ. 321. ΕὙΘΆΓΣ γ0 ποῖ Γπογϑίοσθ. [ἢ νεσ. 25 [ἢ 6 
τοοῖῦνε νὰ ἀγάνῃ ἔτοπι (ἢ τοϊδίοη τὸ (Ἀσχὶϑί, 
Βεζε ἔγοτῃ ἰδ τεϊδίίϊοη ἴο αοὰ : γὃὺ 81Θ οὗ 1079 
ψαῖτο, 1. 4.,ὄ ἴῃ ἴῃ βρῆς οὗ σοά, ψῆο 5. “γουτγ 

ΤΗΕ ΟΟΘΡΕῚ, ΑΓΓΟΚΌΙΝα ΤΟ ΜΑΤΤΗΕΝ. ΙΟΙ 

ΕΑΙΠοΥ ᾽ (νοσ. 29). “Τῆς δυμθ]εβῖ οἱ Οοα δ οσϑᾶ- 
ἴστε ἢᾶνα ἐμεὶν νας ἴῃ Η8 βἰσῃϊ: Ποὺ ταῦθ 
ἴΏοτα ἢυτηδηῃ Ὀεΐηρϑ. Ἐδρεοίδ!ν Ομηβἕδῃβ, θυ 
δῦονε Δ1]], (πε τ ΐη65865 οὗ [εϑ08. 

ΤὨδ Β0ΟρΡῈ οὗ γνεῖβ. 25--}1 8: Α γἱρῆϊ βοῆβε οἵ 
ΟἿΓ ἱπισηοσ 4} }}Υ̓ σΟπ55ῖ5 ἴῃ ἴῃς ἔδε ηρ τῆδῖ γα ἅΓα 
ΡΟΓΘΟΙΥ βδΐθ ἴῷ [ἢ 6 ΠΈΡΡΙΠΕ οἔὗ οὐὖυἦ ΒΑΙΒΟΥ ; οὶ 
5 ἔπε ποῖ δα ἤθη, θὰϊ ὈοΙαΪν δηὰ ἔμ} ῥτο- 
οἰαῖπι ἴῃς συ ψγὸ ἢᾶνς ἔγοση ΟὟΥ Μαβίδυ ΨῈΟ 8130 
βυῆετγεα ἔγοτῃ πιδῃ. 

νεῖ. 32. ἙἘἸΟΙΥ͂ οπθ, νὶιϊηουϊ ἐχοερίοη. -- 
ἘΒΟΙΟΙΌΣΟ Ροϊπῖβ ἴο {με ῥτγενίουβ αχρυϊηδηΐ ἔοσ 
ἐεατηρ ληα ἰσυβηρ Οοά. --- Οομοδ8 τηθ, [ἰἰ.,“ σου- 
ἴε58 ἴῃ πια.᾿ ΑἋ ΡΘΟΌΪΔΙ τηοᾶὰς οὗ ἜἘχρυεβϑίοῃ, 
ΤΩΘΔΗΪΏΣ : 5}4]1 Δ Κ6 τὴς ἴδε οδ]εοὶ οἵ ἢΐ8 δ0- 
Κηονϊεαρστηδηϊ διηοηρβ ἂἀηὰ Ὀεέοσε τηξη. Τα 
1664 οὗ Ὀεΐηρ ἴῃ (γχιϑῖ,᾽ 1 νἱῖ8] ππϊοη ἢ Ηἑ τὴ, 
δ αἰδο ἱπιρ Ἔα, (οπίεβδίοη ἰ8 6 ἤγβι δοὲ οἱ 
ἕαϊϊῃ ; Ὀὰὲ σοπέεβϑιησ ΟἸσϑῖ τησδὶ ποῖ Ὀ6 οοῃ- 
[ουηαεα ἢ σοηξεβϑιηρ ἃ ΡΑΣ ΓΟ] ΑΓ οτεθα δρουΐ 
ΟὨγιϑὶ ἔγατηθα ὈΥ τἤθῃ. --- Εἶτα Ψ|Π1 δ15ὸ οοχῖοδᾶ. 
“Τ᾽ εἰὐρηδῦς ; ( γῖϑξ 15 [6 Βυρτεῖηθ [υᾶρο, ἐνθῃ 
ἰῃ ἴπ6 ῥῬγεβϑεῆοα οὗ Ηἰβ8 ἤεδανθηὶν Εδίθοσ, ΠΟΓα 
Ηςε 5 ἴῆς Αἀνοοσαῖε οὗ ΗΒ Ρεορὶε (1 0 11. 1). 
Τῆς {ἰπ|6 18 ποῖ ἱπαϊςδίβα, θὲ ἰδ ψ}}}} Ὅς Ρυθ] ον 
ΟΠ. 
ει. 332 50] ΕΙΊΠΙΥ τερεαῖβ τε βᾶπιε {μουρϊ, 

ἈΡΡΙγἱηρ ᾿ἴ ἴο ἴποβα νῆο ἀδπν Ηϊπὶ Ὀδίοσα χηςῃ, 
ΑἸέοστά : “Τῆς [τὰ Μ}} ποῖ σοπίεβϑ5 ἴῃς σοηΐξθβ5- 
ἱῃρ [ἀ45, ποῦ ἄδην [με ἀδηγίηρ Ῥεῖεσ ; [ἢ ἸΓΑΙΪΟΣ 
Ψ0 ἀεηϊεα Ηἰπὰ ἴῃ δἃςῖβ 18 ἀεηϊεά. Τῆς Αροϑβίϊβ 
ΜὮΟ ςοπίοβϑεα Ηΐ ὄνθη ἰο ἠδαῖῃ Μ|}} Ὀ6 σοη- 
ἐεβϑεᾶ.᾽ δ'κγε “οοπέεββ ᾿ ΟἨγϑὲ ΟΥ̓ ἜΛΕΥΥ σχεηυϊῃα 
δηα οατιοϑὲ (βοὴν ἔοσ Ηΐπὶ; Μὰ {πεν Ηΐϊμι 
ΌΥ Ἔν σΥ ἀπο τιβτίδῃ ἀθ6α. 
γε. 34. Ἰδηκ ποῖ, 45 γοιϊ πδίυτδ!ν τσ. --ῷ 

Τὸ Ββοῃὰ (11|., "οαϑι᾽) Ῥ6800 ΟὉ [889 θα. Τῆς 
ἱπητηδαϊδία γαϑϊ (ὯἍπαὰ ΡυΓγροβα, ἴοο, δίπος σὴ 
Οοὰά «πα (Ἰγϑῖ τεβυ] 5 ΑΥα 411] ρΡΌΓΡΟΒΘ5) νγὰ58 ῃοΐ 
Ῥεδςθ, ὈΥ Ἔχίοσηδὶ πη 688. --οἰ οδπι9 ποῖ [0 8β0ηὰἃ 
Ῥθ8090, Ὀπξ ἃ εοτα. Ηες ΨΔ8 τενεαβὰ "ἴπδὶ Ης 
τηὶρῃϊ ἀεβίτου ἴῃ6 ᾿οσΚβ οὗ ἴῃς ἀεν]" (1 Τοδη 11, 
8) ; ἴ[ῆ6 ἱπονιαῦ]ς Γοϑὰϊ: οὗ ΗΙ5 οσοτϊηΐηρ ἱπίο ἃ 
ΟΣ] ἃ ̓γὶπρ ὑπάοσ [6 ]ΟΚΕα οηςδ, ἰ5 ϑισθ. ΤΏΕΓΟ 
8 ῬΡσορδΌΪν δῃ δ] υδίοη ἴο Ηἰβ οσῃ βυβουηρβ πὰ 
ἀεδίῃ, ποτα ΠΥ Ὁτουσῃΐ οὐδ ἰῃ νοῦ. ,χῷ. Ηδ 
δανε ὺρΡ Ηἰβ ονῇ 11ξε ἴο ἴῃς βϑιύυοσὰ Ηδ βεηῖ, Υεῖ 
τῆς βυννοτὰ ψῃ ἢ ΟὨσϑί βοὴ ὈΓ Πρ (τὰς Ρδᾶςδ, 
ψἢ116 τῆς ζ4156 ρϑδοςθ, τ ] ἢ τη ὴ ἀχρϑοῖ (ἢ ΤὨΙηἸς 
ποῖ ᾽), ὈΓΙΠΡΒ ἴῃ δἴεγηδὶ ννασέασο Τῆδ “Ρεᾶςθ οἡ 
εαγί ̓  οὗ ψὩΙΟἢ ἴῃς δηῆροῖὶβ βϑδὴρ ([λΚὰ 11. 14) 158 
ποῖ δαυΪΥ ρεᾶςο, Ρυΐ (ἀοαβ ρεδοα διηοὴρς Οοὐ ϑ 
σῃοβθῃ ΟΠ 68. 

γετ. 35. Α αυοίαϊίοη (οὐ τεγαἰπἰβοθηςε) ἔγοτα 
Μιοδὴ νι]. 6, ψ Ὡϊο ἢ σοηϊδῖηβ [6 βδπηθ ζεηοταὶ 
[πουρηξς οὗ νγᾶτβ δῃαὰ βούσονβ πϑησπηρ ἴῃ [δ6 
Κιησάοηι οὗ ρεᾶςσθβ. Τῆς ϑνοσγαὰ 5}1] δηΐεσ ἱπίο 
ἰῃς ἔδπιϊγ. Βς οοπνοσγβίοῃ οὗ ἱπαϊνιάυ] τηϑι- 
θεῖ ἴο μηδὲ Μ|] οαυβε νλτίαποα. οσηδϑες 
ΕΚΕ τς ἸΕ γεεῖ ΘΑτΠΪΥ Ρεᾶςε, 15 τἢυ.5 αἰπίαυγρεά 
Υ Ῥεᾶος τ Οοὐά τπγουρῃ ΟὨτβὲ. Ιὲ 15 βὺρ- 

Ροβδβά ἰῃαΐ [6 ἴδ ΠῚ8 : 8 Π18} (2. 4.,) “ἃ 50η ᾽ ἴῃ [818 
0836), 8 ἀδυρηοῦ, ἃ ἀδυρηίοσ ἰῃ ἰδῖν (οΥ " ὑσίαε ἢ, 
ΤΕΙΕΓ ἴο ἴποβε οοπνεγίοα, “Ὀεοδυϑε ἐῆδ ὙοΏΡΟΥ 
ΤΟΙ 6.5 ἀπ (ἢ 6 ξεπηλ]ς τη ΘΙ Ὀ6 5 οὗ μουβεθο 8 
ὍΕΓΘ ΟΟΠΊΏΟΗΪΥ ἴπε ἢτϑὲ ἴο ὄθταςε {ἢ ς ξοβρε];, 
δηα Ὀεσδυβε Οἶτίοι ΒΡΘΆΚ5 οὗ ἴμεϑε 45 8εἴ᾽ ὮὉΥ 
Η 56]Ὲ. 

Ψεσ. 26, το ἴῃς 88πιε ἘΓΟΡΠΘΟΣ, ΙΒ ἃ ΠΊΟΓΕ 
ΠδΏΘΥΔΑΙ 5ἰδίεπηθδης οὐ ἴδ 58άπιὸ [δουρσῆῖϊ. -- Α 
ΤΔΘῚἿΒ ἴοοα. Τῆς ἰάεα ἤεῖε ὄχργεββοά 15 ἰῃς σὸς 
γεγβς οἱ ταὶ βἰδιδα ἴῃ ΥΕΓ. 21. 

γετ. 3). ἘυῤΡ ἴμδὲ Ἰονθῶι, εἰς. Νοῖ ἴο ἰἴονθ 



ΙΟ2 

[Π656 1655, Ὀυὰϊ (χῖβὲ οσο. (Οοηπδοίζοη: [να 
ἴο Ογίβὲ συλ  αἰνίὰς (ΤΩΣ [ἰ68, ὈυΣ 15 ΘΌΡΕΓΙΟΥ 
ἴο ἐπ ἶΪϊνγ δϑοοϊοη ; Ὀδοδυβο ἰΐ 15 ἃ ἶονὸ δῃὰ ἀε- 
νοῦὔοῃ ἄτα ΟἿΪΥ ἴο 4 Ὀἱνίηα Ρείης. Τΐβ οἰδίτα 
ἴο Βυρτεμις ἰονε, ἰδ τηδᾶάς ὈΥ ΟἴΠΕΙΒ, νψου]Ἱὰ Ὀς 6χ- 
ΤΟΙ 6 τη Δ π6835 ΟΥἩ ἱῃςΟἸ] ΓΔ Ὁ]6 ΡΥΕΘῸΩΡΌΟΗ ; ἔγοτη 
τῆς ἀοὐ-τηδη ἰξ βδοῖὴβ πδίυγδὶ. -- Ηοϊ ΨΟΣΙΣΥ οὗ 
206. ΝῸ οπα 15 ψΟσίὮΥ οὐ ΟὨγϑῖ; θυϊ τὴς Ἰονε 
ΟἸσίϑὲ ρψίνεβ οσεαίεϑ ἴῇς ονα (ἢ γϑὲ οἱαἰπιβ, ἀπᾶ 
56 ἴῃς ταννασγαά ἔοσ 411 ἰῃς {Γ1418 πὰ 56]-βαςσι ῆσα5 
Β6γα ϑρόίκβη οὐ Ηδπος ἴδε βδυηῦ 15 ποῖ ὨΔΙΒΉ, 
τδουρῇ ἀφοπλοα ' Ὠλγα.᾽ 

γετ. ΤΑκΟΙ͂Ν τοὶ εἶδ οχοῦδ, εἴο. 6 τηΔΥῪ 
ΒΌΡΡΙΥ Ιῃ 1πουρὶςξ: 8ἃ5. 1 8}4]}] σϑσΎΥ ΤῊΥ ΟΓΟΒΒ. 
Τῆς ουὐρτίς Ῥοτα Πἷβ οὐ ΟΥΟῸ85 ἴο ἴδε ῥ]δος οἕ 
οτυςϊδχίοη. ΤῊς ἤγϑὶ δ᾽] υβίοη ἴο τῆς πιοάς οὗ (᾿ς 
ἀεδίῃ, νοῦ πυδὲ πᾶν βίασγι θὰ τς ΑΡοβίϊθβ, 
ἐνοη δῆοσγ δὶ "δὰ Ὀδεη βαἱά, 

γεῖ. 29. ο [δὲ δπᾶοίι κἷκ 116, 5.411 1066 (ΟΥ 
“ ἀεϑβίσου ̓) ἱξ, εἴς, “1,6 18 Ποῖς υϑεὰ ἴῃ ἴνο 
δ6Ώ568 ; Οἰἴδεγνβε (ῃ6 ρῥδζδαοχίοδὶ ϑἰδιθιηθηὶ 
ποιὰ ἤανα ΠῸ τηδαπίηρ δῖ 4]1.Ὑ ((οιῃρ. οἤδρ. 
χνὶ. 25, 26.) [Ιπ Ὀο(ἢ οἶδυβεθ τ πιεδηβ, ἴῃ ἴδε 
ἄγοι ἱπβίδηοθ, ἴῃς ουϊνατγὰ, εδτίῃν 11ἴε, ἢ 41] 
ἰϊ5Β ΡΙδαβυγεβ πα οομηΐοσίβ ; ἀπα 1η ἴῃς βεοοπὰ 
(. 11) τὰς ἰῃηννατα, βρί ταδὶ 16, θερὶ πηΐηρ Ὦστε ἰῃ 
(Αἰϊἢ, δῃᾷ ἴο Ἐς ροσγίεοιϊδᾷ ἱπ θάνε. ΤῊΪϊβ 15 (ἢ 6 
ΟἸϊγμαχ, ἰπ βεϊης ἰοσί ΟἾ σὲ ἃ5 {πε βυρτγοπια 
οδ]εςΐ οἵ ουὖῦ δῇεοσοϊίοη. [{ 18 ποῖ βδϊά, [παὶ νὰ 
τηυϑί ἰο5ς ἴῃς οἠς 116 ἰῃ ΟΥΘΥ ἴο σαΐῃ ἴῃς ΟἿΠΕΓ ; 
ΠΟΥ ἴἢδί ἐδοὴ οἠδ 5 οδ δὰ ἴο γγδκε τῆς βδουιῆςδ 
Ἰϊΐοσγαν. ΤῊ πιεδηΐϊῃρ ἰβ: ΟἸ σὲ πχυβί Ὀς Ἰονοα 
τα ἴμδῃ [᾿ξ 1156], οσ, “Ὡς τῆδί ρδὶῃϑ ΟΥ̓ βᾶνεβ 
ἢ15. ΘΑΤΓΪΥ 116, βανίηρ ξ ΌὉΥ υπίλ! πα] 655, 5841] 
1086 815 Ὠδάνηὶν 116 ; Βυΐϊ ἢς ἰμαὶ Ἰο565 ἢΪ5 ἴοτη- 
ἀαβο, 6 ΌῪ ἐδιΠ ι] 0655, 5841} πὰ εἴοσηδὶ 11{6.᾽ 
ἢς δίδπαδσζὰ 158 οὶ ἴοο ἢἰσρῃ. Ηδ σανε Ηἰβ 116 

70» πρὶ ἀλλὰ {ποσείογε 85Κ5 5 ἴο ρῖνε ΟΌΥ ᾿'νεβ 2,0» 
ρι; Ηε ρῖνεβ Ηἰ8 11 2 25,30 ἴδδϊ νὰ οδὴ ψῖνε 
ΟἿΣ ᾿ἴνεβ ὈΟΓἢ “0 πὰ “ο» ὔϊνε. 
ες. 40. Γμιδὲ σϑοοὶνϑίδ γου, τϑοϑί νον 1Ώ6. 

ΤΒ6 σοποϊυσίην νοῦβο8 ὉΟΏΨΕΥ Οἠς ἈρΡσγορσίδία 
του ΐ, 5 πα αν ἴο ἴπαξ οὗ νεῖβ. 24, 25 : Ο γί β 8 
ἀ 50 1Ρ168 ἅτ ἰἀεηςδοα ἢ Ηἰἶπι. Νοιν Ὠδίδηά- 
ἵην 411 τῆε ορροκβίτου δηὰ βυηδοσίην οὗ ξάτηγ 165, 
ὖἦυβὲ βεῖ ἐοσῖθ, Ὁ γβ β ρεορὶς ΟΔΙΓΥ ἴσας ρεᾶοα 
ἢ μετα, Ὀδατίηρ Ηἰπὶ δἀπὰ Ηΐβ Ὀ] δίῃ ἴο 1] 
ὙΠῸ τεσαῖνε πε]. ΤῊς τεοερίίοῃ 15 ποῖ ΠΊΕΓΕΪΥ 
ἃ τγοϊοοπια οὗ ([ἢ6 ἀϊδοὶρ]65 ἴο τῆς δουβο, Ὀαϊ οὗ 
ἐΠοἷγ τηαβϑᾶσο ἰο ἴῃ 6 ἢεατί. ὙΠΟ ἰδησυάρα 18 ποῖ 

ΤῊΕ ΟΟΘΡΕῚ, ΑΓΓΟΚΌΙΝα ΤῸ ΜΑΤΤΗΕΝ. [(ΗΑ». ΧΙ. 2-1τ0. 

ΘΠΌΓΟΪΥ ἀσυταῦνεο. Τῆοβε 80 τ ]οομια ἴΠ 6 πε, 
ἃΓ6 στηοϑβὶ Δρί ἴο τναΐοοσης ἴδε ἔσχυτὰ ἴεν ὈδΑτΙ, δπὰ 
ἴδυ8 τῆς Μαβίεσ {ΠῸῪ ΤΕρσεϑβεπῃί. --- ο ἴμδὲ χ9- 
οοἰνοί ἢ χ|0, τοοοϊνοίδ ἷπὶ πδ΄ δϑηΐ 1|0, Ἴ. 4., 
Οαοά. Ἀερεϊνίηρ ἰῃς βεγνδπὶ οἵ (Κη γὶϑὲ 15 γεσεῖν- 
ἰηρ σοά. Οοπιρ. Ἰοδῃ χν]!. 21, 23, χχ. 21. ΑΡ- 
Ρ᾽Ιοδῦϊα ἴο 4}} ἔσθ ΟἈΓ ΒΕΔ 18. 

εῖ. 41. [π|.8ο Ὡδῖὸθ οὗ ἃ ὑσχορδοῖ, 1. 4., “ Ὀ6- 
σᾶι.86 δα 8 ἃ ὑσοόρδοεῖ, τῆς ἜΕΠΗΙ ᾿ρ γηρ δη 
ἱηνγαγὰ ἱπιρυΐβε οὗ ἰονε ἰοναζά ἴῃς ου͵θοῖ. ΤῊΣ 
Ρτορ παῖ τᾶν Ὀ6 νου, Ὀυϊ τὴς ἰονε δπτὶ ἰῃς 
τερατὰ δτίβε ἔτοτῃ ἴπε τεϊδίίου ἴο Ὁ τ ϑὲ ἱταρ] δὰ 
ἴῃ ἢ 5 οΠῆςα. --- Α τἰρδίοθουδ τη81, 1. Ζ., ἃ (τ Βύδη, 
οἷς ΓΖ Ὠϊοουβ ἸὨσου σὴ δηὰ ἴῃ (γὶβε ; 1π6 υϑυ8] 
τηδδηΐϊηρ ἀπιοηρ ΟἾΣΙ5Ε 184 π5 ἤθη {15 ΟΟ5Ρ6] νγνὰ8 
τ ἴδῃ. --- ΒΗ411 χϑοοΐνθ ἃ ὈΣΟΡΒΘΌΒ σον σὰ --- ἃ 

᾿ΐϑοιιδ τ 85} τοψασχὰ. Τῆς τεναγαὰ ΤΠΟῪ σα- 
οαῖνα (ποῖ ἴῃς τειναγα [ΠΟΥ σδῃ ρῖνα) οὐ ἔπ ὑΓ]Ὴ- 
Εἰρ]ς οὗ 1Δεπαδοδιίίοῃ [σου ρῇ Ἰονα. 

Ψεγ. 42. Οχθ οὗ ἴμοδ0 1ὲ{{10 οπ66. ΕἸΠΟΥ ἴῃς 
ἀἸβορ 165, οὐ σὨ] άγεη, ἢ γεσα ργθϑεηί. Τῆς 
ἔουτΔΟΥ 1ἰβ ργείεγαδϊθ. ᾿ἢ δ υδίοη ἴο τεσ τ δῖ- 
Π688 ἰῃ {πουλβοῖνεβ 458 ἴμ6ΥῪ υθηΐ οὐδ Οἡ [ΠΕἸΣ π]5- 
βίοῃ. --- Α σΌΡ οὗ οοἹ]ὰ ἩΑΙΘΙ ΟΕ. Τῆς 51:4]]εϑὶ 
Κἰῃμάπεβ8. --- ἴπ [ὁ πδιρθ οὗ ἃ ἀΐδοΐρὶο, Ἢ Ὀεσδιιϑε 
6 15 ἃ ἀἰβεὶρ!)ς,, ουἱ οἵ ἰονε ἴο Οῆσιϑὲ Ηΐβ τλδ8- 
ἴοΓ. -- ΨΟΣΙΙΥ 1 ΒΑῪ ππῖο γοα. Α 5Ξοϊοηη ἀδοϊαγα- 
ἔοι ἰμδὲ ἔου βυςἢ δὴ δοῖ, ὃὯ9 88.811 ἱπ πο ψ]8δ6, 1060 
εἶδ τοσασᾶ. Νοῖ 45 Ὀείοσς, ἰδ ς τενασα 4 1500 16 
τοοοῖνοβ, θυὰϊ ἃ στενναγὰ ἄτα ἴο Ὠϊπη561, τηδαϑυτγεὰ, 
Ὡοῖ ΌΥ ΟἿΓ ἐϑΕπιδῖα οὗ ἴῃ δοῖ, θυῖ ὈγῪ σοάἶβ8. [ἴῃ 
ΗΒ βιῃὶ 1 τὰν Ὀὲ ποῦε πόσων ἴμαη ἢ στθαῖ 
Ὀαποίδοιοηβ νἸοἢ τὰς νου] Ἀρρ]δααβ. --- ΤΠ υ5 
ἴποϑε ψὩο ψοηΐῖ οὖἱὐ ἴο ρΡεϊβϑεουΐοῃ, ἴο οδϑί ἃ 
Β,νοσγα ἰηΐο ἴῃς ψου]ά, ἴο Ὀς δαῖθα οὗ ]1, δηὰ 
ΠοΙἱηνρ ἸοΟοΒΕΙν ἴο ἐποὶγ ᾿ἰνε8 ἔοσ (ἢ γ5 18 58ΚΕ, 
ὈΒεβίονεα Ὀ]εββίηρβ Ὁ {πεῖ ὙΕΙ͂ Ῥύεβθηςα, πὰ 
Ης ψῆο πυδοτοὰ ἂς ἢδὶγβ οὗ ἴῆδιν ἢςδα, {Γ6858- 
ὉΓΟάὰ ὌΡ ΦΥΕΙῪ δοῖ ἀηα Ἰοοκ οὗ Κίμάῃεβθ γίνε 
ποτὰ ἕοσ τπεὶσ Μαβίοσ᾽ 5 888. 

ΟΒδρ. χὶ. 1. ΤὨΐδ νεῖβε ῬσΟ Δ ὈΪΥ Ῥεϊοηρβ ἴο 
(8 βοοξίοη, βίπος 1ἴ 5 δητ γον ἀἰβοοηπεοίθα ἰσοῖα 
ΨΟΙ. 2. ---- ο ἀορασίϑα ἴμϑποθ. Ηδς οοπιϊπιεὰ Ηἰ8 
ΟὟ ἸΑΌΟΥΒ 48 Ὀεΐοτγε, [η6 Αροβίῖεβϑ Ὀδὶηρ ΠΊΕΓΕΙ͂Υ 
ΒεΙρεῖβ. “Ὑδεηος;,᾽ ὦ. 6., του ἴῃ6 ρΐδος ὙΏΕΓΕ 
ἴδε ἀἰδοουτβα »͵αϑ ἀεϊϊνετεα, Ρῥτγορδῦὶ πῃ ἴδ6 
πεὶσῃθοσποοά οἵ (αρεγπδυμῃι. --- [5 Τμοῖσ αἱ θα. 
ΤῊΙΒ γὰϑ ΧΟ ΔΌΪΥ ἴπ6 ταϊγὰ οἰτουϊε ΓὨγουρὴ ΟΔ]- 
ἦες, Δ Ππουρὴ βοης ΒΌΡΡοΟΞΒε ἰΐ ἴο Ὀς τῇ τεΐειτεά 
ἴο ἴῃ [ἐκς νἱ}}. 1-. 

ΟΠΗΑΡΤΕΚ ΧΙ. 2-10. 

7Τάς ἥἥσιεαρε ὥονε οΐάπ 166 Βαῤέίδί ; μ᾽ Ζογα"ς 4 ιυεγ, απμαὶ ἐς δμδεέ- 
φμεηζ 7): 5002756. 

δὴ" ΟΥ̓ νβε Τ]ομη μά 1 πεαγὰ δίῃ [88 ῥἤβοῃ [86 ψουκβ οὗ 5 χα νῇ 

3 Ομ γίβί, ἢ βεηΐ ἵνο οὗ ἢ5 ἀϊβο} 0 165.3 
Αι ἴδοι “6 ἰμαΐῖ μοι] Ἴσοπια,5 οὐ ἀο ψα Ἰοοϊς ἴογ δηοίϊμεγὴ 

4 6515" δηϑινψεσγεά δηά βαϊά πο ἴθ, αο δηᾶ 5ῆδν Ϊοδῃ δραΐῃ ὅ “ῇ 

,5 ἴμοβα (πΐηρθ ψῃΐϊο γε ἀο ΠεδΥΓ δηὰ 866: Τὴς Ὀ]πὰ τεοεὶνε 

3. Ὁγ δἷ5β ἀἰβοῖρ 68 
4 Απὰ 6505 

Ἵ ο»εἱξ δὰ 

Απὰ 5414 υπῖο Εἰπι, ὦ τλὰΡ τίν, 
χὶ. 271 ΟΠ. 
Ῥα.οχν!δ.26: 
ςπδρ. ἰϊϊ. τα. 
8. χΧχῖχ. 

18; χχχν κἱ 
ΧΙ. 71 ἢ. 
ΧΥ. 30. 

8 ςοηο τῇ 
δ {611 ΤΟ" 



ΗΑΡ. ΧΙ, 2-10.] ΙΟ3 ΤῊΕ ΟΟΘΡΕῚ, ΑΓ(ΟΟΚΌΙΝα ΤΟ ΜΑΤΤΗΕΡΝ. 

1Πεἰγ βἰσῖ, ἀπά “τε ἰαπς νναὶκ, [6 Ἰεροῦβ ἂύα οἰδδηβεά, δὰ (ἢδ «ἴα. χχχν. 6. 

ἄἀεαΐί Ὠδαγ, ἴῃς ἀεδά ἃζξ γαὶβεά τρ, ἀπὰ “1ὴ6 ροοῦ αν ἴῃ6 ροβ' 7 Ὑκτ τ πεν τὶ 

6 νεῖ ργεδοῃεὰ ἴο ἴδῃ. ἊἈἀπὰ ὑ]εβ56ά 15 Ψδ, νῃοβοθνεσ 5}4]] ποῖ 15. νἱ!, τῷ 

Ὀε “οβεηαεά ἰῃ τη. αἰνὶ ανρ 
7 ΑΠπὰ 88 ἴδεγ ἀερατίεα, Τ[εϑὺβ Ῥερδῃ ἴο δᾶῪ ὑπίο {Π6 τηι]τ]- χανὶ ἦν 

τυάδ5 σοποογηίπρ Το, Δ ηδΔι ψεηΐ γα οαΐ " ἰηΐο [86 ΜΠάΘΓΠ 655. 4 βαρ. ναὶ 

8 ἴο 566 }7 ἱᾷὰ τεεὰ βῆαδίκεη σι τἴμς πᾶ ὁ Βυΐῖ ψ μαῖ ψοπΐ γα οὐ ἐ Ἐρβ. ἱν. 14. 
ἔοτ ὃ ἴἰο 8β8εὺ Α πιδὴ οἱοϊῃεά ἴῃ βοΐξ σαϊπηθηΐ ἡ 9 Ῥ6ῃο]ά, ἴδ Ὺ 

9 ἴμαῖ ψεᾶγ δοίζ εἰοεληηρ 9 ἄτα ἴῃ Κίηρϑ᾽ Βοι865.. Βυΐ ψῇῆδΐ ψεϑηΐ 
γε ουὮξ ἔογ8 ἴο β8εεὺ ΤΑ ρτορμεῖ9} γεα, 1 54Υ υπΐο γοιῖι, ἀηα ἢ ὕβερεβ. χἰν. 
ΤΟΙ 1 τῃΔη ἃ ρσορῃεῖ. ΕῸσ 123 1}15 15 ἀξ, οὗ οχῃ ἰΐ 15 τυσιτς6η, 

ἐ ΒεΒοΪά, 1 βεηὰ ΤὯΥ πλαββΕρῈΓ Ὀεΐογα (ἢΥ ἔδοθ, ΨΙΟΙ 18 5}4}1} ἢ Μαν, Βὶ. αἰ 
ΡΙΈΡΑγα ΤΥ ΨΑΥ Ὀεΐογα ἴῃ66. ΨΈΠΪΥ 1 88γ υὑηΐο γοι, Ατηοηρ' 

Ποῖ ἡ (ἢαΐ ἀγα Ὀογῃ οὗ ψνοϊηξη [ἤ6γα δίῃ ποῖ σίβθῃ ἃ ρύδδΐοσχ " 79} χίν. 5 

τῆδη Ποῦ [6 Βαριῖ : πον  δίδηαίηρ, ἢς [παῖ 15 ἰθαϑίὶ " ἴῃ 

[ἢ Κίπρᾷοπι οὗ ῃδάνθῃ 15 στεαίεσ ἤδη 6, Απά" ἔτοπι [86 ἀδγβ "1 κε ανὶ. τό. 
οὗ ]ομη τῆς Βαριϑὲ υπῈὲ]} πον [6 Κιηράογῃ οὗ ἤδανθη βυβογείῃ 

13 νἱοίΐεηςο, ἀπ ἴῃς νἱο]δηξ ἴαϊκε ἴἴ ὈΥ ἔοτοθ. " ΕῸΓΊ 411 [6 ργορῇδιβ 

14 δυὰ ἴῃς ἰᾶῖν Ργορμδβιθα ὑπ} ]οθη. Δηὰά 1 γε ν1]}} 18 γεοεῖνα 22, 9 ἀμ 

[5 [015 15" ΕἸ145, ΕΘΝ τνᾶβ ἔοσ ἴο οοπλα.16 "ΗΕ [ἢδΐ Παῖῃ δαῦβ ἴο 10:31 ἀπαὰὴ 

ἤδδγ, ἰδ ἢϊπὶ ὮΘΆΓ. -"" Ἐξ ππ 

Ιό Βυϊ" ψπῃεγευηΐο 504}1} 1 κοὴ [18 ρσαπογαίίοη ἡ [τ 15 πκὸ » Οβαρ αἰῆο, 
431 ΝΑΑΓΙΚΊΡ. ταπΐο ΟὨΠ]άγθη δἰζηρ ἴῃ 1.6 τηατκείβ," δἀηαὰ οΔ]]Πηρ 18 πηΐο ἘΠΕΙΓ 

17 (εἴϊονβ, Απᾶ βαγίηρ,,»» Νε ὰνεῈ ριρβὰ υηΐο γοι, δηὰ γε πᾶνα 
ποῖ ἀδηςδά ; ννα Ὦδνα τη οΌ ΓηΘα ὑπο γοι, ἀηὰ γε ᾶνε ποῖ ἰΔ- 

18 τηϑρηΐϊοα Ὁ ἘῸΥ οῇῃ σδὴθ ἥ"ΠΕΙΓΠΟΥ δαίϊηρ "ὭΟΥ αγιηκίηρ, δηά 
19 ἴΠΕΥ 588γ,’ Ηε Βαΐίῃ ἃ ἀδν}.3 ὙὝΠε ὅοη οὗ τηδῃ Ἵϑῖηδ δαίΐηρ δηά 

9, 23: νἱῖ. 
τό: ἴμκο 
1}. 8; χὶῖν. 
«ς Ἐδν. ἱ. 
71. 11, 17.290} 
12. 6, 13) 22} 
ΧΙ. 9. 
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ἀτγιηκίηρ, απὰ ΤΔ6Υ βαγ, Βεμοϊα ἃ τηδη ρ]υϊίοηοιβ,32 δηα ἃ ψἱηθ- γ ἔδέρνμι, 4. 

ὈΠΟΌΟΣ, “ἃ ἔγίθηα οὗ " ρι ]Π]σΔῃ8 δηᾷ " 5 Πῃ 6 (8, 
4 Ἰλικε]. τ. 

Βιυΐ νι ϑάομλ 5. 2 [Ἅδη νἱϊ. 2ο. 
Ὅπδ ᾿ ᾿ ὃ “ (ὮΔΡ. ἰχ. τσ. 

᾿υϑ 864 οὗ ΠοΥ οὨ]άγθη. 3 τ Ὀδερεῖν. 16, 

6 χῃηᾶ ἴῃς Ἱ το Ὀ6ΠοΪά, 07 γᾶζε αὲ 8 ο»ιῖζ ἴῸ Ἢ Ἴδῴλτ νει 
3 γαϊτηθηΐ (99 αὐ 5) 10 Βυϊ νῃοΓοίοσα ψεηΐ γε οὐἱ ἢ ΤῸ 566 ἃ Ργορδμοῖὺ τό; ἴλικαν 
1 χη οἢ ΠΟΥ 25 σγεΐξ ΕῸΤ 18 γὯο ὡ ὐώνα 
Ἅ ἐγαζέ 1ο5567 16 Ἄγε ΨΠ]ΠΠῺρ ἴο 16 Ἦς ᾿5 ΕἸ 74, τπΠδὲ 5Βῃου]α σοπης 
Ὁ γῃραυκοῖ-᾽Δ 65 18 γνῆο 0Δ]} 19 Απᾶ 584 
Ὦ γε ρἱρεὰ υπῖο γου, δῃὰ γε αἰὰ ποῖ ἄδηςβ; 6 ναὶ οι, δηᾶὰ γὲ αἰά ποῖ 

ΤΏΟΌΤΙ 
33. οἸαςςομουβ τηδη 

ἹΝΤΕΟΟῦσΤΟΒΥ ΝΌΤΕ. ΤὨο ϑεπαϊηρ οὐΐ οὗ [ἢ ς 
Τπνεῖνε ΡῥσυοῦΔΡΙΥ οδ]]εὰ ἰηΐϊο ορεῶ τωλδηϊξεϑίδιοη 
ἔς ορροβιοη οἵ ἴδε Ῥῃαγβθοβ : ἤεησε Μδῖπον 
ἔτοὺρβ ἴδε ονυθηΐβ ἱπα!σδηρ [815 ΠΟΘ. γ, που 
τεξατὰ ἴο σμγοπο]ορίοδ] οσάεσ. Τῆς Ὑ νεῖνε σάτα 
ποῖ βεῃὲξ ἔοττῃ ὑη0}} ΔΕΡΕΥ ἴΠ6 ρε]οα οονεγζεοα ὈΥ͂ 
ΕΒ205. χὶ,--χΧΙ!. ΤΟ δοοουηΐ οὗ ἴδ τηδϑβᾶρε ἔτοσῃ 
7οδπ ῥτεοεάἊθ, Ὀεοδυϑε ἴῃς σουσβε οὗ σοπάιποὶ 
ψὩς ἢ ἀτουβεα ΒΟΒΌΠΠΙΥ ἰη τς ῬΏΔΣ 5665 Δα Δ ΔΚ- 
εηεὰ μεϑιίδὔοῃ οὐ ἴῃς ραᾶχί οὗ Τοδῃ (οΥ αἵ Ἰεδϑί 
οὗ Π15 ἀ15ς}}}65). 
γει. 2. δον ὙδδΣ 2οῖπ ποασὰ ἴῃ [16 υσίδοι 

31 ΘΙ ΟΠ 
38. Αηὰ νυν ϑάομι τννᾶ8 1υ 5! πο ὈΥ ΠΟΥ ψοτΚΒ. 

(Δοοοτάϊην ἴο Τοβερῆυβ, ἴῃς ἐοτίγε85 οὗ Μδοδδδγυβ, 
διτυδϊεὰ οἡ τῆς Ὀοτάεσ οὗ Ῥεσεξᾶ πϑᾶσ ἰῃς ἀδϑβοσί; 
"ποχὶ ἴο [6τυβα] πὶ ἴΠ6 βϑἰτοηρεϑβὲ ἐογίσεββ οὗ ἰῃδ 
76) ὁ ψοσῖκε οὗ ΟἸμτίδί, Αοςοογαάϊησ ἴο 1υΚ9 
(ν1]. 18), [οΠπ’8 ἀ1501Ρ]65 μαά το] ἢἷπιὶ οὗ ϑυςῇ τηΐτ- 
Δ0]65 45 ἴῃ Ταϊδὶηρ οὗ (πε ψ]άον ΒΒ βοὴ ἰῇ Ναίῃ. 
“ΟἸγτ5ῖ,᾽ οὐ "τῆς ΟἸτίϑι.᾽ Α5 Μαιίπον υβ658 τη 8 
ἔοττη πονῃοσα οἶδε, ἰς ἴα ΚΕΙ͂ ἰδ [ἴῃς ἀἰβοῖρ]65 
οὗ Τοδῃ δὰ {δυ5 βροΐβη οὗ οὖζ 1,οτγὰ, πηδδηίηρ : 
ἴ[ῆ6 οὔς ἴομῃ δηπουπορὰ ἃ5 ἴῃε ΜαββΊ Δ}. --- 
δοχὲ ὈΥ͂ 16 ἀἰδοΐρ]ο5. ΤῊ 8 ἰβ {πε οοττεςὶ γοδαϊην, 
“Ἵ το ἰ8 Ῥοττονεα ἴσοπι Γ[Κς νἱΐ, 19. 



[04 
ει. 2. Ασί ἴδπου 89 [πδ΄ ΘΟΕ, 2. 4., [ἢ Με5- 

Βἰδῇ, ΟἹ ἀο ψὸ Ἰοοῖ 70. διοῖΐποσ. ΕΧρ δηδίοηβ : 
(1) Τοδῃ νγᾶ5 τοι ρΟΥΑΓΙΪΥ ἰῃ ἀοργαβϑϑίοη δηᾶ ἀουθῖ, 
τεβρεοίϊίηρ [6 5]0}07 ἀπα υποβίδηϊδίίουβ τηοὰς οὗ 
ΟὨ τ 51᾽8 τηδηϊοβιδιίοη, δπὰ [ἢ 6 {6 ἡδΐυγα οὗ 15 
Ἰηφάοτῃ. (2) [οἱ π᾽Β αἰ] 5. ρ]65 (ποῖ ἢ 1561) τε σα 
ἴῃ ἀουβθῖ, ἀπὰ Πα 5εηΐϊ ἴἢθπὶ ἴο ἣὲῊ ᾿ηϑίσυςϊεα ; (ἢ6 
οΟΡἰπίοη οὗ β8οπὶα οὗ ἴπε Ἑδίῃοβ. ΤῊ]5 βδᾶνεβ 
ἐἰπάδις οΥ̓ΠοάοχΧΥ δὲ [6 ὄχρθῆβε οὗ ἢὶβΒ του] γ. 
Ποτα 18 πὸ πιοῖε δνϊάσηοα οὗ ἀουδῖ ἴῃ {πεὶγ οᾶ5ε 

τῆδη ἰπ ἐμὲ οὗ ἤΪοῦη. Βαβι 68 [6 Δ ΒΕΙ ννᾶ5 δᾶ- 
ἀγεββεὰ ἴο Ϊομῃ. (3) οὔ γγχᾶ8 ὑσοιηρίεα Ὀγ ἱπι- 
Ῥαδίεηΐ Ζεδὶ, ἀπα τυϊϑη θα ἴο 02}] ἔοττἢ ἔσο [6508 ἃ 
ΡΟΝ] ς ἀεοϊαγαῦοῃ οὗ ΗῚ5 Μεββιδβρ. Βιυΐ τἢϊ5 
σου ἃ ἤανα θεθὴ ὄνεη γοσβα ἴμδη ἀουδῖ, (4) Τ᾿ οἢη 
564 ἴο δάση νυν ἢ ΘΟΥΙΔΙ ΠΟῪ Ἡ ΠΕΙΠοΣ (15 ΟΓΚΟΥ 
οὗ τσα0}]65 ψγ85 (ῃς οἠς ἢς δα ὈαρίϊΖεα, ΤῊ 15 
ΟΡΡοβεὰ ὃγ ἴδε ρῆγαβε “γοσ 8 οὗ ἴῆς (γὶβι᾽ (νεῖ. 
ἡ, ΤὨς ἔχει νίενν 18 ὈγΓαίοσαϊα. Τῆς ΒΙ10]ε ἀοε5 
ποῖ τεργδβεηῖ ἴῃς ϑδϊηῖβ ἃ5 ἔγες ἔγοσζῃ ρου οη 
δὰ ἀουδί. ἘΠ} 4, [6 Ῥτγοϊοίγρε οὗ [οδπ, μδὰ ἢϊβ 
δεΆ80ῃ οὗ ἀδεβϑροπάδῃου. Ϊόοθη νν85 δῖ ᾿εδϑί ἀἶβδρ- 

ἰηῖεα, δηα ΤῊΔΥ δᾶνε βεηὶ [ἢ18 τηεϑϑᾶρο, ΒΟρίησ 
ΟΥ̓ Βοπι οι ὨΙην ἴο 5.ΓρτῖΏδη ἢ15 οὐ η ἔδἢ, Ὠορὶηρ 
τἈΔρ58 ἴπδϊ ἢς ψνου]ὰ ὃς 5εΐ ἔχεε ἴο 8ε6 ἴδε ζοτη- 

Ἰην οὗ ἴδε Κίηράοπι οὗ ἤδανεη, δηα πὶ Ἰυαρτησηί 
ψου]α οοτης ὕροη τῆς ᾿]ΟΚΕα σοὺ δηα οουτγῖ ἔσοηὶ 
ΨὨοπὶ ἢς βυβετοα ; δηὰ γεῖ ἀουθθηρ Ὀδοᾶιδβε 
ἴ8εβ86 Βορεβ δα ποῖ θη τε ]!Ζεα Ἰοηρ Ὀείοτε. 

ψεῖ. 4. 0 διπηᾶ [61] 7Ζοιπ, οἷ6. Ουτ 1,οτὰ 
δοηᾶβ ἃ τηεϑϑᾶρε ἴο οδη, Ὀυΐ ἀο65 ποῖ ἱπϑίσυςϊ 
818 αἰ5ς1Ρ}68. 
εν. δ᾽ Το ὈΙΠπᾶ χϑοοΐνο ὑμοὶσ εἰσ, οὐ " 56ὲ 6 
δἰη.᾽ ΓΒδ νοσζὰ πηδδῃ8 ἰἢϊ5 ἤδη ΔρΡΡ]16α ἴο ἴῃς 

δΙ1πά. [π οἴδοῦ ολ568, “ἴο ΙΟοΚ υρ.᾽ - ΤῈο ἀθδὰ 819 
ταϊδοὰ ὑρ. ΤῊς ταϊϑίηρ οὗ [8Ὲ ἀδυρῃίεν οὗ [αἰτγὰβ 
ΡΓΟΌΔΡΙΥ ἴοοκ ρἷδος αδἴϊεογννασγάβ, Ὀυϊ ἴῃς τηΐγαςὶε ἴῃ 
Ναῖῃ σουίαίγ Ργοοεαεά. --- 1:9 ῬΟΟΣ πᾶνὸ ἴδ κ8- 

ἴο ἴμοτα. Τῆς “ῬΡΟΟΓ᾽ ἴῃ ϑρίγ γα 
Ἰπο]υάςα, ΤΙ 8 ἐς οἰ πῆαχ. ϑρίπίυδὶ ἀς] νεῖ- 
ΔΠ06 Μ45 ἴῃ ρτοδίεβί χίσδοϊθ. ὙἼῊς Δ βννοῦ (σοι. 
58. χχχν. κα; ἰχὶ. 1) Ἰηθδῃβ: “1 ὧἀο ρτεαῖ {πὶπρβ ἴῃ 
ἢγϑίςδὶ ἢδα]ησ, Ὀαϊ ΠΥ στελίεβι οσκ 15 [ἢ βρὶσ- 

᾿ἴυ2] Πεδ]ΐηρ 1 Ὀσίηρ : ἀο ποὲὶ ἴδῃ Ἔχρεςὶ β8οπὶς 
ὙΟΠΟΘΙῸΙ τε ρογαὶ νἹοΐοτυ, ὈὰΣ Ὅ6 σοπίεπὶ ἢ 
[86 Γπουρῶς ἐμαὶ 1 2485 Μεββϑίδῃ ἂπὶ ἀοἱῃρ ΤΥ ΔΡ- 
ΡῬτορηδίε δηᾶ τηοϑβί ρ]ογίουβ νουκ.᾽ ΤῊΣ τείεσεηοα 
ἴο ἴῃς ΟΙΪα Τεβίδπιεηϊ Ῥσορῆθον νου]ὰ ρῖνα 10 8ὴ 
Ὀοῖἢ ἰοϑ οην ἀπὰ ἰπϑίστυςιοπ. Ἐνεη οὐὖν ἰοτὰ 
ΔΏΞΟΙΚ ἀουδὲ ουἱ οὗ {πε ϑοτρίιτοβ. 

ες. 6. Απὰ διοδδοὰ ἰδ Ὧθ6, εἰς. ΤῊ5 τες δ]}5 
15. ν}}}. 14. --- ΟἸἸ δειάθα, 12. «., “τις ἴο ϑδἰυμιῦ]α." 
ΤΗϊθ ἀο68 ποῖ υρῦταϊὰ, ὈὰΣ οσΔυϊοηβ, ᾿πρὶ γἱηρ 
[δαὶ ΟΠτιβὲ Κπεν Ὀεβῖ να τὸ ἀο ἴῃ Ηἰ8 Κιηρ- 
ἄομι. Ἐδβυὶ οὗ ἴῃ6 πιεββᾶρε: Μ͵Ὸ ΤΔΥ ΜῈ]1 Ὀ6- 
Ἰιενα τπδὲ Το ννᾶ5 ποῖ ἱἌΚθῃ ΔΝΔΥ 85 ἃ ΤηΔΥΥΤ ἴο 
ΓΡΗοου5η 6855 τυ πουΐϊ Πανὶηρ ἢ8. ἔδιτἢ ταβιοτεά, 
Η!5 ἀ]5.1}165, δέίετ ἢ15 ἀδαιῃ απ Ὀαυτγίδὶ, " οᾶπιο δπὰ 
[ο]ὰ 76505᾽ (Μεᾳῖί. χίν. 12). 

ΨεΣ. 7. μπᾶ 84 [ΠΟΥ ἀθραγίθα. ΤΙῃ Τὐὺκα νὶὶ. 
24-35, γε ἥηά δη δἰπηοβί ὄχαοῖ ρᾶγα]]6] ἴο νϑυῦϑβ. 
-ι Τῆς οοπηπηθηΐϊ ζο]]ο 5 ἂἵ οπος, ἴο ὕὈΡ- 

ὨοΙὰ τῆς οΤδαγδοῖεσ οὗ Τοῆπ, ΒΟ πιὶρμὶ μανε 
Ὀεεη υπάοτναδ]υδα ἴῃ σοπβοησεπος οὗ 5 πχοϑβαρα. 
Βυϊ ἢδ 15 ποῖ ῥταϊβεά ἰῃ (ἢ ργέβεηος οὐ ἢΐ8 ἀ1561- 
168. -- Τὰ του] ἰϊτιᾶθ8. Τῆς στοαὶ ἱπῆυδηος οὗ 

ἤοδη ΔΡΡΟΔΙΒ ἔγοπι ἴῃς ἕδος (δὶ οὖζγ 1οτὰ τυ 
ἄΡΡΘδ]5 ἴο ἃ πιϊχεὰ οτοννα. -- δὶ τοί γὸ ουΐ 
ἰπΐο [80 ὙΣΙάοσηθδα. (ΟΡ. οἤδρ. [ἰϊ. 1-. -- Τὸ 
6. ο]ά, οΥ “μ4Ζε αἵ.᾽ Α5 1 δἵ βοπιδ ουτίουβ Βρ60- 
ἴ20]6. ῬΟΡυ Αγ 18 νοσΥ οὔἴεπ ἀυς ἴο ΠἸΠΡΟΙΗΙ 
ὄνθῃ ἴῃ [86 οᾶ56 οἔ δῇ δαγηδβίῖ δπὰ ξαϊτέυϊ ργεδοὴ- 
ΕΓ. -- ΔΑ τοϑὰ βιακοι ὉΥ (06 σψἱπὰῖ Ἐδοὰβ ἅτε 

ΤΗΕ ΟΟΘΡΕῚ, ΑΟΓΟΚΌΙΝΕ ΤΟ ΜΑΤΤΗΕΝ. [(ηκ». ΧΙ. 2-0. 

δὈυπάληϊ οη [Π6 Ἰονεῦ ῬΔηΚ8 οὗ ἴῃς Ἰογάδη. ὙῊ6 
τηοδηΐπρ' 15 ποῖ, 5 ΡΥ, γοῦ αἰά ποῖ ροὸ ψίπουΐ ἃ 
τηοῖδνα, Ὀυϊ ἢε ὙΏΟπὶ γοὺ ψαηΐ ἴο 866 τ,χᾶβε ποῖ ἃ 
ΠΟΚΙςΈ, ψυουπρ ΟΠΑγδοῖου. ῬΓΟΌΔΟΙΥ δῃ δἰϊυδίοῃ 
ἴο ]οΠη᾽5 ἀουδί. 

ϑγήδη ἤφοαε. 

Ψεγ. 8. Βυϊ τῦρδῖ: “1 ἴἰ 58 ποὶ δαὶ, νἢδὶ 
ὙΔ5 ἴ{,᾽ οἴου. --Α δὴ οἱοϊποὰ ἱπ βοῦξ σατο ῖ 
Απ δ] υβίου ἴο ἴπ6 σοάσβθθβ5 οὐ Το π᾿ 5 οἱοιῃϊη 
( Πρ. ἱν. 3). -- Βομοϊὰ. ΤῊ5 15 δαυναϊθηΐ ἴο, “ὁ 
πο, δος ἂῖὲ ποὶ ἔουπα ἴῃ τ1ῃ)6 Ἡ]Ὰ ΘΓη655.᾽-- [ἢ 
κκαη. ἐμὲ μιοῦϑοα; ποῖ ἴῃ ΚΙηρδβ᾽ ὑτίϑοηβ. ἢ δ]])υβίοῃ 
ἴο ἴῃ σουγίίετβ ρου Ηετοὰ Απῦρᾶβ5. Ϊοἤη νγᾶ5 
ποὶ ἃ βδίζεσευ ποῦ δὰ ἢε ἄγαν δος ἔσγοπι ἢῚ5 
(Θ5ΕΠΊΟΣΥ ἴο Γ6ϑ8 ἴο δβοᾶρβ ἔγοπιὶ Ὀυ βοὴ ΟΥΓἩ ἔγοπι 
ΔῺΥ 5618 53ἢ τηοῖϊνε. Τῆυβ οὖ 1οτὰ ἀεΐοεπαβ ΗῚ5 
ξοΓΕσΌΠΠΟΥ ἔσγοτῃ [ἢδ βυβριοίοη οὗ {πὸ πιυ] τας. 

ει. 9. ἴῸ 800 ἃ ῬΓΤΟΡΒΘΓ Ί Τὸ {Π|5 ἔς οτονὰ 
ὙΟ1}1ἃ ἈΠΒΎΨΟΙ “γε5 ᾿ (ΟΠ. ςἢ. χχὶ. 26). Βυϊ οὔγ 
Ι,οτὰ δα 5, ϑ8, πιοβῖ Ἷθγίδι ΠΥ, 88. πο γοῦ, 1 
ΠΟ οδη ϑρεᾶῖκ ΨΠῺ δυϊ ποῦν οὐ {πε βυδ]εςῖ, δοὰ 
ΤΑΌΘΝ ΣΟΥ ἴδ 8} 8 ῬΣΌΡμϑί. [ἢ η 58νν δηα ροϊηϊςα 
ουἵ Ηἴτπιὶ ψδοῖὰ ἴΠ6 Ῥτορῃεῖβ ΟἹἹῪ ῥτεαϊςϊεά, ἀηα 
ἢδ τνᾶϑ Βἰπιβεῖε ἴπε βυ]εςὶ οὗ ργορπεου. 

γος. το. ὸ ἰδ υτίτῖοη. Μαίδομι 11}. 1. Τῆς 
Ιαβὶ οὗ ἴῃς ρσγορῇεῖβ ῃδὰ ἔογεϊο]ἃ οἔὗ Ϊοῆη. Ηἰβ 
οὔδος 25 ἔογεγυπηοτ οὗ (γιϑὲ δας ἢὶπὶ ρτεαῖογ 
ἴηδη [θη ]}.--- ΒοΒοΙὰ Σ δβοηὰ ΣΏΥ τ ΒΟΉ ΘΙ Ὁθ- 
ἔοτο Ὧν ἔδοθ; εἰς. ΤῊΝ οτἱρίπαὶ ῬΓΟΡἤΕΘΟΥ ἰ5 :  Β6- 
ΒοΙ]ά 1 ϑεπὰ τὴν τλοβϑεηρσοσ Ὀεΐοσα γι» ἕδεε;᾽ εἴς. 
(ΤῊ. Ἰαϊίεῦ ρατί οὗ ἴῃς νεῦϑε σοῃίδιηβ ἃ ἀϊγεςί 
τείοσοηςο ἴο ἴῃς Μεο5514.) Ηδετχο, δῃᾶ ἴῃ Μδαῖκ !. 
2, Τκὲ νἱ]. 27, 1ἴ 15 σμδηρεα ἰηίο ἃ Ῥγοχηΐβε οὗ 
αοὰ “τ (ῃγῖβδΊ Ουγ [οτὰ οα Ηἰΐβ οὐγῃ δυϊμουν 
(νεσ. 9: 1 88ὺ υπῖο γου ᾽), ΔΡὈ 1165 ἴῃς ρῆγαβϑε," ΤΥ 
Τὴ] 5ΒἝΏΡοΙ, ἴο [οῆη, δηα ἴῃς ψοσζὰ "Τγ ἴο ΗἸπ’- 
8610, τὴ ΚΡΡΓΟΡΠΆΓΗΡ ἃ ῬΙοπΠοῦη χεΐοστιηρ ἴο 
Οαοά. Οομρ. Ηἰ5 ἀϊβοουζβε οὐ ἃ ὑσενίουβ οὐὺ- 
οαϑίοπ (Ἰοδη ν. 17--47), ἴῃ ὙΠΙΟΣ Ηδ ταΐοτβ ἴο Ηἰς 
γτοϊδίίοη ἴο ἴῃς Ἐδίμεσ, ἴο 7 οἤη, δπὰ ἴο ἴῃς ΟἸἹὰ 
Τεβίδπχθηϊ Ῥσορῃοῖβ. 

ΨΟΣ. 11. ὙΨΟΣΣΙΥ Ζ ΞΔ} πηΐο γοῦ. ΟἿὶΥ πὲ 
οουϊὰ τυ Θρεδκ σοποεγπῖρ ἴῃ ρστεδλῖοβι “Ῥογῃ 
οὗ πνοιηοη.Ἶ --- ΤΏΘΣΟ 6. ποῖ σίδθι ; Ὀδδη ταὶϊβοα 
ἰηῖο Ρῥσγοπιίπεποας ΕΥ̓ Οὐσοά. -- Βοχῃ οὗὐ οϊθθῃ. 
Ατηοηρ πιδηκίπά ἴῃ ρσεποσα]. (γὶβὶ νν5 "Ὀοση οὗ 
ἃ “οιηδη᾽ (( 4]. ἵν. 4), Ὀυϊ (18 αἰ εΥβ ἔγοση (δε 
Ρθγαβε δεῖς υϑεὰ 48 “ϑοῃ οὗ πιδῃ᾽ ἀοδβ ἔσγοῃν 



ΓΗΑΡ. ΧΙ. 2-:9.] 

“τηοη.Ἶ -- ατοδίοσ. ΝΟ οὔ, ρα τοῦ ΟΥ Ρτορἢ- 
εἴ, ίη ΟΥ ὈΓοβῖ, νγὰ8 στεδίοσ ; ἔοσ [οδηῃ ΜῈ5 ἴπ6 
ἔοτεσυθηοῦ οὗ Ομηβι. Ἐεϊδίοη ἴο (γίβὶ 15 1ῃς 
ὕσυς τησάϑυζα οὗ ρτοδίησβϑ. -- Βαϊ μ0 [δα ἰδ Ιοδδΐ, 
1, “1658, ΕἸΠΕΥ 1655 (Δὴ ἸΟΏΏ ΟΥ 1655 ἴῆδῃ 
οἴμετβ. Τὰς Ἰδίζεσ 566 15 ρτεξεγαἷθ, ἀπα 8 σε] 
δαυϊναϊεπῖ ἴο “]δαϑβί." -- 1 [80 ἰπράοτιῃ οὗὨ πθᾶνοσι, 
ἐ, ς., ἴα πεν ἀἰβρεηβαίίοι οὗ σγαος ὙὩ]οἢ Ογχίβὲ 
ἱπίσοάυςεβ. Νοΐῖ “ἴῃ 16 ὑσοδομίηρ οὗ (ὴς πρὸ πάρα 
οὗ πεδνθη.᾽ Το οὮπ οὐ ἴπε {Πγεβῃο]α οὗ ἴμ6 Κίηρ- 
ἄοπι, τνᾶϑ ἱῃ ροβίοῃ ἴ6 στεδίοϑβί οὗ ]1] ΟἹὰ Τεβίδ- 
ταοθηϊ Ρσορ;εῖβ δά βαἰπίβ, θυ τῆς Ἰεαϑὲ ( σι β λη, 
Ὀεΐηρ ἰῃ ἴῃς ἰκϊησἀοπι, 15 435 ἴο ροβι οῃ (ποῖ ρεσ- 
50 δ] τη θτ) στεαῖεσ ἴπᾶπ 6. ὍΤθοβα ὁογρ οὗ τῆς 
ϑρὶϊ ἄγ στεδῖευ [ἤδη ἴῃς ρτοαίεβϑε θοσῃ οὗ ΟτΊΘη. 
Ἐμὲ τοϊαϊίου ἴο ΟΠ γῖϑὲ ἰβ 5111} πιοῦα ἱπεϊηχαῖο, δηὰ 
(ηαὶ ἀεϊοιπηίηθ5 ἴῃ 6 τεϊδῆνςα ργεαΐηθββ. ΙΟὮΠ 18 
τορατγαςα 25 511} ουϊβίάς ἴῃς Κίπράοχῃ ἰηΐο ΒΊΟΣ 
Ὦδ ΤὨΔΥ πᾶνε δἰϊεγιναγαβ δπίεγεα. 1 “1655᾽ Ὀὲε 
υπαοτβίοοα 43 πηεδηΐηρ “1655 ἴδῃ Το, ἴμθὴ ἴῃ 6 
τοίογεποδ 15 ἴο τεϊδῦνε ροϑι ομ, 2. Φ.,), Οὔδ ἸΟΥΥΕΥ 
ἴῃ Ῥοβίοη ΟἹ απ ἴῃ ἴα Κιησάοιαῃ οὗ Ὠδάνεῃ 8 
ρτεδίεσ ἤδη Τοθη, γο οσουρίεα με ἰρῃαβί ρῖδος 
ἱπ ἴῃς οἷα αἰδρεηβαῦΐοη. Βυΐ ἢ}8 15 ἱπάεῆηια. 
Το Εδίμοιϑ τεξεσγεὰ "Ἡς [ἰδὲ 15 1655 ἴο (ἢ γχιϑῖ, 
ας ΟἸγΞῖ 15 ποῖ ἰῃ τῆς Κιηράοπι (ἴλ6 Κιηράοῃιχ 15 
ἴπ Ἡϊπι), απὰ βυςοὴ ἃ σοι ραγβου 18 βοϑγοοὶν δ6- 
ΠΪ551016 δέου 186 Δρρὶϊοδίίου οὐ Ργόορῇοου τπηδάς 
ἰπ νοζ. 10. 

ψεῖ. 12. Δπὰ ἔσοπι [πο ἀδγε οὗ Ζομπ ἴπ0 ΒΔΡ- 
δὲ ποτ] πο. Α Ροτὶοα οὗ ποῖ πιιςἢ ποῖα μη 
ἃ γεδῦ, ἰξ 6 ΒΌΡΡΟΒΘα. --- Τ80 οὗ πθᾶνθῃ 
Βυοτοιδ υἱοΐθποθ, οἵ “15 Δ5βϑδυϊϊςα Όγ βίοστῃ ᾽ (1 ἃ 
ξοοά 5εῃ86, τεξεττὶηρ ἴο ἴῃ8 ἀχοϊζοηθηΐ δηὰ βᾶσῃ- 
ἐϑὶ ἐπάσανου δυγακεηδὰ ἴῃ ἰδα Ὀγιοῖ ροσὶοά βίπος 
Τ]οδη ἂρρεασεά), διὰ ἴδ νἱοϊσωΐ (ο8ς6 τηακίην [ἢ 6 
εἴξοτι) ἴδῖο ἐξ ὉῪ ἴοσοθ (δεοῖϊιδ}}} βυςοεεά ἴῃ δηΐοσὶης 
ἴῃ). ΑἸΓουφὰ Ποὔπ Ὀεϊοηροα ἰο (86 οΪ Εσοποτην, 
τῆς πεν (“τὰς ἰκἰπσάοτῃ οὗ ἢδᾶνϑη ̓ 5 δἰσγοδαν οῃ 
δαστίῃ, απὰ τὰς ἄτβὶ ονίάδηοε οὗ 1158 σοπηηρ ψ85 
(ῆς ῥτεδοπίηρ οὗ [ολη δηὰ ἴΠ6 Ἔχοϊϊθα Ἰηϊογοβὲ 
ἧς δὲ ἀσουβοά, Τὴηΐβ 15 ἰῇ ῥγαΐβε οὗ Ϊόδη, Ὀπϊ 
ἀεκίσηεα ἐβρεςῖα!!}ν ἴο ὁοηνεὺ ἴῃς ἰάδᾶ ἰμδῖ ἃ Ὧεν 
ετᾶ Αἰτεδὰν ἀλυεα, ν ἢ ἀσβογνεα τὴς δη- 
ἄσανοῦ ἴπαὶ δα Ὀδδη διουβοά. ϑόοζηδ, Ὑ͵ 1655 
ετουπά, Βυρροβα ]ολη δηα (γβὶ ἴο Ὀς τεξειτοὰ 
ἴο ὈγῪ “186 νἱοϊεπί.᾽ Τῆς νοῦβα ϑίδίεβ ἃ Εἰβίοσί δὶ 
ἔλεϊ, φρρροϑῦηρ ἴμδὲ εαγησϑὶ δηάδανου 18 ἢδς68- 
ΒΑΤΥ͂ ἴῃ ΟΥ̓ΟΥ ἴο δηῖεῦ ἴδς Κίηράομῃμ οὗ Ὠεάνδη. 

γεν. 132. ΕοΥ. Α γνχοοῦ οἵ ἴδε οοτηϊης ἰπ οὗ 
ἴδε πεν 6ΓΆ. --- ΑΙ [0)6 Ῥτορδοῖς δπᾶ ἴδ9 αν, 1. 4., 
(6 ψ8ο]ς ΟἹα Ταβίδπιθηΐῖ. --- Ῥχορβοείθᾶ. Οπὶν 
"Ῥιορμοϑίεὰ., “ΤΠ ἰδνν᾿ 5 4180 ἃ ῬΡσορῇεου, Ἔνδῇ 
115 σοΓοΟὨ65 Ροϊηΐ ἴο ( ἢχίβί. --- ΒΕ Ζοα, [η- 
οἸυάΐπρ ἶπι 45 ἴῃς α8ὲ οὗ [ἢ 56γίεβ, 51}}} Ὀ6- 
Ἰοηρίης ἰο ἴῃς οἷα αἰβρεοηβδίίοηυ, Ὀυΐ οἱοβίηρ 115 
ῬΤΟΡΏΕΟΥ, μθῃ ἢς υϑῃεταα ἴῃ {με Μεββίδῃ. Τῆς 
Ἰοϊπιηρ οὗ ]οΒη τ [ἢ6 ΡΥΟΡΒΘΙβ 18 ἃ ἔτ οΓ 58- 
Ροτί οὗ 15 σὴ ροϑι ἤοῃ. 

Ψψετ. 14. Σ γὸ δἴ9 ἴο τοοαΐνο ἐξ. 
Τῆς 1εἐτγἢ Ἴχρεοϊεα {πᾶς ἘΠ|Δ} νου τῖβε ἔσουι 
τῆς ἀελά, δῦσα τδηυ τνουϊὰ ποῖ τεσεὶνς 1. ΤῊς 
ΡῬΌΡυΪΑΣ ποίΐουβ οἡ ἴῃς ψἢο]ς 50) 6ςὶ οὗ ΡΓΟΡὮΘΟΥ 
ὝΟΙΟ ἱποούγαοῖ; ἔογ ἰῃ τὴς ἀδγ οὗ ἔυ] ]τηθηϊ ΟΣ 
Ϊ ,οτὰ (ἢ ρτεΐδλοαβ Δῃ Ἔχρ  ΔηΔΏοη. --- Εἴ 16 ἘΠῚ ΔΆ, 
εἰς. ΜΙ]. ἵν. ς, ἈΡΡ!1οα ἴο ἴοβη Ὀεξοτα ἢϊ5 Ὀἰπτἢ 
ὉΥ ἴπῸ δηροὶ ΟδΌσχοὶ (κε ἱ. 17). Νοῖ τῆς 
εἐπῶῦτε ἔυ] ]ποηὶ οὗ 6 ὈΥΟΡΉΘΟΥ, ἴον παρὰ Ὠ]πὶ- 
51 (]οἤη 1. 21) β8ϑαϊἃ ἢ νγᾶ5 ποΐὶ ΕἸ ) ἢ, δηὰ οὺζγ 
[οτὰ αἤεγινατὰβ ἱπεπηαϊεα [δὲ Ἀποίμου οομγὶῃ 
αὐ ΕἸ) 4 15 ἰο θεὲ ἐχρεςοίεὰ (Μαῖί. χνὶϊ. 11). 

γεῖ. τς. ΞΕ [δὲ μδὲδ θδσα ἴο Ὦθδσ, εἴς. ΤἬ!8 
ΠΌΔΙ 1ο]] ον Δη ἱπιροτίδηϊ 5βἰλιοπιεηΐ, ἱπεπγαῖ- 

ΤῊΗΕ ΟΟΘΡΕῚ, ΔΟΓΟΚΌΙΝΟ ΤΟ ΜΑΤΤΗΕΜΝ. ΙοΚ 

ἴηὴσ ἴα δε ψῆο 85 με αἀἰδοογατηθηΐ ἴο υηάοτ- 
βἰδηὰ ν“1}} δπὰ ἰδ6ς ἀδερεσ πιοδηϊης. Ηδσχε ἴἴ 
βϑυρροβίβ : Ὁ γίϑὶ τππδαηΐ λοσα ἤδη ἐμαὶ [οἢη 'ν88 
ἘΠη ἢ, ἰδὲ Βα ἘΠ 56} ψγᾶ5 [Ὡς Μεββίδῃ. ΤΏρη, 
5 ΠΟΥ͂, ῬΙΟΡΕΟΥ͂Υ ἴο ιιηἀειβίαπα ἴῃς ϑοῦρίυΓο5 
νγ25 ἴὸ Κὺπον (γϑῖ. ὙΠα σοιῃρδβοῃ ΨὨΙΟἢ ἔοϊ- 
Ἰοννβ ἱπεϊπιδίεβ τῇδι ἔενν ψου]ὰ "τεοεῖνε ̓  ἴῃς ἐγαῖῇῃ 
τεϑρδεοῖηρ Ἰοδῃ, ΟΥὙὨ ἢᾶνα “ΘΔΓΒ ἴο Πααγ᾽ ἴῃς σὶδα 
ὯΘΝ5 οὗ τὴς. Μεββίδ ἢ 5 ὑγεϑθῆοςα. --- "ἢ ΤῸ ἢ νυ] 
Οὖχ Γοσὰ ἴο ἀδοίαγε Ἡ:π)56]ξ, Π15 δῇ ν88 ρτδηῖ- 
εἁ, Ὀυΐϊ ἴῃς τονεϊδτίοη 25, 25 δἰ γΑΥ5, ΟἿΪῪ ἴο ἴο5868 
ὙΠῸ ΤΟΆ]Υ βουρῃῖ ἴο Κηονν ΟἸ γί. 

ψεῖβ. 16-19 οοηΐϊαϊῃ Ράᾶγ8}1ε}8 δηᾶ σοῃίγαϑὶβ 848 
πη Ηδεῦτεν Ροοῖσυ. [Ι͂᾿ Τὰκὲ τῃ6 Ροεσίς ἔοτπῃ ἰ8 
Ἔνθη τοσα τηδυκοί. 

γεσ. τ6. Τπιῖο χοπογδίος, ἡ. 6., [6 Ῥδορ]ς ἴδῃ 
1ἰνίηρς ἰπ [υἀ68. --- ΟἸΣΠΙᾶτοΣ, εἰς. ΤΉδδβε ΤΙ] άσεη 
Α1Ὲ ταρσγοβοηϊεα 845 Ἰα]τηρ ἰῃ ΡΌΌ]1Ο Ρ]Δς685, εἰτος 
ἰδ ἴδο τιδυϊκκοῦ.Ὀ]8ο68. 

γετ. 17. Οἷς βεῖ οὗ ΟΠ] άσδη ἰβ τεργεβϑοηϊεα 48 
μανίηρς αν οα ΔηοίθοΓ δεῖ ἴο ρἷδυ, ὅσϑί 'ῃ ἃ ποὺ 
νοσάϊηρ ἀπ ἴπδη ἰπ ἃ τος κ ἔυποτῖαὶ, θυΐ ἴῃς 
Ἰδλῖῖοσ ψουἹὰ ποῖ ἰοῖῃ μοι. ἘΧρ] πδίοῃβ : (1) 
Τῆς ομ]άγεη ΤΑ] ηρσ, ταρτοβϑοηΐ ἤομη ἀπᾶ 6508, 
Ὀυΐ ἴδ6586 ἵἱνο δασηδβὲ Ὀσοδοῦοῖβ σοῦ ποὶ Ὀς 
ἸκΚοπδὰ ἴο Ἰά Πρ, Ρεϊυϊδηΐς οἰ: τε, ἀπά ἴη τπδί 
ο836 ἰῃ6 "τιουσπην ᾽ ουρῆϊ ἴο ργεςοεάς τῃς “" ὈΙΡΙηκν.᾽ 
-- (2 Τποβθε γΒὸ Ψ0{11 ποῖ ΡΥ σερσγεβεηΐ (ἢ ἴνο 
Ῥγδδοδεῖβ, Ὀὰϊ (Π8 15 ορροββά ἴο ἴδε ποσὰ “ξε]- 
Ἰον8 ᾽ ΟΥ̓“ σοτῃρδηίοῃβ᾽᾽ ἰῇ νΟΙ. τό, 45 ἮΝ6]] 2458 ἴο 
[6 Ῥάᾶγδ]]6] ραββᾶσε ἰῃ [Κα (ν]. 32), ἤοσε (ἢ6 
ΟὨΣ]Ι το ἃτὸ βροΐζεη οὗ 5 “Ἷδι]ησς ἴο οπς δη- 
οἴποσ., ΑἹ] (ὃς οσὨ! άσθη ποσὰ ρεϊα πὶ. (3) ΤῊΣ 
βἰπιρ οϑὲ νἱεν : Τῆς ψΠ0]6 σορδην οὗ οὨ] ἄγοι 
τορτγοβοηὶ ἴῃς [ενν8, οηρσαροα ἴῃ ἴῃ6 ΤὨΣ] 5 ρὺτζ- 
8118 οὗ διηυβειηεηΐς δηὰ δ ονρν ἀἰδαστεεπιθηΐ, 
ἀϊδοοπίδηξ, αηὰ Ρεξυΐδηςς. ἍΝ ἢ ἴῆ688. " σὨΠ] ἀσθη 
ἴῃς οὐ] άτσοη οὗ τννϑαάουῃ ἂς σοηιταβιδα (1{υ[ς). 

γεν. ι8. Ἐοσ. Απ ενίάσεπος οὗ ἴπε Ρεῖϊυϊδηῖ 
ΒρΡ᾿ΓΙς (50 νΘΣ. ΤΟ) ΖΟΒᾺ ΟΔΙΏΘ ΟΙΓΙΘΣ οδο δ᾽ 
ΟΣ ἀτηκίηρ. Ηδς οδηϊο 45 ἃ ρτορμδεῖ, δηὰ Ἰἰνὶης 
ἷπ ἃ ῬΘΟΟΪΔΥ τ ΠΏΘΥ, ΠΟΙ ΠΟΥ δαϊηρ Ὀγεαὰ ΠΟΥ 
ἀσπκιην νης (κα νἹ]. 22); “Π15 τηραὶ 58 ἰο- 
ουδϑῖ5 απὰ νὰ ΠοηοΥ ̓  (οἢ 80. [1], 4). - δὰ [86 
ΒΥ, Ἦο παῖδ ἃ ἄθίθου. Α ἀδιηοηῃ οὗ τ ἸΆΠΟΠΟΪΥ ; 
δέ 158 ἃ ἔδηῃδίϊο. 

γεῖ. τς. Τποὸ οι οὗ δὴ. δου ἸΔΥῪ ἌΡΡΤΟ- 
Ρτίαϊς όσα, ἤοτε οὖσ 1,οτὰ 8ρ6 8 Κ8 οἱ Π᾿πιβεϊέ, 
8ἃ5 Ἀρρεαχίην ἴῃ Η!5 Ἵχδιιθα πηϊβϑίοη, οϑεϊηρ δπὰ 
ἀὐηϊεῖησ, κὰ 411 ΟἴΠΟΥ τπθη ; ροϊηρ ἴο ρΡ͵]δος5 οὗ 
εϑενν, Βυ ἢ 45 1ἴῃ6 ψοαάὶπηρ αἵ (δηλ, ἴῃς ἔδαβὶ 
αἱ ἴὴ6 ἢοιβς οὗ [,δν], ἰαςπξγίηρσ Η)τ15615 ἢ 
ΔΘ ἰπ {πεῖ ΟΥΑΙ [ϊΐξ6. -- Βομοϊὰ. Τῇοβε 
σι 0 οὐ δα οὐ ἀραϊηδὶ δυβίε ΠΥ οὈ]εςίςα 4150 ἴο ἃ 
τεδοῦοῦ οὗ τἱρῃίδουβηδδβθ, ηο 5ποννοα Ὠϊτη56]Γ 
1ΠοΤΟυΡὮΪΥ υμηδῃ ἰῃ 5001] 116. -- Α τὶ ῦΐθῦοσ. 
Ουτ Ι,οτὰ υβεοεὰ νὶπο, 45 ἴῆοβε ρου Ηΐτ ἀἰά. 
ὙΠοτα νγνᾶ5 ποι ηνρ ϑἰπρσυ ασ ἰὰ Η5 800 14] ΠΔὈ18 
85 ἴα ὅοῃ οὗ δῆ. Βυῖ ἴῃ ρσαοηῃδγαίοη ΒΊΟΝ 
μα ἀεπουηοεα ἀβοθι οι ἰῇ Τοῆμ, αἴ πος τηᾶῦ- 
πἰδοα τ} 15 ἱπίο ἃ ογίτῃς. ---α ἔγιουἃ οὗ ψυ]: 68:85 
διὰ εἰπηοσθ. ὙποτουρΗΪ ἡ σ] αν ροορὶς 8εεΐκς ἴο 
ΡΑΙΤΥῪ ἴῃς ο]Αἰτηβ οὗ βρι ἴα] ἐταῖῃ Ἂ Δ554Πὴρ 115 
[οδοῦῆογϑ, ἰῇ ΟὨΣ 5 ἢ Ραοϊυϊδηςε, τυ Βα ς ἢ σοηίγα- 
αϊςίοτΥ δεουβαίοηβ, Ἔχίθπαάϊηρσ {Πεὶσγ οὐ ΠἸΟΙβταβ. ἴὸ 
ἄτεβ8, ἑοοά, Ἔἐχργεββίοῃ οὗ οουπίθηδησς, ουΐ οὗ [6 
Ῥεαγὰ δηὰ ραγίϊηρ οὗ [6 ἢδλὶσ. Μυςῇ τἰηια ἣδ5 
Ὀεεη ψαϑίεα ἰῃ Ὀγίηρ ἴο 5857 ἔῇοβε " 9 ηρ ἴῃ 
τῆς τηατκεῖβ ᾿ ἀπ ρἰδγιηρ ἴἢετα. ὙΠοβα Πο Ἀδῖα 
τῆς {ἢ Ἡ}] μαῖς 115 τερτσεβαπίδιϊίνεβ ἀπὰ νὴ]} 
ὭδνΟΥ υπαετχοίδηὰ ἰπαῖσ ὈΓΙΠΟΙΡ]65, οὐ Ὀς 5αιἰϑῆθα 
ὙΠῚ}Ὲ (Ποῖγ ὑσγαςῖοθ. Τὸ οὔὖγ ονῃ Μδϑίεσ νε βίδπα 
ΟΙ ἔΔ8)}. --- Απὰ, οἵ, "δηὰ γεῖ,᾽ ἱπ ορροβίοῃ ἴο [ἢ 8 



τοό 

ΟΠ] 5} σοπάυςι, ΜιίφδοΙΩ, [86 τιβάομῃ οἱ Οαοά, 
ρειβοπίῆεα μετα 88 ἴῃ ἴῃε Βοοῖκς οἵ Ῥσγονεγθβ, 88 
"γα; βοἃ ; τοὶ “15,᾿᾽ ποῦ “ Ὑ7]} ἡ ἈΤ, ΟΣ “ἔτοχι, 
ὮΟΣ τοῦθ. ὙΤὴδ σοΟΙΟη τοδαϊηρ ἤστα ἰ8 ὈΟΓ- 
τονε ἔγοσῃ [|ὰ νἱῖ. 25: "ΌΥ 4}1 ΠΕ σὨ]άσεη.᾽ 
Ἴδα ρεΠΕΓΑΙ 5686 15 ἴῃς ΒΑ ; ἢεσγε ἴῃ6 τοΐθεγοποα 
ἰδ ἰο ἐς σεΐοη οὐ [π656 οἰ] άσει οὐ νυϊβάοσα, 
Τῆς Ἰυάρτηοη!β οὗ [6 ψοσ] ἃ ἀτεὰ ὩΣ] 5}, ἴλοβς οὗ 

ΤῊΕ ΟΟΘΡΕῚ, ΑΓΓΟΚΌΙΝΕα ΤΟ ΜΑΤΤΗΕΝ. [(Βᾳ». ΧΙ. 20-3ο. 

ἴῃς ΟΠ άταπ οὗ τ ἰϑάοπι ἀγα ΟΠ] Ια, ἰὰ Πυσα Ὁ 
δηὰ (Δ, πὰ ὑποὶν “ οΥ ΚΒ ̓ σοΙζεβροηα. Τα 
ΓΟΒ.ΪῈ ἴῃ ἐπεὶγ οα86 ἢ845 ᾿υδίβεα (ἢ τ βάομ οἱ 
(οὐ β τηοϊῃοα, ϑοπιο, ΠΟΎΟΝΟΥ, τοῖοσ ἴῃς οἴδυδα 
ἴο ἴῃς [6νν8, ΘἰΠΘΙ 1ῃ 5ο]θσῶη ἰΓΟΩΥ (ο]αἰπιὶηρ ἴο 
ἤν ᾿βάοϊῃ, ΤΠΕΙΣ ΟΥΚΘ ϑῃουαὰ 50 10), οἱ 
ἹΡ Υἱπᾷ, [δὲ {Π6ὶγ σοπίγδαϊοίοτΥ Ἰυαρτιηθηβ σοτ- 
ξαϊεα ἐδοὴ οἵμοσ δηὰ [8}β σοηδιτηδὰ “ νἰβαοτζη. 

ΟΠΑΡΤΕΚ ΧΙ. 20-30. 

Φεμροταζίορ; οὗ 'ιμαρνκοηξ οι ἐἦς ΟἿζέός οΓΓ Οσαἰξέσσ, γοοτυσαῖ ὅν ἃ εἰγίξίηρ 
Αφο ῥέον» οὗ γαΐδε απαὶ ἃ ἱφηια6 7 7ηυϊίαίϊο». 
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ΗῈΝ Ὀερδὴ ἢἣξ ἴο υρ τγαϊα [6 οἰἴ165 νη ογαίη τηοβί οἱ ἢὶβ 5: χ. χ8- 

τσ ϊγ ψουΚ8 ΟΕ ἀοηθ, Ὀδοδι56 ἴΏΘΥ γερεηίεα ποῖ :  ΝΝΟΘ 2 7οβη ἡ. μ. 
αηΐο ἴπεε, ΟΠμογαζίπ ἢ ψος ὑπῖο ἴπεο, ὃ Βειμβαϊάα 1 ἕο 17 τῆ ΄ τιν. Ματὶ 

ΤΡ Υ ΟΥΚΒ5, νὩ] ἢ σα ἀοπα ἰη γοῦ, μα Ὀδεη ἄοηα ἴῃ “ Τγτε 
1. 8: [μὰ 
ν]. σ7. 
ΟὨδῆ 21). 6. 

δηᾶ δίάοηῃ, ἴεῪ νου ἤάνα ταρεηΐϊεα Ἰοηρ ἀρὸ 4 1ῃ 5δοκοϊοίῃ ἐ ζῶα. ἷν. τ3} 

22 ΔΠα 450ῆ65. Βυΐ 1 54Υ υηΐο γου, [{ 5841} Ὀ6 τῆογα ἴο]οσαὉ]6 ἔοσ 1 

23 Ἴγτα δηὰ ϑίάοῃ αἱ [(ῃ8 ἀδὺ οὗ Ἰυάρτηθηΐ, [ἤδη ἴοσγ γου. πὰ κι δ᾽ τῆκα 

ἴμου, ὁ (Δρεγηδαπι, " ν ἢ τί Ἔχαϊϊεαὰ πηΐο ἤδάνθη, 5}4]1 5 Ὀς “15. χὶν. ἂς 

Ὀγουρῃϊ ἀἄονῃ ἴο 86}}:3 [0γ 1ξ6 πε πιὶρῃῖν νοσκβ, ΜΠ ἢ πᾶνε δου κκαι μα 
Ῥεεὴ ἄοπα ἴῃ ἴμεο, δά Ὀβθη ἄοπε ἴῃ ϑοάοῃι, ἰἰ τνουὰ πᾶνε τα- ἢ ἔαρ Εν 

24 τηδλϊηδα τη] [ἢ 15 ἀδγ.  ΒυΓῚ 840 υηΐο γου, ΤΒδῖ 1ἴἴ 5841} 6 χα ἔς ΟΒβδρβ. χνἱ!. 
Χχὶ. τ; ΤΏΟΣΕ [οἸσγαῦϊα ἴοσγ ἴῃς ἰαπὰ οἵ ϑοάοτωη ἰὴ ἴῃς ἀδγ οὗ ᾿υἀρτηθηΐ, ἀζω αι μο, ; : 

τ1ῆδη ἴοτ [ἢ 66. 

25 Αἱ τῆαλϊ πη 8 [6585 ἔδηβνεγοαὰ δηά 8414, 1 ἴδηῖκ [ἢ66, Ὁ 58. 

ὰυκο ΧΧῊΣ, 

534: 10 χί, 
411 αὶ. 27, 

700 χχχνὶϊ. 
᾿ Ἑδίῃοι, Τογὰ οὗ βεᾶνθῃ δηά βαγίῃ, Ὀδοδιιβα " ἴποὰ Παβί μὰ 4 χὰ οεὶ 

26 τῇσι πηῖο ὈΔ065. 

[688 [Ὠϊηρβ ἴτοτη ἴῃς ψῖϑα δὰ ργυάθηΐϊ, δῃηᾶ μαϑί "σενβαὶβ ὃ 
Ενθϑη 580,0 Εδΐῃου ; ἰοῦ ϑ8ο ἰΐ βϑειηθά ροοῦαϑ 

19-27. 
κ Ῥβ. υἱῖϊ. 2: 

οἾδΡ. χαὶ. 
τό. 

ὁ (δ ιδρ. χχυὶὶὶ. 
27 ἰῇ ΤΥ 5'ρῃξ. 9 Α]} τῃϊηρβθ τὲ 9 ἀε]νεγεά ὑπηΐο τὴς οὗ τὴν ΠΝ 

Εδῖμογ: δηά πὸ πὴ Κηονείῃ τῃ6 ὅοη, Ὀυῖ19 ([ῃ6 ΕΔΙμΕΓ; χυί- ΕΝ 
ΠΟΘΙ ΠΕΓ Κηονεῖῃ δὴν τηδη ἴῃς ΕΔΙΠΕΓ, ἢ βανα ἴῃς 50η, δπὰ ἀέ ἴο ὁ ΤΟΥ 9] 

ΨΠοΙηβοονοῦ (ἢ6 ὅοη Ψ1]}}} ταν] ἀίρε. : ἐδβανὰ τς 
28 “(0 οπῖα υπΐἴο ΠΊΕ, 81] γέ [δῖ ἰάροιγ δηᾶ ἂτὲ "ἤξανυ ἰδάβδη, δῃᾷ 1 " ἕοπιρ. Τακο 
29 Μ}} ρῖνε γοῦ τεϑί. Ταῖζα ΤΥ γοῖζα ἀροη γου, ἀπ "Ἴδάσγῃ οὗ τὴ ; " Τοδο α 

ἔογ 1 πὶ ἐτηεοῖς δηα ἸΟῪ ἴῃ πεῖ : πα "γα 5}4]1 Πηὰ τεϑὲ ἀπίο 5᾽ΓῚ γομη 
30 ΥΟΌΓ 850ι1115, ΕῸΓ ἥ" ΠΥ γοΐκα ἐς δάϑυ, δηὰ ζγ Ὀυγάδῃ ἷ5 Πρ, ᾿ Ζεεῆ. ἰχ. ο; 

2 ος. χ. σ: 

ΤῊ 3 Θῃη1{ ἴῃου Ὀς ἐχαδϊ θὰ υηΐο ἤδάνθη ὃ του 5η4]{ ρὸ ἀν, Ἵν 7. 
υηΐο Π6]], 9ὁ»γ, Η 8665. δ ΘΟΆ5ΟΠ 4 ([ηαἴ ἴῇου αἰάδι Πἰά6 ν τ [οδὰ ν. 3. 

δ᾽ Δῃᾶ ζαναδὶ δ γεᾶ Τρ» ταὶ 81 νγὰ5 τν6]}- Ὀ]αϑίηρ 
9 ΓΘ 10 βανα 11 ἉΠ|6 1} τὸ 

ΟΟΝΤΕΝΤΒ. ΤῊ ϑεοϊΐοῃ 15 ἃ σοητηυδίίοη οὗ 
ἴπ6 ῥσεοδαϊης ἀΐϊβοουτβαε Τὴ σοπιραγίβοη Ὀὰ- 
ἔνεση ἴπ6 ἙσὨὶϊάτοη οὐ “18 σοεπεσγδιοη δπὰ " τ ὶ5- 
ἄοαι ᾿ ὨΙΟἢ 15 υι) πε α ΟΥ̓ ΒΟΥ τ οσΚ8, 18, οη [Π6 ΘΟ. 6 
Ὠαπα, Βῃδγρεπεα ἱπῖο ἃ ἀεοϊασγαϊίίοη οὗ Ἰυάρτηεηϊ 
Ἀφαϊηβὶ (Ὡς ἀπτορεηϊδηϊ οἱτ165 Ης δδά νἱβἰῖςα, αηὰ, 

οπ ἴδε οἴδπεῦ, ἐχραπαςα ἰηΐο ἃ [πὩδη βαρ νίην, ἃ ἀ6ο- 
Ἰαταϊΐοη οἵ Η15 ονῃ Ἵχαϊεὰ ροβι ἴοῃ, πὰ ἃ ἰθη δ σ 
ἰην ἰΔοη. ΤῊΘ σοπποοίοη ψΠ ν δὶ ῥτεοθὰδ8 
5 οὈνίουβ, δηὰ 8130 ἴ8ς σεϊδίίοῃ οὗ ἴπ6 ἔτνο ραγίβ. 
ΤῊς ᾿Βουρηβ οὗ νϑῖβ. 21--24 ΕΓ υἱτεγοα ἀραΐη δὲ 
τῆς βεπάϊηρ οὐ οὗ [6 ϑανθηῖ (μυκς Χ, 12--| 6), 



ΒΑΡ. ΧΙ. 20-30.} 

-- Τῆο δυϊπογίϊδενε ἴομς οὗ νοσβ. 21-24, ἴμ6 ἀδο- 
Ἰλσαϊοη οὗ νῆδλι ψουὰ αν ἴἌΚθη ρΐδος, {πῸ 
Ῥοβίνε βιαιειηεπὶ οἕὗ ννβαῖ ΜΨ11 ὀσουγ ἂἱ ἴῃς )υάρ- 
ταδϊ, ἔΟΣΤ ἃ σοηίϊζαβὶ ἴο τῆς ἰεπάθγπμ 88 οὗ νεσϑ. 
2ς-3ο. Βυὲξ θοῖὴ ρμασίβ οοἰϊποὶάς ψ ἢ Οὐ 1 ,οΥα᾽8 
οἰδγδοῖου οὐ οὶ ἰονε. ΤῊς δυϊμου τ ἴο ἰην!α 
ἴπνόῖϊνεβ [6 δυϊπου ἴφ ἀεπουποα ; ἴῃς Ὑ1|Π1πρ- 
ΠΕΞ55 ἴο Ὀ]ε55 ἱπιρ] 65 ἴῃ 6 συγβε οὗ ἴῃοβε γῆο που]ὰ 
ποῖ Ὀς Ὀ]ε58οὰ ; (Πε ῥταΐβε οὗ [6 Ελίμετ 5 σοοῦ 
Ῥίοαβυζε θεῆιβ ἴῃ6 ϑοὴ πο τανθᾶ]8 Η τη. 

1, Ἐβ5οὴ5 : ἴῃ [86 βἰσῃπὶ οὗ (γχιϑῖ, ὁπα τσ ) 
Ηΐτ ἴῃ δα τηϊάϑι οὗ ᾿ἰρῖ ἰδ νοῦβα [ἤδη ἃ ἢ6ᾶ- 
ἴδεοη; οὔετβ οὗ στδος δηᾶὰ τὨγεαὶβ οἵ Ἰυπαρτηδηῖ 
ἅτε ρχοροσχιοηδῖα ; ἔδι τ }} ΡΥοδο ίηρ πη8 68 (ῃ6 
ΕΑὶϊὮ] 655 ΠΘΆΓΟΥ τόσα συ ; ὑσυὰς Ὠαγάθῃβ Ἔνεῃ 
ΠΟΙ ἴπδη ἱρυσγ. ΓὨε τδουσῆϊ οὗ ρεγϑιβίδῃηϊ 
δἷη ἰοδᾶάςξ οὖσ 1 οτὰ ἴο Ηΐβ Ἑδίδμοσ, γαῖ 1π {ΠΔηΚ8- 
Ἱνίηρ ; “50 ἰξ ψγᾶβ ψῈ]}}]- ] ελϑίηρ, (Ὧ6 σομγέοτέ οὗ 
ἔυδε δαορίεὰ ομάγεη, ἱδυσῃξ ἴδηι ὈΥ ἴῃς ΟἾΪΥ 
Βεροιῖίοη ; (ἢς δυϊπογιῖγ οἵ ἴῃς ὅϑοὴ ἐπ ΒΕ ΠΥ 
ἔοτ οὐυὖἵ τοβί ἴῃ Ηἰπὶ; τῆς ἀδοϊαγδίίοῃ οὗ Η!5 ΔὉ]}- 
1} ἴο Ὀ1685 [0]]οννεὰ ὈΥ͂ ἃ ἀεοϊαγαίίοῃ οὗ Η!5 ν}}}- 
ἴῃρπαββ (866 ἔυγ ΠΕΣ οἡ 186 ν6 7565). 

6τ. 2οὅ. ἸΤθθα Ὀορδη 86. ΡΓΟΌΔΌΪ “ Ροϊηπιηρ 
ἴο ἃ Ῥᾶϊιε οὐ οσὔδηρε οὗ τ ΠΟΙ οὗ Οὔτ [οτά.᾽ -- 
Τὸ υρῦταϊὰ. Οἰξεη υϑεὰ οὗ τηθη ἴῃ ἃ Ὀδὰ 56 ῃ86, 
ΒΟ͵Ε, ἱγαρ  Υἱηρ τιογὰὶ ἀἰβάρρτονδὶ δπα τἱσηΐϊεουβ 
ἱπάϊσηδὕοη. --- οΤοΐ τιοοῖ οὗ δὶ ΣΟΙ ἘΕΥ͂ ΟΣ 
ὝΟΙΘ ἀσπθ. ΡΙΟΌΔΟΪΝ ΟἿΪΥ ἴπ6 51: 4]16ϑὲ ρατί οὗ 
ΟΌΥΓ 1, ογαἶβ Τηγ8 0165 ἅτ ἀεϊδιοὰ Ὁγ 6 Ἐνδη- 
δε] ϊπῖβ (οοτρ. Πόλη χχὶ. 2 δι γε ἴᾶνα 0 80- 
ςουπὶ οὗ ΔΗΥ͂ ΠυῖγΔ0165 ἴῃ “(  Ββοταζίη ̓  δπὰ “" Βειἢ- 
βαϊάδ᾽ (νεῖ. 21). -- ΤΟΥ τορθηΐθᾶ σοί. 
ΤὨς οὈ]εςΐ οὗ ἴ6 τιϊγας]65 νγᾶ5 ἴο 1εδα ἴο τερεηί- 
ὅποα. 

ψες. 21. ΤῈΒΕ ρῥΐδοεβϑ οὗ 1658 ἱτηροζίδῃος σόα 
Βγβῖ. -- (ποσγασῖπ. Μαεηιοπεα ΟὨ]Ὺ Ὠετε δηὰ κε 
Χ. 132. ΡΓΙΟΡΔΌΪΙ ἰἸαεδπῦοαὶ ἢ ἴῃς ταϊῃ8 οὗ 
ΚοΓΆΖΟΝ. --- Βοίμβαϊδα. Α οἷ οὗ 6416 ς (Τοδπ 
ΧΙ]. 21); ἴῃς ποπις οὗ Ῥεῖετ, οἵ πάγον, δπὰ 
οἔὗ ῬΆΠΠΕΡ (]ΟΒπ ἱ. 44; χὶϊ. 21). Ματὶκ πιθητοῦ8 
(6 πίῃς ἴνὶςες (νὶ. 45; Υἱῖϊ. 22). ἴῃ οἠς 1ἰπ- 
βίδπςς ἐπὸ τοίοσοηοα ἴο ἃ Ὀΐδος οὐ ἴπε βδαϑίοσῃ 
5ῇῃοζε ἰβ οονίουβ. Ψ ΟΝ: (1) Τὴ6 δποίδηξ νὶενν : 
Ὀυϊ οπς ῥΐδοε, πδηλεῖὶγ, οὐ ἴῃ6 ᾿νοβίογηῃ 5Πο σα. 
ὙΤὮ15 ἱηνοϊνεα Οἰδου ] Ὑ ἰῃ Εχρ]αϊ πίη Ματκ νὶ. 
45. (2) ΤῊς υδυ8] πηοάεδτῃ νἱὲν : ο ΡὈ]δοε8, 
πλτηοὶγ, “ Βειϑαϊα οὗ (ὐ4]116δ6 ᾽ οὐ ἴῃ ᾿νναβίοσῃ 
ϑῆοτε; “Βειϊμβαϊάδ [1125 οἡ ἴῃς ολβίεσῃ 8ῃοσα. 
(2) Τῇς Ἰδίεβξ δῃὰ Ὀεβί νἱοῖνν : Οπς ρῥΐδος 5ἰίυ- 
αιδὰ αἱ ἴδε πουίδοστη επᾶ οὐ ἴῃς ἰαϊ οὐ Ὀοὶἢ 
5:665 οὐ ἴδε ἰηϊοῖ, ἤθῆσα ῬΑ ΪΥ ἴῃ (411|66, δπὰ 
γεῖ οὐ ἴδε 8ϊῖϊ6 οὐ Βειῃβαϊάδλ 70}1ἪῈ δπᾶὰ [δ6 
ελϑίοσῃι δῆοσε οἵ ἰμῈ ἰδκε, 850 ὃγ. Τβομλβοη, 
566 ποίξβ οὔ ΜαΙκ νἱὶ. 45. --- ἔγτο δῃὰ βίδοῃ. 
Απείορηϊ Οθῖ!ς οἰ 1658 ἰῃ οχίϑίθηςς δἱ ἰῃαὶϊ {ἰτη6, 
ΤΕ οοττυροη οὗ ἴῃ656 ῥ᾽δοὸβ δὰ δϑὴ βροκεη 
οὗ αρε5 Ὀείΐοτε ἴῃς Ῥχορδεῖβ. -- ΤΈΘΥ ψου]ὰ 
βανὸ τοροιίοα. ὌΓ 1 οτὰ οἱαὶπι5 Κπον]εάρε οὗ 
ςοπίηρεηι βρί ῖυ8] ἐνεπᾷ. -- ΠΟΠΘ' ΔρβῸ. ἘΠΠΕΤ, 
τῆς οαἷἴε5. που]ϊὰ Ὦανε ομδηρεα [ΠΕΣ ΟΒδυδοῖοσ 
ἷπ ξεὲ5 ραϑί, οὐ ἴῃς ὑγεβοηΐ ἱῃμαθιίδηί5 ψουἹὰ 
δανε τεροηϊεα ϑρεθαϊν. --- Τὰ δδοκο οἵ; δὰ 85}- 
66. Ὧδε 5Ύ100] οὗ πιουγηΐην δηά τερεηίΐδηοα 
(ςοτρ. Τουδἢ 111. 5- 9, οἡ ἴῃς τερεπΐδπος οὗ ΝΙη- 
δνε ἢ). Τῆς οοβίυπιε Οὗ ΠΙΟΌΓΗΘΙΒ σαβε ]ςα ἃ 
5δοὶς πῖτῆ ΠΟ]65 ἔοσ ἴῃς Ἄγϑ, πα ᾿ξ νγᾶ8 υϑ04] ἴο 
εἴσενν 450 658 Ὡροη ἴῃς Πεδά, 

Ψψεῖ. 22. ΒΟ ΓΙ ΒΑΥ υοΐο γοῦ, 1 5.411 ὈΘ ἸΠΟΤΘ 
ἰοΐοσϑϊο, εἰσ.Ό Απ δυϊποσιδινε ἰυσρσηηεηῖ ἃ5 ἴο 
ἴδε πιεδϑῦτγε οἱ δυτηδῃ ἐξα σμείδι τὲς ΤῊς δηδὶ 
ἀεσβίου ἰὰ ἴδ6 ὅἄδν οὗ Ἰπάστοοπξ νουϊὰ θὲ Η]5 
4150. 

ΤΗΕ ΟΟΘΡΕΙῚΙ, ΑΓΓΟΚΌΙΪΙΝΕα ΤΟ ΜΑΤΤΗΕΡ. 107 
ψεσ. 23. Οδροσδῦσα, δας ἕπου 6 εχ δὰ 

παῖο πθᾶνος ὃ ΤΠς οοττεοὶ τοδαϊηρ 15 ἃ φυσβοῃ 
δηϊὶοραῖην ἃ ποζαῖνε Ἄπδνεσ: Νδυ, ἴσα 88ι8}1 
8ο ἀονῃ, εἴς, πα ρῥΐδος, ἃ5 ἴῃς σδηίτε οὗ οὔγ 
1, οτά δ δου νιν, οηὐογεὰ 5ρ6ο14] ρῥεΐϊν!ερεβ. [Ιἢ 
ψελ] ἢ Οαρεγηδυ οου]Ἱὰ ποὶ Ὀ6 σοτηραγαὰ ν᾿ ἢ 
ϑοάοχι ; 115 ἸΟΗ͂Κ 5:1 διΊου 15 αηςοσίδίη, ΠΟ ΠΟΕ ἃ τες 
ἜΣΘΠΟς ἴο {8ὶ]5 5 ἀουθεζ!. --- Βδδ᾽ βὸ ἄονχῃ πηΐο 
86], ΟΥἿ Ηδάϑβ, ἰῃς “ρδος οὗ ἰῃς ἀοδὰ,᾽ ποὲ τς 
Ῥίαςς οὗ ξαΐζυχα Ρυπιβηηεηῖ, Α ἔρυτο οὗ 5ρὶπ|- 
14] ἀοβε αοη ἂπα ἀοβοϊδίοῃ, 45 ᾿ πδάνδῃ ᾽ ΤΕΡΓα- 
βεηϊεα ραν! εσο, Νοίηίηρς Ροβινε δρουϊ “Ηδάςς᾽ 
δὴ ὈῊ ἱπέοσσεα ἔτοτῃ [815 νοΐβαε, ([πουσὴ 1 οετ- 
τλϊη]ν Ηἰηῖ8 δί ἃ ἀἰβειῃροαϊεὰ βἰδίς θεϊνγεεη ἀθδῖῃ 
δηᾶ τῆς τοβυστοοοη, ψΒΙΟἢ αἰ ῆἶοῖβ ἔγομχ “ 6]],᾽ 
μετα ὈοΙἢ “500] δᾶ Ὀοαγ ᾿ Αῖὲ ρυηϊϑῃςὰ (χ. 28). 
ΤεΏΡΟΥΔΙ ᾿παρστηοηῖβ μάνα Ὀδοη Ἰἰηκεὰ ἢ τς 
βρ᾽ πυλ] ἀερτδάδίοη ἤατα Ρῥτεάϊοιϊβα ; ἴῃ6 νϑῦῦ 
8165 οὐ [686 οἱ 65 αγὸ αἰβρυίςεα, ---- βοάοχτα (οοτι- 
Ῥᾶγα 118 ὨΙΒίοσυ ἴῃ Οδηδβίβ, ΟῃΆ05. Χὶ!ὶ.--χὶχ.) τ᾽ 25 
[ἴῃ ΒΥΠΟΙΥΠΊΘ ΟΥ̓ νυ] ΚΘ 685, --- Βοσιαϊηθὰ Ὁ ηὉ}] 
αἰ ἀν: . Α8 ἰν)28 ἴῃς οἱά 65 οἱ οὗ ἱτπωροτίδῃος 
ἴῃ Ῥαϊεϑῦμῃε, [ῃ6 ἰδηριυαρα 15 ἴῃς τροτα πγ Κίην. 

Ψεσ. 24. Α ἔυζυτε Ἰυσρτηδηΐ 15 τεξεσσγεὰ ἴο, 
Βἷποθ ΟἿΣ 1, οτὰ βρθὰκβ οἵ ψνϑδὶ σλαὶἑ ἑαξε ῥέαεξ 
ὙΠ τερατὰ ἴο ϑοάοσω, ψὩ]Οἢ μδα Ὀδεὴ 850 ἰοηΐ 
ἀεδιογοὰ, ΤὩς ἱημαθϊτδηῖβ δα ποὲὶ Ὀεδῇ δπηϊ- 
δη]αΐεα, 

γεν. 25. Αἱ [δδὲ δοϑϑοῃβ. ῬὈυοΡΑΟΙΥ ἱπληλ6- 
αἰδίοιν δἰΐοσ ἴπ6 ἀδηυποϊδιίίοη υ5ὲ χεοοσζάςά. --- 
Ἀπενοτθὰ. Νοῖ πδοσβϑασὴν ἴο 8Δη ΟΥΔΙ] ηυαβίίοη, 
ΠΟΥ αύδπ ἴο ἐς που ρη 8 οὗ τῃη6 [ἰϑίεσπετβ. Τῆς 
ἈΒΟΠΡΏΟΝ Οὗ ΡὈΓΆΪΒ6 96 ΘΙῺΒ ΣΔΙΠΟΙ ΔΠ ΔΏΒΨΕΙ ἴο 
Η]8 Ηδανθην ἘδίΠοΥ. ---ὦὐ ΔΩ [866,51 {0}}γ 
οοῃέἕα88, ΚΝ δοκπονϊεᾶρε ἴῃς ͵υϑῖῖοα οὗ 
τὴγ ἀοίΐηρβ.᾽ -- Ο Ῥαῦδοσ, ᾿οτζὰ οὗ Ἀθανθῃ δᾶ ΘΑΣίΒ. 
ΟΠσβὲ δα άγοβ865 οὐ 85 Ηἰ5 "Εαδίῃεοτ, ποῖ 85 Ηἰβ 
“Ἰ,οτὰ.᾽ ὍΤΒΕΙε ἅσὰ ἔουγ ἰηβίδησοβ οὗ βυςἢ Ρυδ]]ς 
δαἀάγο585 οὗ οὖσ ϑανίουῦ ἴο Η118 Ελίδου : ἴῃ δδοὴ 
οΆ56 ταϑυ]ηρ ἔγοπι ἄδθαρ επλοῖϊΐοη. Ηδετα τῆς 
ςαι86 ψγὰ8 τ 6 ἱπιροηϊΐθπος οὐ " ΗΐβΒ οσῃ᾽ Ρ6ο- 
Ῥ]ε. Τα ἴοπῃ, “1 οτά οὗ εάνθη δηὰ δατζίῃ,᾽ 15 
ῬΘΟΥΠΙΑΙΥ Δρρσορχδῖς, βῖῆοα Ηδ ψὰ5 δρουΐ ἴο 
τηδηϊίοη δηοΐῃεσ ονϊἄθπος οὗ Οοαἶβ βονδγειρηί. 
-- Τμδῦ (ποὺ ἀἰάδ εἱᾶο ἴπὸ860 Κπΐπρθ, ἡ. 4., [ῃς 
᾿ΟΒΑγδοῖοσ δἀπὰ βανίησ τοῦκ οὐ Ο κι, Ὀὰξ ἱποϊυά- 
ἱὴσ ἴῃ6 σοηαειηηδίοῃ οὗ ἴπε ῥὑσουά, ἴμ6 δανίην 
οὗ ἴπ6 ὨυΏΌ]Ε, δηα τῆς τὶρῃίεουβηεϑ8 δηἃ ΠΊΈΤΟΥ 
οὗ (σοὰά 85 {ΠοτεῸΥ ἀἰδβρ]αγεὰ ; ἔογ ἴῃς τανεϊδίίοῃ 
οὗ 8}} ἴ65886 τϊηρβ σοηῖτοβ ἴῃ ἴπς τενοϊδῦοη οὗ 
ΟἸχίβε ἴἰο ἴῃς δεϊϊενίην ἢεασί. Οοὰ πἰάθβ βοὴ 
ΤΗΪΏρ5 ΟἹ]Ὺ ἴῃ υ8ὲ Ἰπάρστηςηΐ, ἀηὰ [Π6 ἐχοζοῖβα οὗ 
Ηἰβ5 ᾿υβεέῖοε ἰβ σδίῃεῦ ἃ Ἰεανὶηρ οὗ [Π6 5 ΠΟΙ ἴο 
τῆς δίχα] τεϑ]ῖ οὗ Ὠ15 51η. -- - Τ0 τδδθ διπὰ υσι- 
ἀοπί, δοςσογάϊηρ ἴο ἃ ψογα]γ Θϑεϊπχδῖς ; ἴῃ 1015 σᾶ56, 
ῬΒΑΙ8665 δπὰ ρχγουὰ [ενν8. Τθοβα ταοϑὶ ἰεαγηδά 
Δα βρδοουβ ἴῃ 411 ΘαΥΓΪΥ ἐπηρ8 οξζίοη οδηποὶ 
υηάδοτβίδμα ἐΐα δαρὶςϑὶ {τὺ{}8 οὐ ΟὨΓ 5 14 η|11γ. 
ΎΒΟΥ ἅγὰ διὰ ἔγοιῃα ἴμεπὶ, ὉῪ σοὰ ἱπάεεα, Ρυὲ 
του {δε ὶγ ονῃ ὑγιάθ. Μδοσεὶγ ἰηιο]]εσξαδὶ] 
Ουϊζαγα ἀΒΌΔ]]}Υ Ἰεδὰβ ἰο ῥγάς, ψἘΟᾺ 15 {πε ρτεαῖ- 
εϑὲ Ὠἰϊπάγαποα ἴῃ Ἰδασηϊηρ ποσὰ] δηαὰ σο] σΙ ΟΌ5 
ττυῖῃ, --- όνθαὶ ἴποπι. ὙΏσβε {Πὶπρ5 ΔΓ σονεαϊεα 
ἴῃ βΘΏΘΓ͵ΔΙ ἴο θη ἴῃ [6 οβρεὶ, Ὀαὶ 4130, [του ἢ 
118, τανθδὶβα ἴο ἱμαϊνι 0.218. --- σπίο Ὀ8Ὅθ6. ΤΏοΒε 
ἀεδβρίβεα ὃν ἴπεῈ νου], θεοδυβε οἔΐδη ἱφηοσδηῖ οὗ 
ψμαὶ ἰἴ νᾶ]υθ8, οὐἠἨὨΥ̓Γςομπβίἀογεὰ “ θ4065,, Ὀδοδυβα 
ΤΏΘΥ θα] ονα Κα 116 σΠ] σου τυ μαὶ τπεὶς Ἡ οαν- 
ον ἘΔΙΠΟΥ τονθα]5 ἴο ΤΏ δηλ. 

νεσ. 26. Υἴοϑα, ἰδὲ ἰΐ 'ττδ8 τὰ 911-}Ὁ] ἐπ ὮΥ 
εἰσι. Ῥγδῖϑε ἔογ Ηἰΐβ "φοοὰ ρῥίδαβυγε ᾿ ψΠΙΟΣ 
ἵηνοῖνεβ ΗἸ5 σ βάομι, ὑσυάεηςς, ἀπ σοοάῃα88. 
ὝΒδη πθῇ ἀθὴγ [ἢ 656 4}2}168 ΟΥ̓́Θ σαπποῖ ΠΥ 



1ο8 

Ρόγοοῖνα (Π6πὶ, νὰ ΠΊΑΥ 511} ὑταῖὶβε Ηἰ5 "ρμοοά- 
Ρἰεάβυσο, ἃ5 οὐὐ Μδϑῖοσ αἹὰ. 
ΨΥ. 2). ΑἹΊ Ὀυΐηρε, ὙΠΕΙΠΟΥ οὗ Ἰυάρτηεηΐ οΥ 

βαϊνδίίοη, οὗ Ὠιαΐπρ ΟΥ Τονθδ) ην. --- ΤΟΣ ἀοϊὲν- 
ογθὰ ππΐο πιθ ΟΥ̓ ΤΩΥ̓͂ ΕΔΊΒΟΥ. ᾿Α1] [Π]ηρ8 νοεῖς 
Ὀγ ἴδε ΕΑίδεσ Ὀσουρῃϊ πο σοπμποοῦοῃ τι, απὰ 
5. ογαϊπδοι ἴο [ἢ 6 ἐσΟΠΟΙῺΥ ἰηϑεϊςυϊεά Ὁγ ΟΠ γι." 
ΗἰΪβ ρονγεσ 45 Κίηρ εἽχίεπας οὐὸσῦ Ὀοί, [πε ἰοϑῖ 
δὰ βανβα. --- Απὰ πὸ ὁπ9 Κπονοίν ἴδ δου Ὀαΐ [6 
Ἑαΐῖμοσ, εἴς. ΤῊΙΒ στεδῖ τηγβίετυ οὐ ( ἢσὶβι 5 ροννεσ 
οΥοΣ 811] [Πἰηρ8 τεϑῖϑ ὕροὴ ἴῃς ρτεδίεϑε οὗ τηγβῖε- 
γί68, (ῇς. ρεύβοῃ οὐ (Ὁ σίβι, (ἢ ὅου, 85 τεϊαϊεα ἴο 
ἴπῃ6 ἘΔΙΠΟΙ, ἃ τ ϑίοσΥ ᾿ΒοσουρὮν Καονῃ (45 ἴδε 
Οτδοκ νογὰ πιθ8η8) ΟἿΪΥ ἴο ἴδε ἔνο ραγίεβ, {πε 
ἘΑΙΠΟΣΙ δηὰ ἴπῸ ὅ0η. -- πὰ 86 ἴο ΨΨΒΟΏΙΦΟΘΥΟΣ 
ἴδ0 80 ὙἱΠΟἿΣ ἴο τόνθδὶ 10. ΤῊΣ ὅ50η ἰ8 ἴδε 
Ἐδνθδΐοσ οὗ [ἢ 15 στηγϑίοσῃυ, δἀπα δρους ἰΐ 411] τανε δ- 
ὕοῃ οεηΐσεβ, ποῖ ΟἿΪΥῪ ττ τε τενοϊδτίοη, Ὀὰϊ ἴῃς 
τονεϊδίίοη τϑᾶς ἴο οἵ ποαγίβ. ΤῊ]5 νεῖβα, ἴῃ 6 
Ἐεθυ δεῆξεδ οὗ ΨΠΙΟἢ 18 ποῖ αἰϊβρυϊςά, Ἄοοηίτα- 
Ιςίβ ἴῃς ποξΐίοῃ [δὶ τε νὶενν οὗ (Ὡς Ῥδύβοῃ οὗ 

Ομηβὶ ῥγοβεηϊοα ἴῃ ἴῃς ἐουτίῃ Οοβρεὶ 15 αἰβοτ- 
οηΐ ἔγομῃ παῖ οὗ (ἢε ἴ[ἢχες οἴμβεσβ. Τὸ Κποῦν σοὰ 
ἴδῃ πορὰ ἃ τενεϊδίίοη ἔγοπι [15 ον ϑδνίουσ. 
ΤΠ βᾶτης ὑγας 5111} τείαβεβ 11. Τοδη ἴῃς Βαριϊϑβὲ 
δὰ 54]ὰ (ἢ]5 οὗ ΟὨγδὲ (Ἰ]ομη 11. 35), δῃὰ ποῦν 
ΟΠ 81 5808 ἰξ ΗΪπ|56}} ἴῃ ἃ ἀϊδουυζβε ἢ οἢ θαρδη 
ἰῃ 4 ἀεΐίδηος οἔ ἴῃς Βαρᾷδίι. 
οι. 28. ὕσπιθ πηῖο 296. ΟἾγσίδὶ ΠΟ 5ῇονν 

Πτβὶ οὗ 411 Η!5 τοὐ έρργεξες (οΟᾺΡ. νεσ. 27) ἰῃ {ΠῚ5 
ἰηνττατοη. -- ΑἸ] γο9 [δὲ ἸΔΌΟΩΣ, εἰς., “411 ἴῃε ἰΔ- 
θοπης δπα {πε Ὀυταεποά.᾽ Α δρυγαῖϊνε ἀεβοῦρ- 
[ἰοη οὗ πηδῃ βεεκίης ἴο Ὀεσοῖης ΠΟΙΥ ὈΥ͂ ἐχίθγηδὶ 
Δοῖβ οὗ γἱξῃϊεουβηε85. ὙΠα ἱπιηχεαϊδῖς τεΐεσεηςς 
8 ἴο ἔπε [εν βίσυρρ!ηρ ἴο οδίδιη ἀδ]νεσδηςς 
(σου τῆς ἴᾶνν, δἀπὰ ορργεβϑεὰ ὈΥ ἴῇς γοκς 
ρἰαςεα ὕροὴ ἴδοι Ὁν ἴπὸ Ῥῃδσγίβαϊςδὶ ἱηΐεσγρσοῖαδ- 
ἔοη οὗ ἢ, [1 ἰ8 ἈρΡ᾽ ]οΑ0]6 ἴο ἃ}1 τιθῇ 85 β]εοῖ 
ἴο τηΐβεσυ, δοϊίνεϊν δπαὰ ραβϑίνοὶυ ; Ὀμὲ τηοϑὶ ἀἰ- 
ΓΟΟΙΥ ἴο (ἢοβε σοηϑοῖουβ οὗ 5ϊ}, βἰγὶνίηρ ἴο ππᾶκα 
{Πποιβεῖνεθ Ὀείίεσ, ΟΥὁἨ Βἰπκίπρ ὑπᾶεσ ἃ βεηβε οἵ 
(μεσ συ], --͵͵απὰ Ψ τ} αἷνο γοῦ σοσῖ. “1᾽ 15 
ΕΙΡμΔΏς ; ΟἴΠΟΙ [δαοῦοτβ ἰδ Ὀυτάδηϑ οὐ γου, 1 

ΟΗΑΡΤΕΕ ΧΙ]. 

ΤΗΕ ΟῪΟΟΘΡΕῚ, ΑΓΓΟΚΌΙΝΟ ΤῸ ΜΑΥΎΤΗΕΝ. [(παρ. ΧΙΠ. τ--2ι. 

ἃτὴ αὐέξ, 45 611] ἃ5 ὙΠΠ1ηΚ, ἴο πὰ γΟυΣ .86}6585 
Ἰαῦοῦ δῃὰ τεσῖονα {πὰ οσυβῃίηρς Ὀυγάξη. 

νεῖ. 29ςὅ. ἴακο ΤΩΥ γόοῖΐχο ὌΡοπ γοῖ. Τῆς [εν 
ο4116α τῆς ἴᾶανν ἃ " γοξε. Ουγ]Ι,οτὰ μετα στοΐευβ ἴο 
Η!5 τς, ἀοςτῖπο, δπὰ Ἰοδα  σβῃ Ρ. --- πὰ ᾿ϑᾶσε οὗ 
129. ΕἸΠοτ, ἴακε ρδίζεσῃ ἔγοση τῆς, ΟΥ 45 ἴῃς οοη- 
ἰεχὶ βυσραβῖβ, Ὀθοοσὴς ΠΥ α15ς10168. --- ΕῸΣ ΣΟ δπὶ 
ΘΟ διὰ ἸΟῪ ἰὰ ποασχί, ποῖ ἴῃ Δρρεᾶσγβῃοθ 
ΤΊΕΙΕΪΥ, 45 ἴ8ε β8οῦδεβ. Ηυμ τ 185 τῆς ἢγϑ[ι 
τααυ δῖα ἴῃ Ἰδαγηΐηρ οὐ σοά. - ΤΏς “τεθεὶς δηὰ 
Ἰοννγ ᾽ Οπα οδῃ ἰδοῦ υβ [5 ἢτδὲ Ἰεϑϑοῦ, ὉΤῆς 
Ἰονν 6558 θα ἴῃ ργδδῖοσ ἔγοτα ἴῃς ἰδήρυαρε οὗ 
ΜΟΥ, 27. -- Ἀπὰ γ8 8}}81}} δπἃὰ χοσί ππῖο ΥΟΌΣ 808]. 
Ἐοβὶ οὗ 5800] 15 ἴῃ 6 {χπ6 αἰπὰ ; τννὲ χωυϑὲ βεαὶς 1, δηὰ 
βΒ6οῖκ ἰἴ ἔγουῃ ΟὮγϑῖ. "Μδῃ 15 τηδάς ἔον (Ὠ γβῖ, 
δια Ππὶβ Ὠοαί 15 ψιῖπουΐϊ τοϑῖ, ὑπ} ἰἴ τοϑίβ ἴῃ 
Η πι.᾽ 

γεσ. 20. ΕῸΣ ὯΥ 7088 ἐδ ΘΑΞΥ͂ (ἡ ΠΟ] βοτμε) δδὰἃ 
ΤΩΥ Ὀυχάθῃ ἰδ ᾿ρσῃϊ. ΤῊΣ “γοκε᾽ ΔΠΒΝΕΙΒ ἴο ἴῆοβα 
“Ἰδθοσίηρ ;᾽ ἴδ “Ὀυγάδη᾿ ἴο ἴπο56 “ἤξανυ ἰδάδη,᾽ 
ΟΠἢτβὶ ἀοςε5 ποῖ ρσγοχηϊβε ἐγεεάοση ἔγογῃ ἰαου δηὰ 
Ὀυγάσηβ, θυ ΡτΟ1565 ἴῃ ννε 5}4]1] θὲ 580 σῃδηρεα 
45 ἴο ἤπα ἴδε “ἡ ΠΟ]εβοόῖης ᾽ πὰ ᾿ἰρμῖ, ΕΟ σιϑί 
Ἰηάεςεὰ ἀοτηδηάς ἃ τὶρῃϊζεουβπεββ Ἄχοδεαϊηρ (δῖ 
οὗ ἴδ Θοσῖροβ διὰ Ῥαδσγίϑθοβ, δηα ἴοδοῇο5 8 ἰῃαϊ 
ἴῆετε ἰ5 ἃ ἀερίῃ οὗ πηδαπίηρ ἴῃ ἴῃς ἴανν, ΠΙΟἢ ΟΓ 
οομϑοίθηο 8 αἱ ποῖ Ρδγοεῖνα ; γεῖ Ηςπ 584γ5 ἰδαϊ 
Η 5 οί, Η!5 τευ γεσηθηπίβ, ἀγὸ ΠΟ] βοῖΏ6, 4ηα 
ΗΙ5 Ὀυγάξδῃ, οὔεπεπηθ8 ἃ ΟΓΟβ5, ἰ5 ρμ } πες 
ὙΠῸ ροαβ ἴο (ἢ γιϑὲ ἴο πα τεϑῖ ἔοσ 158 δουϊΐ, οὉ- 
τΔ΄ῖη5 ἔγσγοϊῃ Ηΐπ ῬΡεᾶσοε οὗ σοῃβοίθπος ἃπα ῬΡΟΥΟΙ 
ἴο οὔευ. ἊἌΝε ρο ἴο Ηϊτὰ 45 ἃ ἴσδοῦευ πιθεῖὶς δᾶ 
ἸΟῪ ἴθ Ὠσατί; τὸ ἢχβί ϑοβϑβϑοὴῦ ἰθαγτηεὰ 18, ἴο 
ΒυΠΊΟΪΥ δηᾶ ρεηϊϊθηςν ἰακα ἔτοπι ΗΠ πὶ ναὶ τν 6 
πεεά. αἱ ΗἜἊ [858 ἄοπς ,20γ “5 βεουγεβ ΡΆγάοῃ, 
ννμδὶ Ης ἀο68 ἐη τὸς ρὶνςβ ρονγεσ, Τῆς Ταδοθοσ οὗ 
τῆς διρῃοβὲ πόσα] ΓὟ οου]ὰ ΠΥ ἔμ]4] τΠ6886 Ῥσοπι- 
ἶ8ε8 Ὁν Ὀεοομιὶηρ Δ4η δοίυδὶ ϑανίουσ ἔγοση 51}; 
ἴηαιὶ Ης οδῃ δηά υ7}}} ϑᾶνὲε 15 ἴῃς στουπα ἴοης οἵ 
τῆς ΨνΏΟ]ε Ῥξξδαρς: ϑανοα ὈγΥ Ηϊπι, ἱπάεεά, 45 
Αὐυψσυπῖϊπε βᾶγβ, ἴῆς γοῖΐκα ἰ8. |κὸ [86 ρ]υτῆαρε οὗ 
τῆς Ὀἰγά, --- δὴ ἐλϑὺ πνεῖ ϊ δηΔΌ] ρ ἰδ ἴο 50ΔΓ 
Βεανεηνασα. 

[-.21. 

7Ζιυο ϑαῤῥαϊλ- αν Φισομσείοης, Ομ Ζογαῖ γεέῖγες ἐρ' σορσέφμόηος οὗ ἐζς 1706- 

ζτν οὗ ἐζάς λαγίδεες. 

Ὡ Τ τῆδϊ τς 1655 ψοηῖ οὐ [6 βαρραίῃ ἀδὺ ἱγουρῃ ἴῃς 
α Μλεκ ῖ.. 23- 
δι ὐκεν!. 
-8. 

σογῃ ;1 δηὰ μἰ5 ἀἰβοῖρ᾽εβ ψϑγα ἃ πη ροσεα,2 πὰ ὃ Ῥερδϑῃ ἴο ὅ Ῥξυϊ. χχϊῖ. 

2 οἷυοκ τὴ6 δᾶγβ οἵ Ἴογη,8} δηά ἴο δῖ. 
ΒΑ 22, [ΠΟΥ 5814 πηΐο δἷπι, 5 ΒΕΒο]ά, ΤΥ ἀἰβοῖρ]65 ἀο [μδΐ νὨ]οἢ 

3 5 ποΐ ἰανέι! ἴο ἀο ἀροὴ ἴῆ6 βαρραῖῃ ἐδγ." 
ἴῆεπι, Ἥανε γε ποί τεδά νψῃαὶ Πανία ἀϊά, ψβεη 6 Ψ85 ἃ μυη- 

4 βοτεὰ,3 δῃά “ἴδον [μαῖ ψοτα ψἱτἢ Ὠἰπὶ; Ηον ἢδ Θδηϊογαά ᾿ηῖο [ἢς 

Βυῖ ψΏθη ἴῃ6 ῬΠΔΓΙΒΕΘΒ “ το; ἕλικες 
ΧΙ. τ4: χὶν. 
Δὲ ]οδὴ ν. 
τοὶ νἱῖ. 23} 
ἦχ. τό. 

τ ϑᾶτη. χχὶ. 
6. 

Βυῖ ἢ6 5414 υηΐο 

΄ (οι. Ἢ 
ὅπ). χχὶ. σὲ, 

Βουβε οὗ (οά, δηὰ ἀϊὰ εαἱ 7 τε 5ῃενυτεδάα, ψῃϊοἢ ψὰ5 ποῖ ἰαννέι] , Ἐχοά. χχν. 
ὃ " ᾿ . ὶ 38ο; . 

ἴοσ Ὠϊτὰ ἴο οδΐῖ, ποι ογ ἔοσ ἴθ ν ]οἢ ὅ Ψψεγα ἢ Ὠϊπι, ΄ Ὀυϊ ΟἿΪΥ τ δι πρὶ 
1,δν. χχὶίν. 

5 ἴογ ἴῃς ῥγίεβδίβ 6 ΟΥ̓́Βανεα γε ποῦ τεδά ὃ ἴῃ ἴμ6 ἰανν, ἢονν ἴῃδϊ οἡ ὦ Νυτο, χανὴν 

3 ΠΌΠΡΤΥ 
λ ΓῚ 

σταϊη- ἢ] 45 
δίῃαι 4 ρ» εἶ ἀᾺΥ 

9, το; (οὔ 

8 ὈΙΌΟΚ οαγ8 οὗ ργαΐῃ ἐλ ὰῥατίί ας 
8 ξανα ἔογ ἰδ ὑγίεϑίβ δἴοπεῦ τῇ 22, 23. 
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τὴς Βα δι ἀδγϑ ἴ [ἢ6 ῥγθβίβ ἴῃ ἴῃ6 τδηρ]6 ῥγοίδης [6 βαρ δίῃ, 

6 δηά γε ὈΪδπιεἶθββ ἡ Βυΐ 1 58Ὺ πηΐο γου, ὁ Τῆδὶ ἰπ [Π}18 ΡΙΔ06 15 ἡ ποτ ἀν 

7 ομό ρτεδῖεσ ἴδῃ [6 τδπλρὶς. 8 Βαῖ 1 γε δά Κπονῃ ἔν μδὶ ζάξς ἢ: 3) Μπ' 
τηϑδπηείῃ, 1 Ψ1] ἤᾶνα τηθτου, δηά ποῖ βδοσίῆςθ, γε ψου]Ἱὰ ποῖ ρα τὸ 

8 δᾶνα οοπάοιηηθά [Π6 ρΈ}}1655.} Εν τῇς ϑοη οὗ πηδῃ ἰ5 Τιοσὰ 

ενεη οὗ ἴῃς βαρ δίῃ ἀδγυ.} 
9 ΑΑπάνβθη Βα 45 ἀδραγίεα τΏ6ηο6, δα "' ψεηΐ ἢ ἰηἴο ΠΕΣ 5γ1π8- " ΜΑκκ ἐΐ 
ΙΟ ρορια : Απά, ὈδΒοΙά, ἴμοτῈ ψὰ8 ἃ τηδηὴ ψὨϊοἢ μαὰ ἀξΐς βδηά τ 6. 

"ὙΠ ετοα. 12. Απὰ πο γ δϑκαϑά ἢϊπ), βαυΐπρ,, [5 1{ αν] ἴο ἢ 64] Οἱ " 1ομαν 3 
11 ἴδε βαρὈαϊῃ ἄδγϑ ὁ 7 ἴμδὶ ΏΘΥ πλὶρῆϊ δοουβα πη. Απά ἢς 541ἃ 

απο ἴδηι, Ναὶ τάδ 58}4]} ἴἢθγα Ὀ6 διηοηρ 18 γοιι, [ῃαΐ 584]]} 
ἢδνθ οὔδ 5ῆδερ, δηὰ 1ξ 1 15 [411] Ἰπῖο ἃ ρὶζ[ οὐ ἴμε βϑαρρϑῖῃ ἄδγ, 

12 ΜΊ] με ποῖ ἸὰῪ Βο] 4 οἡ ἰξ, δῃὰ ΠΠ| ἐξ ουῖ ὁ 16 9 ον, τηὰοἢ [6 “ ζορ. εβαρ, 
15 ἃ πηδῃ Ὀοίζαγ ἴδῃ ἃ βδῆδερ ὁ ὉΝΒογείοσο 16 11 ἰ5 ἰανίι} ἰο ἀο 

12 Μ611 οὐ ἴ6 βαῦραϊῃ ἄδγβϑ. Ἰἤθη βαιἢ ἢδ ἴο ἴῃ6 τηδῃ, ϑίγεϊο ἢ 
ἔοστί ἢ (πὸ Ὠδηπά. Απᾶ δα βσοϊοηῃρα 22 ἰοσίῃ ; δπᾶ 1: ννὰ8 σϑ- 

βἰοτοα νψῇοΐο, Κὸ Τ ἂς [6 οἴδοσ. 

14 Τῆρη ἴῃ6 ῬΠΑγίβοθϑ ψεηΐ ουΐ, ἀπα Ποϊά ἃ σουηο!] 18 ἀραϊηϑί ΠῚ, 
ι5 ον [ΠΟῪ τιϊρΐ ἀσδϑίσοΥυ ἢϊπ. Βυῖ ψΏθη 6505 Κπον Ζ2, ἢ 

»“τΏαγανν Ὠἰ 1561 9 ἔτοπὶ τἤδποα : δηά 4 στεδῖ τυ 65 39 [0]-- 9 Ματὶ {|. γι 
8ε6 οἤδρ. χΧ. 

6 Ἰονεα Πῖπι, ἀπά ἢ6 Πδαϊθα τἤθη 41. ᾿Ἀπά "ομαγρθά ἴπ6πὶ ἴμαὶ. ἐἶρ. χικ.ς 
17 ἴδεν 5ῃου]ά ποῖ παῖε μἰπὶ Κπόνῃ: ὙΤδμαῖ ἰ πρῃς Ὀ6 ἐ016]164 " ΜΉ 44: 
18 ΜΕΪΟ γγὰ8 βρόκθὴ ὃγ Ἐβαϊδβ 33 (ἢ ῥργορβοῖ, βαγίηρ, "Βεβοὶά φη τακοῖν. 

ΓΑ βευνδηῖ, ΨΒοτα 1 μάνα σἤοβθῃ ; 33 τὴν Ὀαϊονεά, ἐἴπ ὑν ΟΠ ΤΥ ὦ δον. τῆ’ 
5801} 18. νγ6}} ρ]εαβθᾶ : Κ1 ΜΨ1}1 ραϊ τιν ΘρίΓς ἀροῦ Ὠΐπι, ἀη Ὧν ἄζωρ. 1-. 

19 5881} 5ῃενν 33 Ἰιάστηεηί ἴο ἴ[ῃ6 (σϑμτ165. Ηδ 5841] ποῖ βέγίνε, ΠΟΥ ἵν. δὶ ὯΝ 
20 ΟΓΥ ; ΠΕΙΓΠΘΓ 521] ΔῺΥ τηδῃ 35 ἤθᾶγ 8 νοΐοβ ἰῇ ἴῃ βίγεεῖβι ΑἿὉον 

Ὀγυϊβθοα τεϑα 5041] ἢ6 ποῖ Ὀγεακ, δῃᾶ βϑιμοϊκιηρ ἤαχ 5041] ἢς ποῖ 

21 αυρηςῇ, ἘΠ] ἢς βεηά [οστῇ Ἰυάρηχοηΐ ὑπο νϊοΐοτγ. "Απά ἴῃ ἢϊ5 σ τοι. 1. 
ὨΔΙῺΘ 5841} [ἢῆ6 (σοῃῖ!]65 {γυσί.28 

ΤΑΥ 8 τῃδι ψνῃϊ ἢ 8 στεαίεσ ἔπη [6 Τ6ΙΏΡ]ς 18 ἤδγα 
9 Ὀ]ΔΠ16 1655 101 ογὰ οὗ 18 δαρθαῖΝ 

11. Απὰ δε ἀδοραγίεα ἴθθπος δηᾶ τεηΐ 12 ἢλνίηρ ἃ ὙΠ Ποσοα δαπὰ 
18 οὗ 14 τ} 15 1δ γαϊθ6 ἴἴ ὑΡ 
16 50 [δ ἢ 1 ορεΐζ Κα 18 ἔροΚ σουῃ56] 
1. Απὰ 6505 Κπονίηρ ἰὸ Πα γανν Ὁ ΤΏΔΩΥ 
Ώ. 1541Δἢ 23 (ῇοβ6 38 ῥγοοϊδὶ ΠΊ 
3. 0η6 26 ρρ6 

ΟἩΒΟΝΟΙΟΟΥ. Ματκ διὰ 1κὲ ρἷδοα τῇς οετγίαϊῃ (δὲ [6 ϑοθοη οὐ ἴῃς Μουμῃὶ δδὰ ποῖ 
ενεπίβ οὗ [15 βεςίοη ᾿υϑὲ Ὀδέοτα ἴῃς οὐοίςε οὐ ἐάέ γεῖ Ῥεδη ἀεϊνετεὰ ; 4150 ἰῃαΐ ἴῃς σοπίγονογξυ ἴῃ 
7Ζισεῖσε, ΜΙ ὨΪΟΒ οσσυττεα αἀὐγίηρ οὐσ Τογα 8 γεῖσε- τεραγὰ ἴοὸ ἐῃς ϑδρθδίῃ μὰ δγεδάυ βερυη ([0ῃπ 
θηῖ. Τα βεάβϑοῃ οἵ (ἢς γδαῦ τὴλν ᾶνὲ Ὀεθη ν. 16) αἱ 7εγιυβαίεη. Τῆς σοηηδοῦοῃ οὗ {πουφὰὶ 
ἈΡΠ], αὐ τ οἢ πια [ἢ 6 Ῥατ]εν νοῦ α Ὅς τρθ. 866 π|8 ἴο Ὦδνε οσοσαβίοπαα τς οτάοσ οὗ Μαίϊζηδν. 
[τ 28 Ὀδεῃ ἱπξεσσγεὰ ἔτομι ΠΚ6᾽5 δοσουηΐ (ν᾽. 1: Τὴ εαϑὺ γόκε οὗ (ἢ γβὶ δηά τς Ὀυγάδη 1λἱά 
"δεοοπὰ ΘαῦΡΔΙΝ δέζογ ἰῃς γϑι,᾽) [δὲ ἴῃς βεοοῃἃ ὑροῦ ἴῃς Ρδορὶς ὉΥ ἴῃς Ῥῃατβθαεβ ἃζὰ ϑ|ὙἰΚίηρσὶν 
ΘαΡθαῖῃ τγᾶβ ἴπ ἴῃς βεςοηα νγ εκ δῆεσ {πὸ ρ855- ἱ{Πυβίγαϊεα Ὁγ [πὰ οοηάυςὶ οὗ τὰς Ἰδξίοτ ; [6 βονϑῖ- 
ονετ; Ὀυΐ [Π18 15 ποῖ ἐνεὲῃ Ῥγόῦδῦ]ς (3εε 1Κ6). εἰρπίγ Ηδ οἰαἰπιεά ((ΠΔΡ. χὶ. 27) 18 ἐχεσαρ! ῆβα ὈΥ͂ 
Τῆς βυρροϑβιίίου ἴμδὲ ἃ Ῥαββονοσ ἱπίεσνεηδα δ ἨΤ5 νογὰβ σεβρεοίίηρ ἴ[ῃ6 τϑιηρ]ς δηὰ ἴῃς Θαῦ δίῃ, 
δια ὕσης, τεαϑῖβ ΤΔΙΠΪΥ οὐ ἴδαὶ ΡὮγΑβο, ΠΟ Ὦ 18 ΤῊΗΕ ΘΑΒΒΑΤῊ δοντκονθμον, ΤῊΘ τϊϑιῃ- 
τεϊεοϊεα ὈΥ͂ ΤΩΔΠΥ͂ πιοάστῃ οΥο5. 11 8θεηβ αὐ Ἃἀετϑίδπαϊηρ οὗ οὐὖγ 1, ογὰ 8 ἰεδομίηρβ ἴῃ τεχζασγὰ ἴοὸ 
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ΘΑ ΑΙ Οὔβεσνδπος Ἀγ1568 ΣΠΔΙΗΪΥ ἔτοτ ον Π] οΟἾς- 
ἱῃσ ἴδε οἰγουτηβίδηςεβ. ἰῃ ΝὨϊοῆ Ης βροόοκθ. (1) 
Τῆε οὈξβεσνδῃςς οὗ ἴδε ΘΑΌΡαΙῃ παὰ Ὀεεη ἴδε 
στεδὲ ουϊννατὰ τηᾶτκ οὗ ἀϊδιποίίοη, Ὡ116 (6 [6ν8 
ΜΟΙΟ ἰῃ ΟΧῚΪΕ ; τῆς 5(τιςὶ οὈβοσνδηοὸ οὗ ἱξ δέζοτ- 
ΜΑΤΒ Ὀεδσᾶτης ἂῃ ἐχργεβϑίοῃ οὗ πδίίομδὶ [εν] 5ἢ 
εεἸϊησ. Α5 βρ᾽ Πίυδ] τ ἀεοχεαβεα, ἑοιπτηδὶ νυ ἰῃ- 
οἴδαβεα ; ἀυπησ οὐὖὐἵἦ ] οΥα Β ταϊηἸβίσυ ἴῃς ΕΟυσίῃ 
Οοτησηδπατηρδηϊ γγ858 τηδάς ἴῃς ὈΔ515 οὗ ονεσ σεηςα 
ἀἰβαποιίοη8 ἀπ ὑΘΕΥ υὐϊηυξίο. Ηδτα ἴδδη τγὰ5 
ἰῆς βσομρΒοϊα οί οὗ [εν ἢ Ἔχο]υβίνθ 655 δηά 
Ῥῃασιβαῖςαὶ ἔοσπηδ)ϑ. Τὸ [ἢ]5 οὐὖὖγ Τογτὰ τηυβὶ 
θεὲ δηϊαροῃιϑεῖο. (2) Τῆς ϑεπήοη οὐ ἴδε Μουπὶ 
νὑγ38 ἀε]νετεὰ αὐ2ῦ [6588 ϑαῦθδ ἢ οοπίσογεσσβίθβ. 
ΤῊΪΒ 18 ομς ΤΕΆΒΟ. ἔογ ἴῃε ΟΥ̓ ἰβϑίο οὗ Δ}γ τεΐ- 
οἴθπος ἴο ἴδε Εοαυτία (οτητηδηστηθηΐ ἴῃ [δὶ ἀ]5- 
οοῦτβα. (3) Τοσε 15 πὸ δυϊάβησς [δὶ (Ὡς ΕΟυΣΙἢ 
Οοτμπηδηαπεηΐ νγ5 δυγορδίεα, οὐ τῃαΐ 115 στεαυΐγε- 
τη πἴ5 Ο͵Ο Οὐχί], ΟἿΥ],ογὰ 5 Ἀυρυπθηβ ἃΓῈ 
ἄγαν οἰ ἢογ ἔγοηι ΟἹα Τοβίδσησπί ζΔο5 Δηα Ρῥυ]η- 
οἷρ!εβ, Ουὐ[Ἠ ἔσοπι [ον]ϑἢ ὑγαςῖίοθ. Ηδ ρᾶγνε ἃ 3Ρ11- 
ἰζαδ] ομαγαςίοεσ ἴο ἰπ6 ΨΏΟ]6 εοδίορσυς, ἀπ Ηἰκ 
οΡροβίἴοῃ νβ8 ἴο [Ὡς υὑπβρὶ τα] ΟΌδεσνδηος οὗ 
[Ὡς Θαρ αῖῃ. Τὸ Κεορ ἴδε (  Βῦδη ϑαρΌδἢ 45 
Ομ τὲ ψουϊὰ ἤανε ὺβ ἐο ἱΐ, 4150 " ὀχοθοᾶϑ (δα 
Πδιδουβηςθβ8 οὗ [ὃς δοῦρε ἂπὰ Ῥμδσίβοςαβ. 
(4) Τῆς ὕνο αἰδουπββίοῃβ, τεοοσάδα Ὁγ (χες Ενδη- 
δε 1515, ροὶπὶ ἴο ἴῃ ᾿αννέ] 6885 δπὰ ἄνθη ἀυἵ οἵ 
Ροσοσταϊπ οὐ {πε Θά δίῃ, τοσκβ οὗ μεεδεσῖέν 
(ῆτϑε Θα δ.) δηά οὗ γιϑζον (βεοοημὰ ΘΔ). 
Τῆς δοοουηῖβ αἰ ποσ πὶ ἃ ΠυτοΣ οὗ ροϊηῖβ : οπς 
Ἐνδηρε δῖ οσϊησ Δη ἀγρυτηδηΐ Γαπαεγοα ῥσοι- 
ἱπεηΐ ΌΥ δηοίμεσ; θυΐϊ [86 ΡΥ ΠΟΙΡ] 68 δὰ ἄντα 
ΔΓΘ 6556 0 14} [6 8ΒΔ1η6. 
εν 1. Αἱ ἴδαΐ ἔϊπιθ, οἵ " βεδϑοη. Βδσο υβοὰ 

ἰπάδἤῆπιϊοῖν. ὅ8:ε6 ΓΚῸ ν]. 1, 845 ἴο ἐπε ἀδίο. -- 
εἶ ταὶ βοϊὰδ. ΤῊς σταῖῃ νγᾶ5 Ργο Δ ὉΪῪ 

Ὀάυΐον, νΙΟἢ τρε 5 'π ΑΡΠ] ἴῃ ἴπαΐ τορίοῃ δὰ 15 
υϑΌ δ᾽ μασνοβίεα ἴῃ ΜΔγν.--- ΗΠ ἀἰφοὶρ]08. Νοῖ τῃς 
“Ὕνεἶϊνε᾽ ἐχοϊ υϑίνεῖγ, ΧΟ ΔΟΙΪΥ ἱποϊυάϊηρ τιοϑβὶ οἱ 
ἔπ Θ πὶ, --- Απὰ ἴο ῬΙυοῖὶς οδ σε οὗ Ῥετ- 
τϊττεα Ὁ τῆς Μοβαῖς ἰδανν (Ὠδυϊ, ΧΧΙ. 25). ΤὮς 
ψοτὰ “Ρερδη᾿ διηῖβ ἴῃδῖ [ΠΟΥ οσα ἱπίοειτυρίεα ὈΥ 
τς οδ)εςοῃ οὐ ἔπε ῬΠΔσ86 68. 

γες. 2. Βαυΐ ψΨ μοι ἴδο ῬΒατχίδοοῦ βὰν ἐξ. ΤΉΣΥ 
γγεσα Ἱγἱὴρ ἴῃ γαῖ ἔου βοπιθῖηϊηρ 45 ἃ ρσγουπά οὗ 
ΟΡΡοϑίοη. --- ΤΟΥ δαϊὰ ὑπο ὐτ. Τυὺκο τορτε- 
δεη5 ἰἢς ΟὈ]εΘςίΊΟη 45 πηδᾶς ἴο τῇς (156) }]65, ῬοΙἢ 
ὙΟΙ͵Ο ῬΤΟΌΔΌΪΥ δαάγοββεα. --- παῖ ψπίοὶ 1 ἰδ ποὶ 
ἰαυίαὶ, ἴο ἂο οπ ἴπο Ββαρθαῖμ. [{ ννὰβ Ἰανι οἱ 
ΟΕ ἀδγβ, 411] δατηϊεὰ; δυὲ τῇς ῬΠΔΙίβεαβ 
οἰαἰτηεα 1 ννὰ5 ποῖ ἰδννζαὶ οἡ ἴδ ΘΑ θαιῃ. ῬΊ]υοΪο- 
ἱπρ σταὶῃ οὐ ἴῃς ϑαρραίῃ τγᾶ8 οοηβίγιθα ὈΥ τῆς 
ἙΔΌΐη5 ἰπίο ἃ Κιηὰ οἵ παγνοβίίησ. Τῆβ ἀδρᾶσ- 
ἴωυγα ἤτοι {πεῖν ἔοΠ8] ἸερΑ]15πὶ ννὰ8 τηαρση θα ὉΥ 
ἴῃς ῬΠασίβεθβ ἰηἴο ἃ Ὀσεακίηρς οὗ Οοὐβ ἰαν. 
ει. 3. Ηδλνο γὺ ποῖ σοδὰ ψιδί Ἡανϊὰ ἀϊά. 

ΑἹ] ἴσος Ἐνδηρο 5.5 τεοοσά [ἢ]8 τηδὶη ἀγριπθηΐ 
ἀφαῖηδὲ ἰπ6 Ῥῃδηβεοβ. ΤὮς οαδὲ οὗ ἢ ανϊὰ (1 
ΘΔΤῊ. ΧΧῚ. 1-6) ννᾶβ Ῥθοῦ Δ ΥΪν ἴῃ Ροϊηῖ, Τῆς ῬΠδτι- 
8665 ἰπηβἰβίδ τπαὶ {Ππεὶν τηοάς οὗ οὐβογνίηρ τἢς 
ΘΔ ΌΡΔΙΝ νγᾶ5 ποθ ἔι], 1ξ ἃ τοδῃ που]ὰ θεὲ 4 ραϊποῖς 
7ενν δῃὰ δοοερίαθ]ς ἴἰο σοὰ, Ὀυϊΐ ἃ πιοαεὶ οὗ [εν ]58 
Ρἰεῖγ δά, δοοοσάϊηῃρ ἴο ἴῃς ϑοηρίυγεαβ, ντοϊδίδα 
(ῃς ἰανν 85 {πε Τσοηβίτυ σα Ιἴ, --- ἨΤΙΏΘΤΥ, 45 Ηἰ5 
αἰδοῖ Ρ}65 δὰ Ὅδεη, 

εν. 4. ἸῈ6 δΒοιδο οὗ Θοὰ. Τμε ἰΔῦσοτγηδο]ς 
ἃ ΝΟ". -- Ἰθοὸ δον. Ὀτοδᾶ. Τύνεῖνε Ἰοᾶνοβ γΕτῈ 
ὈΪΔοεα ἴῃ ΤΟῪ5 ὉΡΟῚ ἃ ἰΔ0]6 ἰῃ [6 ΠΟΙΥ Ρῥΐδοε, 45 
8 50 {1001} οὗ [πῃ οοχμτηυηίοη οὐ αοὰ νη τηεῃ. 
ΤΌΣΟΥ ὍΕΙΕ τεπενοα ΘνΟσΥ ϑδνεη ἄδυβ, οἡ [ἢς 
ϑαρῦδῖῃ, ἰὩς οἱὰ ἰοαᾶνεβ Ὀεὶῃρ εαἴδεῃ ὈΥ ἴῆς 
Ῥιοβίβ. αν ΡΥΟΌΔΟΙΥ στὰς οὐ ἴπε ἋΟὯΥ ἴδε 

ΤΗΕῈ ΟΟΘΡΕῚ, ΑΓΓΟΟΚΌΙΝΕα ΤῸ ΜΑΤΤΗΕΝν. [(Βᾳ». ΧΙ]. τ-2ι. 

οἷά Ἰοᾶνεβ ες [ΚΘ ΔἸΨΔΥ, ἑ. 4., οῃ ἰῃς 9Δ4Ὀ- 
δίῃ ; το τλᾶκοβ ἴῃς οᾶδ6Ὲ ὙΕΙΥ ΔρΡΡσορσιδῖα. 
θανὶα ἀϊὰ τνῆδὲ ννᾶβ δοίυ]]} τουδίάδη, γεῖ Ὠυη- 
δεῖ ΜΒ ἃ υϊοίεπί ᾿υΒ πολύοῃ, στηυοἢ ΙηΟΙς 
ταϊσ ϊ [Π6 σοηβίσυςσανα ἸΓΔΏΞρτοββίοῃ οὗ ἴῃς ἀ156)- 
ΗΪε5 6 ἰυβδεά ΌΥ {πεὶΣ ἤυηροσ. ῬΥΠΟΙΡΙΟ : 
ἌΣ ΚΒ οὐ μφεεσῖέν Ὦᾶνα Αἰ ΑΥ5 ὈΘοῺ Ρεογιῖοα 
οἡ ἴῃς ϑαῦθδίῃ. 

γεν. Το υχίοδίϑ ἰῃὰ [δ 10 νχοΐϑδιθ 
[0 βεαῦδαιϊ δ διὰ δὸ Ὀιδσηοὶθδα ΘΟΌΪΑΙ ἴο 
Μαίίϊδεν. οὐ ἴδε ϑαρῦαϊῃ τῆς ῥσὶοβίβ σηϊϑβῖ 
οἴδηρε δε βῃονν τεδα, δηὰ οὔδεσ ἀου]ς ΟΒεσηρ38. 
Ὑμαῦ οοηβίισυοιίίοῃ οὗ ἴδε ἴᾶτνν πο οοπαετηπεὰ 
Η!5 ἀϊ5ο  Ρ]65, νου] σοπάδηγῃ [ἢ]5 45 ἃ ὑγτοξδηδ- 
ὕοῃ, γεῖ ἴῆς ῥγθβϑίβ εγε ὈΙατιο]ε58.  οσ ΚΒ οὗ 
μεέσσοῖέν οὐ ἴῃς ΘαθΔΙἢ ἃσὰ ποῖ οπὶγῪ Ροσιμίεα, 
θα τΔΥ Ῥεοοχης ἃ μέν (8ες γυευ. 6). 

γεν. 6. Τπαῖ ψΐοι ἰδ χτοδῖοσ, ποΐ βϑοπὴς οὴς 
δτεδλῖου ; (ες σοϊῃρδγίβοη 1 [6 ἴορὶς οςοᾶ- 
ΒΙ0η5 [18 ἔοστῃ, δἰϊπουσγῇ 86 τείδεγθησς 18 ὑῃ- 
ἀουνδίςαϊγ ἴο (τῖδὲ Ηΐπιβε)]5. Ασρυπιοηΐ : 1Ὁ (ἢς 

ὉΘΙΏ. 
ῖ 

υ 716 515 ἰὼ [ὴ6 [δ ρ]6Ὲ ἅσγε διῖῃοσιζεὰ ἴο ῥγοΐδῃθ 
ἴῆς Βαραδ (Δοοοταϊηρ ἴο γουγ νιον οὗ νυν ῆδί [παῖ 
ΤᾺ 68:5) ἴῃ ἴῃς ρεοπαπος οὗ πδΟ ἀυξ165, 
ΠΟῪ τ Οἢ ΤΌΤ σᾶ Οδε ἯὮΟ [18 ἴῃς Τϑᾶὶ ἰδ ]6 
οὗ Οοὰἀ οη οαστίῇ δυίϊμοτζε Η5 [ΟἹ] ονγεῖβ ἴοὸ ἀο 50 ; 
ΟΥ, ᾿ξ τῆ6 ἔΟΥΙΏΘΙ τὸ ὈΪΔΠ61655, 50 ἃ ἴΠ68568 δΟ 
ἴδνε στονῃ ὨΌΠΡΤΥ ἴῃ ἐο]ονπηρ ΕΠ πὶ ὙΠῸ 15 
ὐδονδῇ ἴδῃ ἴῃς ᾿Ἰερῖδ. ΤῊΣ “τηςεκ δηὰ Ἰον ν᾽ 
ἜΔΟΒΟΥ 455οσῖβ [ἢ]5 οἡ ΗΠ 15 οσσῃ δος ποῦν, ΔΝ ΟΣΚΒ 

οὗ μεζζσσῖῖν ὈξοοΙὴς ἃ μέγ οὐ ἴῃς ϑαθθδιἢ ΟἿΪΥῪ 
ὙΏΘΩ 80 ἀξοϊασεα ὉγΥ Οδῆβί, οὐὁἠ δ8 νὰ ζο]]οῦν 
91) τ  Γ1Ὰ 

γεσ. η. Βαυϊ 1 γὸ μδὰ ηοσσι. ΤΠοΥ ὈΥΕΠῚ 
ἴο δᾶνε Κηονσι, ργοξεβδίηρς ἴο ἰπῖεσρσεῖ τῆς ΟἹὰ 
Τεϑβίδιηθηϊ. --ἴ Ψ{1 πᾶνθ ΣΩΘΤΟΥ͂, εἰς. Οὐοίεα 
ὈῬεΐοτε (οὔαρ. ἰχ. 13), ἔγολ Ηόοβεα νὶ. 6. ΟυΓ 
Ια ῬΣΟΡΟΥ͂Υ σοηβυσαβ ἴμθτη, δέζοσ ἀδέθπαϊηρ Ὠ15 
ἀϊβοὶρίεβ. ὙΠΕΥ αϊά ποῖ τοσορηϊζα (Π15 στοδίου 
ἴοταρὶς (νοσ. 6), ΠΟΥ δοςερῖ ἴῃς βοσνῖος νη ϊοἢ σοῦ 
δδά ἀρρτονεὰ ; “τεσου ἂἀπά ποῖ βδοήδος,, δά 
ΠΟΥ ἀοπδ 80, [ΠΟῪ ποῖ Βδνθ οοῃάθιρπθὰ [}0 
ἈΪΔΙΩ61988 ((Πς βδτὴς ψνοσὰ 45 ἴῃ σευ, 5). 

γεν. 8. ον ἴδο βοὴ οὗ δι ἱδ [οχὰ οὗ [890 
ΒΑΡΡαῦ. ΤΠ οσονὶηρ πουρῆΐς Οσσυγβ 1η Δ]] 
ἴσος πδιταῖϊνεβ ὍΤῆς δ ρΔ515 γοϑῖβ οἡ ἴπε 
ποτὰ “1 οτὰ.᾽ Τῆς ἴοι “ϑοὴ οὗ πιδῃ᾽ ἱπιρ}165 
ΗῚ5 Μεβϑιδηβῃιρ. πὲ [εν δατηϊ το τηαὶ [ἢ 6 
Δυϊ ποσί οὗ τῆς Μεβϑβίδῃ νγν88 σσεαίοσ [ἤδη 1ῃδΐ οὗ 
τἢ6 Ἰάᾶνν οὗ 6 ΘΑ αῖ,, ἤσπος {πὶ8 ἀφοϊαγαίοι 
ψουϊὰ 8εσνα ἴο ἰογθαβε ἴλ6 ΒοβΕ ΠΥ οὗ της Ῥηδη- 
8665. 9511] (Πε πίοσε Ῥσοπηπδπῖ ἰδ 5 ΤΠ]: 88 
ὅοη οὗ ηδῃ, Ηδδὰ δηὰ Ἐδρσζεβεηίδενε οὗ τεηενγεα 
ΒΟΉ", οὐγ 1 οτὰ 8 Σοσὰ οὗ ἴῃς ϑδῦρδιἢ. Α5 
ΒΌΘΟΙ Ηδ [45 ἴῃς πρῆϊ το οὔδηρε ἴῃς ροδβιτοη οὗ 
ἴῃς ἀδγ, ναΐ {πὲ Ιδησυάαρσε ροϊηΐβ ἴο ἃ ρεγρείυ τυ 
οὗ ἴῃς ἱπϑεςυτοη. [1 ᾿ΠΡ]165 ἔυσίπεσ {πα ἃ ΠΟΥ͂Ν 
Αγ οὗ ΠΟΙ δηὰ ἴονα Ὁ}}}} 6 Ὀγεδιηῃεὰ ἰηΐο ἰΐ, 50 
(δὲ ἰηβιεδά οὗ θεϊηρς τμδῖ 1 ἤθη νν85, ἃ Ὀδάρε οἵ 
ΠΔΙΤΟῪ εν 5} ἐοεϊϊῃρ δηᾶ ἃ βεϊὰ ἔοσ 6δῃα]655 
Πδὶσ-Βρ πη ρς ἀρουΐ δαὶ νᾶ8 Ἰανν}] δηα υηϊαν- 
ἔν], 1 ὈΕΟΟΠΊ65 ἃ ἴγρῈ δηὰ ἐοτγεϊδϑια οἵ ἤδᾶνθῃ, ἃ 
ἀδΥ δη ννα ξεῖ πεαγεϑί οὔὐγ Τιοταὰ, ἤδη να τίβα 
τοοϑί ὙΠῸ Ἡΐτα, ἤθη Οὗ ἴτπιοδὲ ΠυηΔΉ} Ὑ ἰδ 
ζυτίπεσεὰ, Ὀδοδυβε 6 816 {Π]Υ τηδὰβς ἷκε τῆς 
“ὅοηῃ οὗ πιδῃ.᾽ 9856, ἔυγΠοΥ, οὐ Μασκ ἱϊ. 27. 
Ιλῃρὲ: “Ομῆβὲ ἰ8 1οσὰ οὗ ἴῃς ϑαρθδίῃ, θεΐης 
Ἡ 5616 τὴς ρῬεγβοῦδὶ βαρθδίῃ : 8411] (παῖ Ἰδδαβ ἴο 
Ηΐπιὶ δηά ἰ5 ἀοὴς ἰῃ Ηΐπι, 15 Θαθθαῖ ἢ οὔδβοσν- 
ΔΓΕ ; 81] [μὲ Ιεδάβ ἔγοῃ ΗΠ πὶ 185 ϑαρραῖῃ-Ὀσεαὶος- 
ἰηζ.᾽ 
ἵγει. 9. Απὰ δο δοραχίοα ἴποποθ. ΤῊΣ τηΐσδς]ς 

ψὮΙΟΙ το] ονβ, ἰοοὶς ρ᾽δος οὐ δῃοῖμεσ ϑδαῦραί 



ΚΗΑΡ. ΧΙἧ]. 1-21.] 

(ϑεςε Τ,πΚο νἱ, 6), ΡΙΟΡΒΟΙΥ, τῆς. ῃεχὲ ομα. - οιϊ 
ἰπίο ἐδοῖν δυιδβόριο. ΤΗΣ ϑυπάσοσις οὗ Η8 
ΟΡΡοπεῃϊβ, ΡΥΟΡΑΌΪΥ ἱπ βοπὶς ηροτζίδης ἴονν ἴῃ 
Οαῖτες. 1κὸ βαγβ Ηε ἰδυρσῇῃξ ἴμεγε, 48 βεαῖβ ἴο 
δανε Ὀεοη Ηἰβ ὨδΌΪϊ. 

γεῖ. τὸ. Α δι δ ἃ αἱϊμοτοὰ μδιᾶ, [ἰ 
ΓΔ5 ποῖ ΟὨΪΥ ραταϊγζεά, θυὶ ἀτεα ἃΡρ. Αὐοοοτάϊης 
ἴο {κς, τὴ6 τρις Βδηα ; [ῃς ᾿ΒΡΊΒΕΡ υυϑεα ὈΥῪ 
Μασὶς ἐπ ρ}}65 τῇαϊ [ἢ18 τνᾶβ ἴῃς εἴεςξ οὗ δοοϊἀδηϊ 
ΟΥ ἀϊβεαθθ. Ὅσα ἰβ8 πὸ ενϊάεηςς ἰδαὲ ἴδε τηδῃ 
ὙΆ5 ΔΥΔΙΕ ἰηδῖ τς ῬΏΔΙΘΟ 65 ἩΠ5Π6α ἴο πιᾶῖτα τ156 
οὗ Ὠΐπὶ ἴο δοοῦβα [6805. --- Απὰ δεϊκοὰ Ἰυΐτη, 
ΤΕ ΟΕ δοοουηῖβ [6}}] 8 ΟἿΪΥ οὗ (δ εὶγ “᾿νδιοἢ- 
ἴω σ᾽ Ηΐ;, ἰο δοοιβε Ηΐη), Δηα ἰδσδὰ 5 ἴο Ἰπίεσ 
[δῖ οὐτ  οτὰ, κπονίηρ ἰδεῖν Ἐπουρ 5, ἴοοΚ ἰῃς 
ἢτϑε δοῖίνε βίερ ΌὈΥ οδ Πρ ὑροη ἴδ τηδῃ ἴο " βϑίδπά 
ἕογῖδ,᾽ δηὰ παῖ ἴδῃ [15 αυοϑιϊοπιηρ ἴοοῖκ ΡῥΪδοα. 
στ Ὶ δὶ Ἰαυΐα] ἴο [θοαὶ], εἴο.Ό ΤῊβ ᾳυεβίίοῃ τγὰδ 
ρυῖ διδὲ ΤΟΥ τοϊσΐ ἀοομδο πἷπι, τρῃῖ πὰ 1ῃ 
ἩἨ!5 ἰεδοίην ἀπ ἤθη ἴῃ ἴῃς δοῖ οὗ τΊΘΓΟΥ ΠΟΥ 
ἐχρεςοϊεα νου ἔοϊ]ονν, [ς Ὀδϑὶβ ἔοσ ἃ ἔουτῃδὶ 
οδαγρα Ὀδίοσε ἴπῸ Ἰἰοσδὶ ἰρυμαὶ οὗ ᾿ ΒΟ [ΠΟΥ 
ῬΕΙ͂ ΓΠΕΙΏΒΕΪν 5. ΤΟΙ ΌΘΙ5 (866 ΨΟΙ. 14). 

ΨεΙ. 11. [μΚο ᾿πἰτοάϊοοθϑ [6 ΓΕΡΙῪ οὗὨ {18 
ΥΕΙΒΕ ΟἹ ΔΠΟΙΏΕΟΥ οσολβίοῃ. [11 γγῪὀΡἁἃ δἰννᾶγβ ΔΡ- 
Ρτορυίδίαδ ὑπάοσ δυςῇ Οἰγουπιδίδηςαβ. -- δὲ 
ἴαθχι, εἴς. ϑυσἢ Δῃ δοῖ οὗ ἸΏΟΙΟΥ ἴο ἃ Ὀεδϑβὶ νγὰ8 
δου δά ὑ3ι.4] ἤδη ; Ὀυϊ (6 ἘΔΌΒΙ 5 δέζοσ-. 
ναι (ῬεσΔΡ5 ου δοοουηΐ οὗ 1}]8 τε ρ]γ) ἰοτθαάα 
δηντ μην ποτε [ἤδη ἴο “ἸΔΥ Ρ͵δηΚΒ᾽ 80 ἴἰμαΐ τῆς 
4}1ΠπΊ2] σου] οοης οὐ οὗ 156], 

Ψψεσ. 12. στ τλποῖ, ἔθη, ἰδ ἃ τη ὈοἑΐοΣ [8 8: 
ἃ ΒΏΘΟΡ ὃ ϑοπῖα ἰᾶκε [18 8ἃ5 Ὧὴ Ἂχρ᾽δηδίοη : 
“ΟΥὗἁ δοῖν τπηυσὰ τοτα γί Β πονν 15 ἃ τηδῃ ἴδῃ ἃ 
ϑῆεορ δ᾿ Βαῖ 1ἴ 15 ὈδΙΟΣ ἴο Τορασά 1 85 ἃ α40.685- 
ὕοη. Οὐ], οΓα ΓοΟο 265 (ἢ 6 ΒΌΡΟΓΟΥΠῪ οὗ Δ ῃ, 
85 ὍὙΠῸῈ11] 245 ἴῃς ΒΌΡΟΙΟΥ ΟἷΔ1πὶ8 ΟὗἨ ἁΒυτη ΔΎ. -- 
ἹἽΜΒοχαΐοσο ἐξ 15 Ἰαυυΐυϊ, εἰς. ((οτρ. Μασκ δηὰ 
[κ6.) ΟΣΚΒ οὗ »εεγῶ οὐ τῇς ϑαῦθαι ἅτὲ 
ἰλνγέα! δπὰ τσ. ἩΗγροοσιῖϊαεβ σᾶῦα τηοτς ζου 
ὈΘΙΟΙΏΟΙΪΟΒ (ἤδη (ῸΣ τοῖς οδῇ]ς, δηα τΏΟΙς ἴοσ 
τδεὶτ σδίι!]ς ἐπδῃ ἔογ βυξξοσγιηρ Ὠυπιδηγ. 
ει. 12. Μαχκ [6115 υαϑ, ἰπαὶ “ἴἢδΥ μεϊὰ {πο ]γ 

Ρεᾶςε;,᾽ ἀπᾶὰ οί ἂς δπὰ ΓΚῸ ἀδϑοῦδε οὐ [οτὰ 
8ἃ5 ἰοοϊκιπρ του ὑροὴ ἴδε (σιϊ Δρο δηᾶ 
δτιεῖ)ῆ. Τῇ ΤΠΔΏΠΟΥ ἴῃ ἩὩΙΟΩ ἴδ 6 Ὠοδὶϊηρ ἴοο 
Ρίδοα ζᾶνε πο ᾿ἰερ8] στουπᾷᾶ [0ὉΓ ἃ σὔασρε οὐ δο- 
οουηὶ οὗ Ηἰ8 δοὔοῃβϑ. Ης αἀϊὰ ποῖ ἰουςἢ ἴδῃς 
πιδῃ, ΟΥἿ Ἔνθ Τοοχητηδηά : ΡῈ Ὠεα]εά, Ὀυϊ 5: ΡῚῪ 
521ἃ : δίτοϊοι ἔοσῖδ (μΐηο μαπᾶ, Τῆς πδη δα 
ΠΟ ΡΟΥΟΙ ἴο ἀο [ἢ]5, δῃαὰ 45 ἰῃ [Ὧ6 οα86ὲ οὗ βρισὶῖ- 
2] Βεα]ίηρ, [6 δοῖ οὗ βιγεϊοδιηρ ἔοσί ἢ ννὰβ Ὀοΐἢ 
ἴῃς εἴἶξεςϊς δὰ [ἂς ονϊάδηςς οἱ Τὶνὶπε ῬΟΎΤΟΣ. 
ΤὨς τοδηβ 11 τνλ8 τηδηϊξεϑὶ ἰῃ ἢΪ8 δἴίετηρί ἴο 
οὔεγ, δηὰ τπδὶ ἴοο ἴῃ ἴδε τηϊϑὲ οὗ βΒυ ἢ δὴ ἃ5356τη- 
θ]γ. 5 δεῖ ννᾶβ ἃ ἀβῆδηος οὗ ἴμεπὶ, δηπα γυεῖ ἰΐ 
425 ποῖ ἃ ἑογθίἀἄδῃ δεῖ, 8ὸ ἐμαὶ πον σου]αὰ ποῖ 
δοοῦδε ΕἰἴΠοΥ [ἢς ΘΔΪοΣ οὐ ἴῃ ἢφδ]ς 

γετ. 14. ῬΒασχίθθοδ ἴΟΟΪς ΘΟΌ 80] 
Δραϊπδι ἴτὸ, “Ἡε]ὰ 4 οσουπο]} 15 δἸπηοδί ἴοο 
βίτοηρ ; ἰξ ψγ͵ὼϑ8 ΠΙΚΡΟῚ ἃ ἕοττηδὶ τηθεῖηρ οὗ [ἢς 
Ἰοοὰὶ τὐρυπαὶ, δἰϊπουρσῇ τὰς οοπδυϊδίίοη νγὰ5 δί- 
ἰεηάδεα ὉΥ 115 τηθηῦοῖβ. Μάασκ βαγ8 ἴπαὶ “(ὃς 
Ἡετγοάϊδη5 ᾿᾽ (οὐ σουγί Ρδτίγ) Ἰοϊμεαὰ ἴῃ ἴδ 6 Ρ]οῖ. 
Θοις ΞΊΡΡΟΒΕ ἰμλὶ {153 τγᾶ8 οοσδβίοηθα ΟΥ̓ τῆς 
τεΐυϑ8] οὗ [ε5ὺ5 ἴο 5εὲὲ Ἡδστσγοά (Ἰὰκα ἰχ. 9), Ὀὰὲ 
(δαὶ ργοῦδὈΪΥ οσουστεα δἕΐον 1}1]8 τας. ΤΠδ ἢο8- 
{πὴ ἴἰο Τοῦπ σου τρᾶκα ποτα τα  ἴο Ορροβα 
σὰ Ι,οτά, πὰ ΟΡΘῃ ἴο (δ βυρρεβίοη οὗ ἴῃς Ῥἢδτ- 
ἰδες5, στο ψόσὰ “8116ἀ τ τηδάηθββ᾽ (ΤυκΚα νὶ. 
11). 

γει. τς. ὙθΠλ| όσον. ΝΟΣ ἔγοπι ἔδασ, Ὀυΐ ἴο 
ολιτυ ουἱ ΗΪ5 ταϊηϊβίσυ τους ἰητοσγρ οι ἔγοσῃ 

ΤΗΕ ΘΟΟΘΡΕῚ, ΑΟΓΟΕΚΌΙΝα ΤΟ ΜΑΤΤΗΕΝΨ,. ΠῚ 

[686 ῥ)]οίίεϑβ. -- απ. “Μυϊατϊυαεθ᾽ 15 ἴο ὈἊ 
ογηἱτθα. [{ 15 δνϊάδης ταὶ οὐὖγ Τογὰ ἀϊά ποὶ 
5} ἴο ἀνοϊὰ (ἢς ῬΘΟΡΪδ. --- Ξ9 ποαϊθὰ ποτὰ 8]], 
ἑ. δ., 41} Ὧο περαεαὰ βϑδ]ηρ, ΡΟΒ5:Ό]ν, ἱποϊυάϊην 
βρί ϊυδ] μοθϑ]ηρσ 415οθ. Τ 8 νεσβα 5θοπὶβ ἴο ΓΕἕΕΥ 
ἴο ἃ ἀεδηΐϊίαε. οσοδβίοη, δπα ποῖ ἴο Ὅς ἃ σΘηΘΥΔΙ 
ἀεβοσρίοη οὐ ἔχεαυεηξς τἱ λάγανναὶβ, οχίδηαϊῃ 
ΟΥ̓́ΕΥ ἃ ΤΠΟΒ᾽ἀΕΥΑ})]6 ρετίοα. Τα ΥΕΤΥ͂ ἀειαἰιεα 
δοοουηΐ οὗ Ματκ (111. 7-12) ΟΡΡροβεβ ἴδε Ἰδίϊεσ 
νίαν. 
γε. τΙ6. Απᾶ οδατροᾶ ἴδοιι, εἰἴοσ.Ό Μδιῖ (6}}8 

οὗ ἰδ 5: πλ1]]Δ 7 σοπισηδηαὰ σίνδη ἴο “δΥ]] 50 1115. 
ΤῊΙ5 ΤΟΙ ΖΘ ΠΕΓΣΑΙ] ΡΧΟΒΙ ΒΙ ΠΟΙ νγὰ5 ΡΧΟΌΔΟΙΪΥ ρίνεῃ 
ἴἰο Ρῥζενεηῖ ἃ συρίυτε Ὀεϊνεεη ΕῚ15 σΑΓηΔ] ο] ]ον- 
6158 Δηα ἴῃ6 ῬΏΔΓΙΒ6 65, 50 ΘΑΥ]Ὺ ἴῃ Η15 ΤᾺ] Ἰ5.1Υ. -- 
ἍΈΑχο τη πόνσι, 15 ἴῃς Μοβ51Δ}. 

ψεΣ. 17ζ. Τμδὶ Στ τσ Ὅο ζμ18]1]οὰ, εἰς. 
ὝΝΏΙς Μαγὶς ἀοἰλι]5 (ἢ6 οοσουγήδηςεθ, Μίδου 
ΟἾΪΥ ἀδοίαγεβ ἐμαὶ τῆς τοτοιηθηϊς οὐ Οἵ 1ογὰ 
γνΑ5 ἃ 1 Π]σηθηϊ οὗ ῬΤΟΡΏΘΟΥ, ἈΟΎΟΝΟΣ ΠΘΟΠΙΓΑΓΥ 
ἴο ἴῃς ῬΡορυϊᾶσ ποϊϊοηβ δρουῖ ἴῃς Μεββὶδἢ.--- 188» 
δ [86 Ῥχζορῃοῖ. ((δρ. χὶἱἹ 1--4. Α ἰτδηβὶα- 
Ἐοα ἔγοτῃ ἴπ6 Ηεῦτεν, ταδάς Ὁγ ἰμ6 Ενδηρο ἰβι, 

γεν. 18. ΤΩΥ͂ δοῖνᾶσπῖ, Τῆς Οτεεκ 
ῬΟΤαὰ τηθδῃ8 ὈοϊᾺ "8οῃ᾽ δηὰ "βεγνδηΐς." Ο σιϑὶ 85 
ΜεββιδΔᾺ γ͵ὰ8 οὐδάϊοηξ 45 ἃ "βεγνδηῖ δηὰ ἀδᾶσγ 85 
ἃ “ϑοῃ.᾽ Το ἰαδίζεσ ἐπουσῃξ σοστθβ ἰπΐο ῥσοϊωὶ- 
ὩδΏΟΘ ἴῃ {π6 παχί οἰδυβα : τὴν Ὀο]ονθᾶ, εἴο. (ΟΠΊΡ. 
ἴῃς δοοουῃΐβ οὗ ἴῃς Ὀδρίβιη ΡΆΠ ΔῊΝ 17) δῃά 
τῆς ἰταηβδριγδθοι (οὮΔΡ. χνὶϊ. 5). ἴῃ ΟΣ 
οοοδϑίοῃ ἰμετα ψὰβ ἃ αἰσγεςὶ ἐυ] δεῖς οὐ ἴῃς 
το : Σ ΨΠ111 Ραΐ ΤΥ δρ τὶ ὌΡΟΣ εἶτα, --- Ηὸ 5}}4}} 
᾿λὰιπρμτο ἡπάρπιοηξ ἴο [πο ΘΘΠὉ1168 ; ἀππουηςος [ἢ 6 

ἃ] Ἰυάρστηεηί ἴο ἴῃς σε 1ε5, ργεβεηηρ Η ΠΊ5Ε}} 
ὁμάκε ΜδηΥ ἔγοσῃ (θηῖ]α ΤΟρΡΊΟΠ5 ΜοΓα 

Γαβοιῃῖ αἱ [ῃς της υ8ὲ Βροκεὴ οὗ (Μδσᾷκ ἰϊϊ. 8). 
οἵὰα υηδεγβίαπα ἴῃς οἰδυ8ε 48 ἃ Ῥζεαϊοϊίου (Πδὲ 

[1 ξοϑρεῖ ()υάφσηνοηξ᾽} ϑμουϊὰ θὲ ῥσγθαςπεὰ ἴο 
[86 ἀδηῖ 68. Βαῖ {818 15 ποῖ εχαςΐ, πα οὔβουσαβ 
ἴδ σοπίταϑέ ἰῃ ἴὩ6 ρΡγορῆδου. Τῆς Μοββϑιδὰ ἰ8 ἴῃς 
]υάρε δηὰ γεῖ πες 

ψεΥ. 19. ἘἯΐῤ 8}}41} ποῖ δίσένθ, ΠΟΥ ΟΣ, εἴς. Νοῖ 
ἃ Τομῃραϊδηϊς ΠΟΥ 8 ΠΟΙΒΥ͂ ἀεδοϊαίτηοσ ἴῃ Ῥυθ]ς 
Ρίαςοβ, Ὀὰῖ τιθεῖς δπὰ τεῦπησς. (ΤΏοβα ΝΟ τεΐεσ 
“υάρστηεπι᾽ το τἴ6 σοβρεὶ, [κε {18 νϑοῖβε 5 ἀδ- 
ϑΒοΠρᾶνα οὗ (ἢ6 τηθᾶπϑ ΌΥ ὙΔΙΟΣ ἰδ τγῶἂβ ἴο 6 
ἐχίεπαεα.) ὙΠοτε 18 4150 4 οοηϊταδὶ τ “ νὶς- 
τ ἴῃ νϑσῖ. 20θ. Ης ργεβθηΐίβ Η τηβεὶξ 45 ἴυάρε 
Δα γεῖ ἰβ τηϑεὶς ; Ης 15 πιεεκ, ἀοο8 ποῖ ϑιτῖνς, 
δηὰ γεῖ 5841} Ὀὲ νἱςοΐοτγ. 
ν᾽ 8. 

γετ. 2οθ. ἃ Ῥχαϊξοὰ τοϑᾶ, εἰο. Τῆς τεβὰ ἰβ ἃ 
ΠΟΙΟΥ͂ ΟΥἹ πᾶσ, 8ὸ ἑοστιεὰ ἴμδὶ 115 ϑίσθηρτῃ δηὰ 
υϑεξ] 6585 τὰ νὑγὰ}1-πὶρσὴ Ἰοβῖ, 15 ἰξ Ὀς Ὀγυϊδεά, 
1 5 4180 οι ]ειηδίὶο οὗ ἔεθ Ὀ] 655, Ὀεὶπρς οαϑὶϊν 
Ὀγυϊϑεα. Τῆς ἤρσυτε ῥΡοϊπίβ ἰο (ἢς 5βίαίς οἵ τδ6 
ΒΙΠΠΘΙ 45 6655 ΔΠ4Ὶ Ὑ6ΆΚ, ψὮϊ1|6 τὴ6 πογὰ 
“Ὀγαυϊδεὰ ᾽ βυρρεδβίβ τῆς ἰάεα οὗ σοηίττίοη, ΟἿΓ 
Τοτὰ 11 ποῖ τε θεοὶ ἔδθῦ]ς, πχαττεαὰ Ῥὰΐ σοηίτίία, 
ΒΙΠΠΘΥΒ. --α Κζχω, δαχ. ΤὨὭγχεδαβ οὗ δαχ ψεσα 
υϑ64 45 Ὑ10Κ58. Τῆς βιμοϊεηρ του τοαὰ ποῖ ἔγοπι 
ἴῃς Ἔχμδυβίοῃ οὗ ἴῃ οἱ], Ὀπὲ ἔσοπι (ἢ ἔδυϊέ οὗ 
ἴῃς τῖςκ. Οὐεποβίηρ ἴ τνουϊὰ Ὀε ἴο (ἄγον ἰξ 
ΑΥΑΥ͂ ΔΙζοροῖΠοΥ οἡ δοοουηΐ οὗ 115 ᾿αροΓ  οΙΊ οι. 
ΑἸξοσα 8405 οὗ ἴΠ6 ἔτγο τηθῖδ ΟἹ : “Α ῥσονοτῦϊδὶ 
Ἐχργαβϑίοι ἔοσ, “ Ηδ ν1}} ποῖ σσυβῃ {πε σοπίσια 
᾿εασῖ, ΠΟΥ ὄχι ϊηρυ δὴ ἴῃς 5] σἈϊεδὶ βρασκ οὗ 
τερεηίδηςξ ἐξεϊϊπρ ἰπ ἴῃ βίπηθσ. ἡ ὙὉΠῚ ΤΌΣΤΩΟΥ 
ΤΙΣΙ 4'50 Ὅς τεξειτεα ἴο ἃ Ἄσοηίτις βίμπευ, [ἢ 6 
Ἰδεῖοῦ ἴο Δ τωρογίδεοϊ θεϊίενεσ, Τῆς 1,ογὰ ἀϊὰ ποῖ 
156 ΠΑΥΒἢ νἱοϊθηξ τηδαβυσοβ, θυ ἀδαὶε το οσὶ 
Δηά ΚΕΠΙΥ τ] 411 δυςὴ --- 1 86 δομὰ ζο 
ἡπάριοεΐ ππΐο Υἱοίοσυ, ἡ. σ., 11] Ης ολυβς Ηἱδ 

Τὴ ΟΘβΟ 5 ἃζγὸ οὗ- 
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ἰυάρστηεηΐ ἴο Θηα ἰῃ νἱοΐοσυ, 80 παῖ ἢοὸ ἔυγεθεσ 
οοπῆϊςοϊ ν]]] πἸπγαῖῃ. “ϑοπά ἑοσίῃ ̓  ̓ἱπαϊοδλίεβ ρτεδΐῖ 
Ρονοσ. Τδς ρσοηῖα ποάς, Ἑομαγδοίε ες οἱ ΟΣ 
[τὰ Ῥούβοιμν ννὰ5 ἴο Ὀ6 οδμασζδοϊογβες οἵ Η!5 
εἰδα]ηρβ ᾿γουσῇ Ηἰ5 πα ἸΠλπηξ ΡΕΟΡΙῈ ὑρ ἴο τῃ8 
αὰἂν οὗ ὅπαὶ ἀδς βίον, θη (6 πάρε 58}4}} ἐπὰ 
(Ὡς σοπῆϊος ἰῃ 814], δΔΌβοϊϊα νἱοίοτγ. Τῆς ἰΑῖ- 
ἴετ {πουσῆϊ 18 Ἰοβῖ, 16 “)υάρτηοης᾽ 85 [ἌΚοη 85 
τ θδηΐηῃς ὁἴπ6 σοβρεὶ." 

ΤῊΕ ΟΟΘΡΕῚ, ΑΟΓΟΚΌΙΝΕ ΤΟ ΜΑΥΤΗΕΝν. [(παρ. ΧΙ]. 22--ο. 

Νεσ. 21. ᾿Απὰ ἐπ ἰδ πδγη0 6881] ΘιΘπ (1168 ὮΟΡΘ. 
Οπ ἴδε ρχουπὰ οὗ ναὶ Ηἰ5 πᾶτπης, 85 ἴῃς Μεβϑβιδῇ, 
᾿τρ] 65. ΤΏοβς ἴο νποηι Ης ρῥτγεβεηίς ἃ Ηπιβεὶξ 
85 ταάεὰ σου]ὰ Ἰεᾶσῃ ἰο {τιιϑὲ Η πῇ ἴῃ σομβοαυξηςς 
οὗ τῇς σεηῖὶε, ραϊϊδης ἀθα]ηρ ᾿υ5ὲ ΒΡΟΚΘΏ οἱ, ἀπὰ 
τοοσα [Ὁ}}Υ Ὀγουρῃϊ ουἱϊ ἴῃ ἴῃ6 ΟΥ̓ ρῚΠ8] ῬτΟΡΠΘΟΥ. 
Μαῖδον πεῖα οπλῖβ ρᾶσί οὗ ἃ νοῖβα 1ὴ ᾿ἰβδίδῃ 
δῃὰ ρδσαρηγαβεβ ἴῃς ρασὶ με τεϊδίηβ, θὰϊ νμουΐ 
ΔΏΥ ᾿πηροχίδηϊ νΑΙ ΔΈΟΙ: πῃ 56 56. 

ΟΗΑΡΤΕΚ ΧΙ]. 22--50. 

δίαεῤλόνεος Αεομδαϊίορ οὗἨὨ 1ζς Ῥλαγίδεες; ἐΐεν αὐεγευαγαάς τοσξ α δίργε,; 1} 

πεέαγεεί ἰφέαζέενες 7 Οἀγίςί. 

ΗΕΝ ν88 Ὀσοιρῃῖ υαηΐο Ηἰπὶ ομς ροββϑββϑὰ (ἢ ἃ ἀεν]],} 4 τυκα αὶ 
Ὀ]Ϊπὰ, ἀῃὰ ἀππιρ : ἀπά 8 ἢεαϊβὰ Ἀΐπι, ἰμβοπιαοῃ ἴμαΐ τ[μ6 φοβρ' κ᾿ 5: 

23 Ὀ]]ηὰ δηά ἀσμαρ Ὀοϊῃ βρακθῖ δηάὰ 58'δν. Απάᾶ 411] ἴῃς ρεορὶβε ὃ 
24 Μότε δπηαζθὰ δηά βαὶϊά, [5 ποῖ 1154 δΊἢς ϑοη οἱ αν ὁ “ Βαΐ ὅ ὅ6ς οββρ. ἐκ. 

ΜΏΘη ἴμ6 ῬΠΑγδθθ8 Ὠβαγὰ ἐζ, [μ6ν βαἱὰ, ΤῊ 5. γελζοτυ ὃ ἀοῖῃ ποῖ “δ ατν τὰ 5εὶ 
οαδῖ ουὖξ ἀδν1]5,, Ραΐ Ὁγ 1 ΒΕοΙΖο ὃ τ[ῃ6 ῥσίπος οὗ ἴῃς ἀεν!]5.6 “5 

25 Απά 7εβὺ5 “Κηεν {μεῖγ [πΠουρ 8, ἀπά ὁ 8414 ὃ απο μετὰ, ΕνεγΥ 4,396 «μα. 
Κιηράομι ἀϊν! 6 ἀραϊπϑδί [ἴ561} 15 Ὀσγοιρῃϊ ἴο ἀεβοϊαίίοῃ ; δηά τ οὶ εἰς αν ἊΝ 

26 ΘνΟΤΥ ΟΥ̓ οὐ ἢοιβε αἰνάδα ἀραϊηβϑί 1156} 5841} ποῖ βίαῃἃ: Απᾶὰ ὅ "72: 
1 ϑαίΐδη σαϑδί ουὔῖ ϑαΐδῃ, ἢθ 15 ἀϊνι θα δραϊηϑβϑί ἢ πΊ1561 ; ἢονν 5841] 

27 ἴδθη 19 ἢϊβ Κίῃράοτῃ βἰδηιά ἡ Απάᾶ 1 1 ὈγΤ ΒεαΙΖαρι} ὃ οαϑὶ οὐϊ 
ἄεν!]8,5 Ὀγΐ ψβοπὴ ἄο 7 γουγ σὨΠ]άγθη οαϑὶ ἤθε οαΐ ἢ [Βετεΐογε 7 κραρ ὅς 

28 ΤΠΕΥ 514}} Ὀ6 γοιγ Ἰυάροβ. Βυΐ 161 οαβῖ ουῖἷ ἀεν1]5 6 Ὀγ ἴῃ8 
ρίγι οὗ ἀοά, [6 τ[π6 Κίηράοιμῃ οὗ (οὰἂ 15 σοτὴς τπῖο 1 γοι!. 

290 Οτἵ εἾ56,}2 σῇῆονν σδὴ ομς δηΐεσ ἰηἴο ἃ ϑίσοηρ τΏ8Δη᾽ 85 Ὦοιι56, Δηα Ζ 15. χἰῖχ. 24- 

ΒΡΟΪ 5 ρουάβ, Ἄχοθρί ἢδ ἢγϑβί Ὀἰηά 186 βίγσοηρ ἤδη ἡ δπά ὃ [ἤδη 8 15. 15}. χα- 
30 ἢ Μ11 5ρο 1] ἢῖ5 βουβ6. ᾿Ηε [παῖ 15 ποῖ ψ ἢ τὴς 15 δραίηϑί πη ; ἡ εακο αι ἀϑ: 

Δηά ἢ ἐμαῖ σαί μογθῖῃ ποῖ ψ ἢ πα βοδίζεγεῖῃ, δογοδά. δ ἸΣ ΔΘ ΉΤΣΕ 
31. ἘΝΝΒοτγείογο 16 1 βαὺ υπηΐο γουι, 811 τδηποῦ οὔ ἢ 55 δηᾶ 45- Νὰ τυ τ 

ΡΒΘΙΠῚΥ 58.411 θὲ [ογρίνεπ ππῖο ππεη: δυΐ 16 ὈΙΑΒΡΏΕΠΙΥ ἀραΐρμεί ἔα 
32 ἴε οίν Ομοβὶ 18 5881} ποῖ θὲ ἔογρίνθῃ υπίο πιεη. Απὰ ΚΤ ᾽ς 

π' ΥὨΟΒΟΟνΟΥ Βροα Καί ἃ ψογὰ δραϊπϑὶ ἰῃ6 ὅοη οὗ τηδῃ, ἰΐ 5881 κ᾿ Τίπα. τ 8 
Ὀὰ ἰογρίνθη δῖ: Ὀυῖ ᾽ ΏΟΒΟΟΝΟΙ ϑρθακοῖῃ δραϊηϑδί [6 ΗΟΪγ 

(μοβῖ, 11 5114}} ποῖ ὈῈ ἔογρίνεη δῖπὶ, ΠΟΙ ΠΟ ἴῃ [8158 ποτ], η6]- 

332 1Π6Γ ἴῃ ἴῆ6 υεσγα ἴο σοτη6.8 “5 ΕΠῚΠΘΣ τηδκε (ἢς ἴγεα ροοά, δηά υ 86 ονερ 

815 ἔγυϊς ροοί ; οΥ εἶβα τῇδκε [ῃ6 ἴγεα σοϊτυρῖ, δηὰ ἢἰΐ519 τ 

22. Ὁ 

1 9» 4 ἀοτηοπῖδς 3 τῆλ! [ἢ6 ἀσπι τδη βρακα ὅ του τε 5 
4 15 (ἢ ]5 δ»ὧη δ ΔΘ ΠΠΟἢΒ 
Ἰ Ἃ ἴῃ τ τ 7 Βεοϊζοῦυὶ 5 Ἀὴῆ ΚΠΟΠΙΠΕ ἵπεἰς 
10 [ῃ6 ἢ 5 ΡΟΣ τὨουρ 5 Π6 88] 
13 σ»εἶξ 6Ἶ568 18. ο»εΐξ ΑὈτολὰ 14 ΤΠογεΐογα 
δ ΟνΟΥΥ 16 αραίηϑί (ἢ ϑρί τι ἽΤ εξ αὐῖο τη ἢ 
18 ΩΟΣ ἰῃ ἰδαϊ ψπἰοδ ἰ8 ἴο σοϊῃθ 19 115 
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34. οσοττυρῖ: ἔογ [με ἔγεβ ἰβ Κπονπ ὈῪ ἀξς ἔγυ!.22. 9 Ὁ ρεηεγαιίοῃ “1 9 586 ομαρ. ἐῆ, 

35 

40 

41 

42 

45 

οὗ νίρεγϑβ, δοῦ σδῃ γε, Ὀεΐπρ' δν]}, βΒρεαῖὶς ροοά [Βηρ5 ἡ Κ ἔογ ουῖ οἵ 2 ζοαρ. τακο 

τῆς ἀρυπάδηςς οὗ [ἢ6 Ὠεαστί ἴῃ6 τηουτῇ βρθακεῖῃ. Α 53 ροοὰ 
τηδῃ οιἷξ͵ οὗ ἴῃ6 3 ροοὰ ἰγδάβυγε οἱ ἴῃς Ὠεαγί 33. Ὀγηρεῖῃ ἔοσίῃ 

βοοᾶ τῃΐηρ8: δηά δὴ 236 ν1} σχδη ουΐ οὗ ἴῃ 33 Ἔν} γεάβυγα Ὀτηροίῃ 

[ογῖ ἢ αν τϊηρ8. Βυῖ 351 5ΔΥ υπΐο γοι, ΤὭδί ὄνεσγΥ 1416 νψοτζά 
[δῖ πηθη  5}4}} βρεαῖ, [6 5841} ρῖνε δοσουηΐ [λδογθοῦ ἴῃ ἴῃ ἀδΥ 
οὗ Ἰπάρταθηῖ, Εογ {ὈΥ ἴὰγ ψογάβ ἴῃου 584] Ὀ6 )υ5|1ῆεἉ, δια ὈΥ Φ ζοπιρ. 188 

(Υ ψογαβ ἴῆου 5841 Ὀ6 σοῃάδιηηθα. 

Τῆεη οετγίδίη οὗ ἴΠ6 βουῖθ68 δηὰ οὗ ἴῃς 3. ῬΠΔτγβ6 65 δηβνγαα, γ ΟἶαΡ. ἀν 
βᾶγίηρ, Μαβίεγ, "να νου] 8εῈ ἃ βρη ἔγομι ἴπεε. Βυΐ ἢδ 8ὴ- σῇ 8; ζῶμα 

11. τϑ; νἹ. 20} ΒΕΓ δηά βαϊά υπΐο ἤδη, ᾿ΔΠ δν1} δηὰ δα υ]ζθσουῦβ ραηθσα- ρον ὦν 

οῃ 86 ακεῖῃ δἔζεγ ἃ βιρὴ ; δηά ἴῇδσα 5.41] πὸ βίρῃ Ὀ6 ρίνβη ἴο ἰΐ, ἐπτ: τὰ 

Ρυΐ (86 5'ρῃ οὗ [ῃ6 ρτορῇεῖ [οηδ8: 383 ΕῸΓ "85 [0085 3 νγὰ58 ἴῆγε, Μαῖκ νὴι 
ἄδγβ απὰ ἴῆγεβ πἰρῖβ ἰπ [ῃ6 ψῃΑ1ε5 ὈΕΙῪ ; 89 80 5841} [ῃ6ς ὅοὴῃ Ὁ 7ο 
οὗ τηδῃ 6 ἴῆτγεα ἀδγβ δπᾶ [χες Ὠἱρϊβ ἴῃ [6 Βοατί οὗ ἴῃς δδγίῃ. Ἐ ΡΒ ΤΗΝ: 
ΤὨδ πλεη οἱ ΝΙπανεὴ 5141} γίβα ἴῃ Ἰπαρτηδηΐί 51 ἢ [ἢ15 ρ6Πη6- ν 7ομλὶ ἱ. 2. 

ταῖϊοη, Δηἃ “ 5}8]1] οοπάδπιη ἰΐ : θβθσδιβα 5 ΤΏΘΥ τερεπῖεά αἱ ἴδ Ὁ μεν πὶ σι 
Ρτγεδοβίησ οἵ [οηδ5 ; 35 δηά, Ὀ6ἢο]ά, ἃ " στεαΐοσ 82 [δὴ [οπδ5 3 ἐς 5 γε τ: 6. 
ετα. ἐΤῆδ χυθθὴ οὗ ἴῃς βου 5}4]] τίβα Ρ ἴπ ἴῃς ἠυάρτησηι 81 51 Κίημροχ, αὶ 
ΜΙ [ἢ15 ραπογδίίοη, δηα " 804]} οοηἀουηῃ ἰἴ: [ῸΓ 506 σΔπγ6 ἔγοπλὶ 

[86 υἱτογτηοϑί ραγί888 οἵ [η6 δαγίῃ ἴο ἤθδγ ἴῃς νυἱβϑάοτῃ οἵ ϑοϊοιηοῃ; 

Δηά, Ὀ6ἢο]4, ἃ ρτεαῖοσ 83 [ἤδη «ϑοϊοτγοῃ ὧς στε. ΝΏδη 5 16 ὑπ- δΙυκαχὶ, 22- 

οἴδδη ϑρίγι: 58 15 ροπδ ουΐ οὗ 423 τηδη, ἢ6 ψ] Και ἢ ὅδ [ὨΤΟῸΡὮ ὃ ΟΥῪ ὁ ὃς ἱκῖὲὶ αὶ 
Ρἶδεββ, βϑϑβκίηρ σγεβῖ, δβηά δηάβξιῃ ποῆθ. Τῆθη ἢ βίῃ, 1 ν"}} ΠΕ 

τοΐυγη ἱπίο ΤΥ Ποῖι56 τοῦ ἤδηςσα 1 σαπλα ουΐ ; Δἀηα ἤδη ἢ 15 

σοπλθ, ἢ πάσῃ 22 διρῖγυ, ϑνερῖ, απ ραγηϊβϑῆθα, ΤὭδη ροσδίῃ 

ἢθ, δηὰ τἀκεῖ ψ ἢ Ὠϊπη561 βανθῃ οἴμοσ βρίσιῖβ τῆοσς ψὶοκρά 
[Π4ηῃ Ὠἰπηβεϊξ, αηὰ [ΠΟΥ δηῖογ ἴῃ δηὰ ἄν 6}} [ἢθτὰ: δηά “ (ἢ 14ϑἴ ς 1 Ρϑὲ ἢ, 20. 

σίαίς οἵ ἴῃαΐ τῇδ 15 οῦβα ἴδῃ ἴῃς ἢγβϑί. Ἐνξη 50 58}4]] ἰξ Ὀ6 
4150 856 αηΐο (ἢ15 ψιΙΟΚΟΩά φεπογδίίοη. 

46 ΜΜΝΏΙ6 Βα γεῖ ἰΑἸΚεα 57 τὸ ἴῃς ρβορὶβ,8 Ὀβῃο]ά, 9 ἀὴς τγοΐμοσ δηά 4 Μαλπκ ἰἢ, 
ΓΣ .Φ [ Φ ΓῚ ε :- Ι, 

815 “Ὀγεϊῆσγεη 83. οἱοοα ψίιτῃουΐ, ἀφβίσίηρ 85. το βρθαΐς ψ ἢ 40. ἢ]. ΤΥ ΣΉΘῊΝ 
ϑ Δ}. Χ 

47 Ὑδεη οἠθ 5814 ὑπἴο Ὠΐπ), Βεῃο]ά, (ὮΥ τοῖο δηά (ὮΥ Ὀσγοῖἤσγθη 55: Μαικνὶ, 
41 ]Θδὰ νἱ, 

48 5ἰαπά νἱϊμουΐ, ἀδβισιηρ 38. τὸ βρθαῖκ νι 40 ἴῆ66, Βυΐ ἢδ6 δῃὴ- 356: Αεὶβ 
» 141.ᾧ 

5 ΜΕΓΘα Δηα 5818 υηΐο Ὠἰτα [Πδΐ [ο]ἃ Ὠΐπλ, ΝῊΟ 15 τγν πηοί μοῦ 9) σα]. ὑ 

409 δῃὰᾷ Μῆο 846 ΠΥ Ὀτγεϊῶγεη ἡ Απά δ 5ἰγείοῃδα ἰοσζἢ ἢΐἷ8 μβαπὰ 
ἰοναγά 15 αἰβοῖρ]6β, δΔηα 5414, Βεῃοϊἃ ἴὯΥ τηοῖμοσ δηά ΤΩ 

Ὁ ογ Ὀγ [86 ἔγυϊς (6 ἴγεα 15. Κπονῃ 31 Ὑ6 ὑτοοά 
Ὁ τῃς8 38 Ἠἰς ᾿Ξ. γῆ οὗ [6 Παατὶ 
5 Απὰ 36 ογιέ οὗ τῃ6 71 ἔς εγΖ Ἀἴτῃ 
38 ΤοηΔἢ ἴπ6 ὑρσορβῇει ἔΓζΚκΚ.- Τοηδὴ 80 (6. 6 }]γ οὗ [86 ψ ἢ.16 
δ᾽ οἴδηὰ ὕρ ἴῃ ἴα Ἰυάρτηεηῖ 82 ἸΏΟΓΘ 
88 ἔγοπὶ ἴῃ6 δηα5 84 Βυΐ [πΠ6 πο] 6 δὴ βρί τὶς θη ἢ (ον 10) 
8δ ρᾳ 556 1 86 ΤΏ 5}8]] 1 Ὀ6 4]50 δΊ γγὰβ γεῖ βρεακίηρ 
᾿ ἢϊ5 τ οῖδοῦ δηὰ Ὀσοῖῆγεῃ 80 ΘΟ ΚΊΩρ' 

ῖο 
ΨΟΙ͂, 10 8 
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50 Ὀγοῖδγεη ἢ ΕῸΓ 7 ὙΒΟΒΟΟνΟΥ 5}4}} 5 ἀο ἴμ6 Μ1}} οὗ τὴν Ἑδϊμοτ ποω ἔνα 

ΜὨΙΟ 41 15 ἴῃ ἤδανθῃ, ἴ86 β8η16 “2 15 ΤΥ ὈΓΟΙΒΟΊ, δηα αἰβίοσ, απά ἢ 

ΤῊΟΙΟΣ, 

41 το 42 ἢ 

ἢ. 601. 
2 ΟΒδρ. νἱ. 

21. 

ἹΝΤΕΟΡΌΟΤΟΣΑΥ ΝΌΤΕ. ΤΒοβα οσουϊτθῆςε8 8661 
ἴο δᾶνε ξο]] ον δᾶοῇ ΟἿΟΣ πῃ ἱπητηδαϊαῖα δυοςα8- 
βίου, [,π|Κὸ ΡῥΙΔο65 ἴῃς ἰαϑῖ οὴδ (ν 6 5. 46-- 50) Αἰίεσ 
[6 Ῥᾶσαῦϊα οὗ ἴδε βονεσ, Ὀυϊ Μασκ ρῖνεβ ἴῃ 6 
ΒΔΙῺΘ ΟΥΕΓ 45 Μαιίίεον, νϑσ. 46 15 τηογε ἀδδηΐΐα 
45 ἴο ἔτης ἰδ [λικ6᾽᾿8 δοοουηί, δηα (ῃδὲ οὐ- 
ΟΌΤΤΕΠΟΘ Ὁ{85 ΤΟΤΕ ᾿ἱΚεὶῪ ἴο ἤᾶνα Ὀδαη οσσαϑβιοηθα 
Ὀγ 1η6 ἀνεηΐϊβ ἤδσγε ρὶδοεὰ Ὀεΐοτε 1. Τῆς εἰμὴ 
45 ᾿πηπ]Θ ἀἰδίε]ν Ἀξου [ἢ Ἔνθ ηῖβ πασταϊθα ἴῃ σΠΔΡ. 
χὶ. ; [6 ΟΟΟΌΣΥΘΙΟΕΒ ἸΠΙΘΤΥ ΠΕ Ὀεΐνθοῃ {Πὶ5 δηά 
ἴῃς ται γοιηθηξ 5: τεσοσασα, Ὀείηρ ἴα εὐσίοέ οὗ 
τῆς Ὑ ψεῖνα : [ἢς ϑεηοῃ οἡ ἴῃς Μουηΐ, (ἢ ἢ68]- 
ἱπσ οὗ ἴδε σεπίυγίοη 85 βοσνδηΐ (ΟΠΔΡ. ὙΠ}. 5-3), 
ἴῃς πηοϑϑᾶρα οὗ ]οἤη (ςἢΔρΡ. ΧΙ.) ; ἀηα βοῖης οσουΓ- 
ΤΕ ΟΘ5 ἸηΘηΠ]ΟΠΘα ὉΥ ΓΚα ΟἿΪΥῪ (ν]]. 236-111. 3). 
ΎΠς ροβὶζοη βεῦνεβ ἴο ἰηἀισαῖες ἴῃς στονίηρ δηὰ 
ὈοΟΪάοσ ΒοβοὙ οὗ ἴη6 Ῥῃαγβεαβ, τ οἢ 58 δῃ- 
βινεσεά Ὀγ ἴῃς Ὀο]α δηθὰ βίδυι πρ ογὰβ οὗ ΟἿΣ 
Ι,οτὰ, δ κοηΐϊηρ ἴῃς δηχίεῖν ἔοσ ΗΠ5 βδίεϊν ἀπλοῃ 
Η!5 τεϊαϊϊνεβ, ΠΙΟἢ δά τὸ ἴῃ ἱηϊοιτιρίοη Δη. 
αἰβουβδίοῃ οὗ νεῖβ. 46-ςο. Οὐὐ 1,ογα 8 βδίδυ ἴῃ 
Ολ11|66 ἴον [Π15 ννὰβ ΠΘΙΠΕΥ σοπ που ΠΟΥ 580- 
Οα5511), 0 σ᾽ ὄοχοαρὲ ἰῃ6 τηϊδϑίοη οὗ ἴῆς Ὑ ψεῖνο, 
1 116 οσουττεα [ποτα δᾶνα τερεδίεα τγο)εοϊίοῃ δηὰ 
τα γοιηθπί. Αὐοςερίδησε ΟΥ̓ Γο)δοιϊίοη τηυβὲ ξο]- 
Ιονν ϑ ἢ ἃ ργεβεηϊδάοη οἵ Ηϊπη5616 48 [6505 μετα 
τη Κα. 

νεῖ. 22. Ἰθθα. Ιπάσῆπιῖε, ἈΘσα τηθδηΐηρ " 8:- 
[οσυγασ 5." -- ωαεβ Ῥχουρηῖ. δυο δὴ οης οουἹὰ 
Ὠοΐ οοπὶα 8] ΟηΕ6. --- 6 ρῬοδδοδϑβϑὰ, εἴς,, ΟΥ, 4 ἀ6- 
τηοηΐδο,᾽ ὈΠπὰ διἃ ἀπ. Α αἰξξεγεηϊ σαβὸ ἔσοπὶ 
τῃδῖ τρεπιοηεα ἴῃ ΟΠΔρ. ἰχ. 32-.4. ΤῊΣ ΡΠγβῖ08] 
εἴεος οὐ ἴῃς ροββεβϑίοη ΜὴῪ5 5811 }141, ὰϊ ΤΟΤΕ 
υπίογίηδῖο ; τῆ6 δοσυβαίίοη οὗ ἴη6 ῬΠΔΓΙΙΒΕ.5 ᾿ν 85 
ΒΊΣΩΙΪΑΣ, Ὀὰϊ ποτα Ὁ] ΞΡ 6 ΠΟ 5. 

Ψεῦ. 22. ΤᾺς εἴεοϊ οὗ βύυοἢβ ἃ τα ΥΚΑῸΪς 
ΤΏΪΣΔΟΪς οἡ ἴπ6 ῬΘΟρΪς νγ88 δϑῖοῃ βῃσηθηΐ, ἀπ ΤΟΥ 
Δϑκεά; 18 0815 [89 8οπ οὗ Ὠανἃ  ΤῊς οὔρίηδὶ 
Ἰηαἰοδῖθβ ἃη ἐχρεοίδ πος ΟΥἩἨ ΠΟΡΕ οὗ ἃ πεέραΐζυξ ἃγι- 
ΒΕΓ (5εῈ ποχὶ νεγβ6) ; 350 {πδί ψὰ πυβῖ ποῖ δίΓΠὉ- 
υἷε ἰο ἴῃς τυ] τα ΔῊΥ δίγοπρ ΒΡ: γι] σοηνίο- 
θη, 
ει. 24. Βυΐϊ θη [89 ῬὨατΐδοθδ ποατὰ ἐξ. 

Αροοοτγαϊηρ ἴο [Κε|, ϑοπὶα ὴῸ ἌΕ͵Ο Ρσαβαπηξ; 80- 
οοτάϊηρ ἴο Μδσκ, “ἴῆς ϑοῦθθ5 ννμϊο ἢ σάπια ἀοννῃ 
ἔγοτα εσυβαὶεπι,, ὈΧΟΌΔΌΪ 586πὶ ἴο 5ΡῪ ουξκ δἷ5 
ΔΟΙΟΠ5. Α ΡυὈ]ὶς ἀεο]αγαῦοη οὗ γᾶσ ἀραϊηϑί οὐσ 
Ι,οτὰ οὐ ἰδς ραγί οὗ ἴη6 ῬΠΔΓΙΙ5Θ.5, δΔηα Δῃ ΔΠΒΘΥ 
ἴο 1π6 αυεβῦοηῃ οὗ [6 Ρδορ]ς (νοσ, 22). Τῆς 
ῬΠΑτβοαβ δά πλὶ ἴῃς τηΐγαο]65, Ὀυὰϊ ἐχρί απ ἐμ όσὰ ἰῃ 
ΔΠΟΙΠΕΙ ΜΑΥ 48 ἴῃ ψοτκ οὗ ϑαίδῃ. (οῃβ βί ΠΟΥ 
τεαυϊγεα [18 ἘΧΡδηδίίοη. --- ΤὨΪ8 δα. “ ΤΠ]5 [6]- 
Ἰονν᾿᾽ 15 ἴοο βίσοησ. “ ΤῊ Ϊ5,᾽ ἰὴ ἴὴ6 φυσϑοη οὗ [8 
ΘΟΡΪδ, νγᾶ8 8η Ἴχργοϑϑίοη οὗ ΒΌΓΡΣΙΒΕ ; ἴῃς ποσὰ 

15 Παῖς [Κη ὉΡ δῃηα τυὐγηεα δρδίηβί [6510.5. -ϑαΐ 
, ὈΨ ΒΘΟΘΙΣΘΌΟΡ, [80 Ῥχίποοθ, οὗ ἀδπιοσβ. Τῆς νοτγὰ 

“6 ν}},᾿ 15 ΔΡΡ ἰεὰ ἰο Ὀυϊ οῃδ ρεύβοῃ ἰῃ ἴῃς 5.τρ- 
ἴυτο5, πατηεΐγ, ϑαΐαη. Οη (ῃς νοτζά " Βεβ]ζερυῦ," 
866 σἤΔΡ. χ. 25. ΤΠ βεηβο “Ἰοσὰ οὗ ἀυηρ, ᾿ΓΔΡ]165 
σοϑῖβε 1. 6 56η86 : Ἰοτά οὗ ἴπ6 Παδιϊδέϊοη, τ6- 
ξεγτίηρ ἴο Γὰ]6 ονοσ ἴῃς ροββεϑϑεα, ἀστθαβ ψ6]}] ἢ ἢ 
ἴδε Ρῆγαβε ἤοσε δάαεὰ : “τῆς ῥτίπος οἵ ἀδιηοβ.᾽ 
ἬΝ ἸΠΟΓΑΙΪΥ “1η,᾿ ἡ δ., ἴῃ ᾿ππηδῖς ἔθ] ΒἘ:Ρ. 

ΕἸ, 25. πᾶ Κπηονίηρ [δοὶγ Τπουρίδ. Ἠς 
Ῥετοεϊνοα ῃοΐ οἠἱν (μδὲ ΤΕΥ ορροβεὰ, Ὀαΐ τῆ οὶ 

νεῖν πουρηϊβ. ὙΤΒεῖΓ νόγάβ ῃδά Ὀεεη δα άγοββεα, 
ποῖ ἴο Ηπι, θὰϊ ἴῃ ΤΕΡΙῪ ἴο ἴῃς τυ τ 65 (νοΥ, 
23). ΤῊ Ὀαβὲ δ οΥ 165 οἵηῖε [Π6 ννογὰ “ [εϑβιι5.᾽ 
-- ΕΥΟΥΥ κιηράοπι αἱνίἀθὰ ἀραΐμπδί {ῖ5617, Τῆς 
Δϑϑοσίίοῃ οὗ ἴῃς ῬΠΔΤ 5665 δϑϑυμηςα παῖ ἴΠ6Ὶ6 νγὰ8 
Δ οὔρδηΐϊζεα Κίησάοπι οὗ ὃν] ΜῈ] Ὦ ἃ. ῬΕΥΒΟΠΔ]ὶ 
ΤΌΪΟΣ.᾽ Ουτγ ]οτα 565 [15 55 ΡΓΊ ΟΠ, ἃ5 ἃ ἴοτ- 
ΤΌ ]6 ἕδος, ψ ἢ ἢ, μονγανου, ργοναβ [6 ΔρϑυΓα τ οὗ 
[πε ομᾶσρε πηδὰς ἀραϊηβϑὲ Ἠ π|5ο], ΤῊΪ5 οὔρδη- 
ἰζεὰ Κιίπράοπι οὗ ἄδγκηθββ, Ὀδοδυϑβα ἰξ ἰδ οηΪΥ δν]]}, 
δ τλοκεὰ ὙΠ ἀἰβοογαὰβ δηὰ δδίσεά, θυαὶ δραϊηβῖ 
ἴῃς Κιηρσάομι οὗ ἀοά (νεχ. 28) 1 ἰβ 4 απ. ΤῊΣ 
Ῥοϊηΐ οὗ ἴῃς διρυχμεηΐ ἤδσα 8: ποῖ [δὲ αἰβοοτάβ 
ἅτ ἕαῖδὶ, ν ὨΙ ἢ 15 ποῖ ἰννᾶγβ (ες οδβε, Ὀυΐϊ ἰῃδξ 
Δ ΟΥρΑΠΙ ΖΑ ἩὙΒΙΟὮ δοῖβ ἀρδιηϑὶ 56], [15 ον 
ἀἰβποῦνε δἰπιβ, ταυϑὲ ἀσβίτου 156] 5, ὙΠΘΙΣ δο- 
ουβαῦοη Πα ρ]1εα [}]5.-- ΤῊΣ τοϑὲ οὐ ἴῃ6 νϑῦβα 
ΔΡΡ]Ϊ65 ἴῃ 6 ϑδπὶ8 ὑσίηςρ]α ἴο [6 51Π18]16 7 Οογρδῃ- 
1Ζϑι]οη5 οὗ ἃ ΟἹ δηὰ ἃ ΒΟΌΒΘ. 

γεν. 26. Απὰ 1 βαῖΐδηῃ οδδίὶ οαἱ δαΐδῃ. Τῆς 
δοσυϑαίοῃ τεἀυσεα ἴο 8Π δυβυγσα! ν, παπλεὶν, Πα 
ἃ ῬΟΙβοη 15 αἰνἀοα ἀρδίηϑί ΒΙπη56] . Α πᾶ 
τσ 6 δὲ ψᾶσ πη, ὈὰὉ ὄναπ τη τς ουἱ- 
νλτὰ δοῖβ ψουἹὰ ποῖ ΘΟ ββΑΥ ΠΥ 6 ᾽π Ορροϑίϊϊοη. 
ϑαίδῃ ἰβ υἱζευϊν το Καά, ἤθηςα ρσοοα δῃα ενὶ] ἄο 
ποΐ 5ἰτἶῖνε ΜΠ ΠΏ ἢ], ἀπα ἢ15 Ἀρμιηρ δραϊηβί 
ἈΙΤΏΒ6ΙΕ 15 ποῖ ἴο Ὀ6ὲ ᾿πΔρὶπεα, ὍῊῚ5 νΟσβ6 ἱπ|- 
Ρ] 65 : [δὲ [8 Ῥῃαῦβθοβ πδὰ Ἷδ]᾽δαὰ οὖὐγ 1 οτά 
“ϑαίδη ;᾽ 1ῃδλΐ ϑαΐϊδη 15 ἃ Ῥεσβοῃ ; ἐμαὶ ἢ ἢδ5 ἃ 
Κιησάοτῃ ; ΜΠ116 [ῃ6 ψῆΟ]6 ἀυρυσηθδηΐ Ἀ5ΒΌΓΩἜΒ5 
[πδὲ τ}}5 Κιπηράοπι 15 ἴῃ σοηβίδηϊ δηἰδροηΐίβιῃ ἴο 
[μς Κίπράοπι οὗ αοα. ΤῊ Ϊ5 15 Ὀὑσοιρμς ουὐἱϊ πιο 
ὌΠ Αἰϊεγνταβ. 

ΟΥ. 22. ΒΥ ὙΌΣ ἀ0 ΨΟΌΣ 8018, 2. Ζ., α15ς10 65, 
οδδί ἴποσι οαῦ ξὃξ “[ σαϑιϊηρ οὐ ἀαν}]5 15 Δ δν]- 
ἄεπος οὗ ἃ ἰεᾶρὰς ἢ ϑαῖδη, με {πὶ5 ΠΟ] 5 
ξοοὰ ἃραϊηϑῖ γοῦν βοῇ ΑΒ ΏΟ Ρτοξεβ5 ἴο ἐο ἰξ 
ΑἾ50.᾽ -- ΤΒΟΣΘζΟΥΘ ΓΠΘΥ Β58.8}} ὉΘ γΟῈΣ ἰπᾶκθ8. 
ΤἬΘΥ 58}4]}] σοηνῖοξ γοῦ οὗ ρᾶγί 411}. ὙΤἢς ἀγρὺ- 
τηδηΐ 15 να]α, ΕΙΠΕ Υ ἴῃ6 [Ἐὐν]5 ἢ Ἔχοσοὶβδίβ ουχοα 
ΟΥ ΟἿΪΥ ῥσεϊεπάςξα ἴο ἄο 80. [{ 15 ὑγόοῦδῦ]6 {ΠΕΥ͂ 
αἸὰ ἀχεσοῖβα βοπὴα ᾿ἰπῆυθηος ; τὨουρἢ ἴο πο γτοαὲξ 
δχίθηϊ, 6156 1ῃ:Ὸ ΌΠΩΣ δα Ο τ 515 ΡΟΣ νου Ἱα 
ποῖ ᾶανε Ὀδθῃ 80 ρσιεαῖ, ΟυΓ Τιογὰ ἀοδθβ ποῖ 
Ηἰπὶ δ ΔΥ ἱπηροβίυγε ; ἴῃ ἜνΕσῪ ἀρ πεῖς [88 
Ὀεεη βοιπείῃὶπρ δηδίορουβ ἀπα ἱΠΟ ΧΡ] ΔΌ]6, ΖΦ. σιν 
τῆς Ἐργριείδη ϑούζεσεσβ. Ὅλα οχίβίεηος οἱ ἀνε, 
τηοπίδοϑ᾽ ἰη ἴποβε ἀδΥ5, 15 ὑχγοοῦ [παΐ Βυρεσπδζυσαδὶ) 
ῬΟΜΕΙ͂, Οὗ ἐμεῦ ἰὶθ ΠΟ ἰδὲ οἱ {γΌ ἢ. 

ψετ. 28. ΒΥ [86 δρίτιξ οὗ Θοὰ, ἡ. 4., ἰῃη υηΐοῃ 
νὴ τῇ6 ϑρϊ οὐ οα. Τα οοπίταβε ἢ 
“ΒΕοΙΖε θυ ᾽ Ροϊηΐβ ἴο ἃ “ Ῥεσβοπ,᾽ ποῖ δὴ ἱπῆα- 
εῆςθ. ὅδε δἱϊεσγηδλῖννε σαϊϑθα ὈΥ ἰῇς ῬΠΑΓΘ6 65 
185 δοςερίεα, ΠΑΠΊΘΪΥ, ΒΌΓἢ ὍΟΙΚΒ οὗ ΡΟΎΕΙ ΔΓ6 
ἄοπε οἰἴμεσ ὉγῪ Οαοὰ οὐ ϑαίδη. Ὑἤεη Πανὶπρ' 
Ῥτονθϑά ἴῃς δρϑυγα γ οὗ ἴῃς Ἰατίοετ Ἐχρ] ηδίϊοπ, ΟΌΓ 
Ιοτὰ ἀδοίασγεβ ἴμαὶ ἴη6 ἀρθηὶ 18 “ἴπε ϑρὶτξ οὗ 
σοὰ:ἢ -- Τα [19 Ικεἰπράοιμι οὗὨἨ αοἂ ἱδ ΘΟ 6 ΠΡΟΣ 
γοῦυ. “Τῇε Κἰηρσάοτῃ γοι νδαύδος ἴο Ὀὲ ψ δι η 
ἴοτ, 45 οοπλε ἅροῃ γοὺ βυάάξηϊγυ, Ὀεΐοτγε γου εχ- 
Ῥεοϊεά 1ξ, ἰῃ Βρ116 οὗ γουγ ορροβιτίοη ἴο τηβ.᾽ Αἢ 
Δϑβοσῆοηῃ, ἐμαὶ Ηἰβ ῬΟΎΕΥ ννᾶ58 ποῖ ΟἿΪΥῪ Πὶνίπο, Ὀυ 
βυβηοίοηῖ ἴο ῥσονεὲ Ηἰπι ἴῃ Ἔχρεοϊεα Μοββίδῃ. 
ΤῊ 5 ἘΠΕ σμᾶσρε ἀραϊπϑὲ ἔποῖη στοῦ αἴσεςιγ 
ουὖί οὗ ἴδε [4151}} οὗ ἰΠοὶγβ αραϊῃϑί Η 1). 



(ΗΑΡ. ΧΙΙ. 22--50.} 

ψεῖ. 29Ω0. Οζ. Τῆς οουγβα οὗ πουρῆϊ 15, 11 
ὝΟΘΙΣ ποῖ ἰδ6 Μοββδῇ, τονε ἐλαρ ϑαΐαρ, ἈΟῪ 
εουϊὰ 1 τ 5Ρ01] Αἰτὰ ἢ᾽ --- ΒγΡ011 Ηἷς Τῆς 
ΒΊΤΟΙΡ πιδῇ ΓΕρσγοϑο 5 ϑδίδῃ; 815 “ ουβς᾽ τὴ6 
ποι] ἃ τ ἤοσα ὃς Π45 Ἰοῃρ Γεϊρηθα ; " ἢΪ8 σοοά5,᾽ (ἢς 
Ῥοβϑεββεὰ οὐ ἴ1ῃ6 δν]}) ΒΡ1γ 15 ροββϑββίηρ ἴπθπι. --- 
Βροῖ] εἷ6 ἢουδο. ΤὭς νοσγὰ “30Ρ011᾽ ΠΕ᾿Ὲ 18 ΘΙ ΤΟΠΡΘΥ 
ἴδῃ ἴῃ6 οπς υβεά ἴπ ἴῃ6 ἰαδί οἴδυβε, ἱηά!σδθην 
ἃ Πογρ]εῖα νἹοΐοσυ οὐ ϑαίδῃ ἴῃ 1ῃ 18 ψου]ὰ, 
ει. 3.θ. Ηὸ ἴδδὶ ἰδ ποῖ υἱτ 06. Τῆς ορρο- 

5 οη Ὀεΐνγδεη ἴμ6 Κιησάοιη οὗ (γί δπὰ τῆς 
κιησάοπι οὗ ϑαίδῃ 18 δῦϑβο]ιυϊο : ἰζ 15 ᾿σχα ροβϑὶθ]ς 
ἴο πδυῖσαὶ. “ Νευϊγα! γ᾽ ἰ5 οἴδῃ ἴῃς τγογϑβῖ 
ἜΘΕΙ Θῖηςε ἴΠ656 ἴ7ἅῸὸ Ορροβίηρ Κιηράοῃιβ 

ϊ τὴ εχιβῖ, οΥὰὶ ἰεὶπρβ τηυϑὲ Ὀεϊοηρ ἴο οπῈ ΟΣ 
186 οἴμετ. ΟΥὖὐ ΤἸιοστὰ ἢᾶ5 ρὑσγονεὰ ἰμδὲ Ης ἰβ8 
[6 βποηροι, μαι Ης 15 (ἢς Μοεββίδῃ, ὑνουκὶηρ 
ΤΩΪΓΔ0165 ὈΥ ἰδ6 ϑρὶπὶ οὗ ἀοά ; ἴδε αἰϊεσχηδνςα 
15 τῃοτείοτε ργεβεηίςα ἴῃ ἃ Π6Ὺ ἔοστῃ  Οὐγῆρέ ΟΥ 
δαζαη. Τῆς ῬὨλσίϑοοβ ἀδοϊάδα ἴος ϑδΐδη, δηὰ 
ὍΟΥΟ σομδβίδηϊ ἴῃ (Παῖς ορροβιίίοῃ. ϑεϑηϊτίσλθηϊδὶ 
Δάχηῖγεῖβ οἱ (Ὁ γιϑὲ γα ΘΙΙΏΡΙΥ ἱποοηβίβίδηϊ 6η6- 
τι 165. 

εν. 21. ΟυΥ οτά, ψ8οὸ Κηονν τὰ6 τπουρη 5 
οὗ Ηἰ5 ΤΟρροβοῦβ, ΠΟΥ͂ βαρ δῖηβ ἴἢ6 υνίι] πγεδῃ- 
ἴῃ οὗ πεῖν δηση τ. - ΤΒΟΓΘίΌΣΟ ᾧ δὰ. πηΐο γψοῦ, 
Α τενεϊδίίΐοη ου πε Δυ ΠΟΥ οὗ ΟἸἈΓΙβῖ. - ΕΨΟΣΥ 
εἴθ διὰ ὈΪΑθρμόσαν. ΕΟΓΥ ἰὴ ὉΡ ἴο δηὰ ἱποϊυάᾶ- 
ἱπρ ὈΙΑΞρΡμοσαγ, τὰ ἴῃ6 εἐχοερέϊοῃ δέιεγναγαάβ 
τηςητοης. εΝἸδξρβοταν» [ηε πογϑί ἔοστῃ οὗ ἰῇ: 
ἢν 15. ΣλΔ]1ςου 5 Θν}}-ϑρεακιηρ ἀραϊπϑὶ αοά. Ἐνδη 
(ΠΠ15 τᾶν ὈῊ ἐογρίνθη 1ξ τερβηϊεα οἱ. -- Βαϊ ἐδ0 
ΒΙΑΒΡΉΘΙΩΥ αραϊηδὶ [110 βρ᾽τῖ. ὙΤὴ6 Οπ6 Ἐχοερ- 
που. “Τῆς 5ρ πῖ,᾽ οὐ σουζδθ, τη θ 48 {πα " 5ρισὶϊ 
οὗ (σοά᾽᾿ (νεῖ. 28). 866 ποχί νϑῦβε. 

ψοσ. 32. ὝΨΒΟΒΟΘΥΟΣ ΒρΡΘΑΙΚΘΙᾺ ἃ ᾿ψογᾶ, ἱ. 4., ἴῃ 
Ραϑβϑίηρ, ποῖ 858 (ἢ σΤαϑ}]: οὗ 4 ἀεϊεγπιίπθα ϑβῖαϊε 
οὗ Βοϑο τ ν, ασαίηδί [89 ὅοπ οὗ τηϑιι, ἀραϊπϑὶ ( ἢσιϑὲ 
ἴῃ ἴῃς ἔοτιῃι οὗ ἃ βεγναπῖ, [ἤσουσῇ Ἰρποόσζαῆος οὗ 
Ηἰ5 τϑᾶ] ρίογυ, 1ξ 8}}4}} Ὁ0 Τογρίνοι εἷἶπι. Ενεηῃ 
1815 στεδῖ 5ῖὶπ σδῃ δὲ ρδγάοπαα. --- Βαϊ ΒΟΒΟΘΥΟΣ 
δρθδκοῖι. Ὑῆε ἔογπι ᾿παϊςαίς8 ἀδίεγπιπεα βρθαᾶκ- 
ἱπρ, ἴῃ ἴπε ῥῬσδβεποα οὗ Πρ ἢϊ. --- Αραὶπδὶ ἴ86 ΗΟΪΥ 
Θμουῖ. Νοῖ ἴδε Ὠινῖπα πδίυσε οὐ (Ὁ σχίϑῖ, θυϊ ἰῃ 6 
τοῖγά Ῥούβου οὗ τῆς ἜΠΠΙΥ, 48 ἴῃς Αροηΐ νοσκίηρ 
πῃ ἰδε Ὠδαγῖς οὗ τηδη, νἱζμουῖϊ τ οηὶ ΠΟΘΙ ΠΟΥ ἔοτς- 
Εἰνεπεϑβ ΠΟΥ ΠΟ] Π685 18 ΡΟΒΒ10]6. --- ΝΘΙΓΒΘΟΣ ἐπ 
Εϊ5 τψουϊὰ, ποῦ ἷπ ὑπαῖ τ οὶ ἰδ ἴο οοταθ. “ Ὑ  οὐ]ά,᾽ 
ἧ. Φ., δο οΥ ἀρὲ; ἴπε ργεβεηΐ οπςε Ὀαδΐοσε (ες πὶ 
οομαΐηρ οἵ ΟΠ γιβῖ, ἴα ξυΐϊυτα οης ἀδίϊηρ ἔγοτῃ μαΐ 
Ἔνεηΐ, ἀπά Ἰαϑῦπρ ἕοσγενοσ. ΤᾺ ον 5} παϊοι 
ἀϊνϊοὰ [86 ὕγο Ὁγ [86 ἢγβί σοπιίηρ οὗ ἴῃς Μδ685- 
βἰδῆ, Τῇ πιρδηΐηρ ἰ8: σαί ΝΈΝΕΚ δὲ 7) 0»,ριζϑερ. 
νι ει οὐ πϊ8 β'π : 1. Α ῤαγέίκείαν φὲρε, ἴῆαξ οὗ 
ἀε! οτγαῖϊοίγ, ρΟΥβιβίΘ ΓΥ, Πα τη Δ] 10] ΟΌΒΙΥ, ἴῃ τῃς 
Ργδϑθηςε οὗ ρσόρεσ ενίαεποο, αἰγὶ σα ηρ ἴῃ 6 του Κ8 
οὐ Οἢγχίβε (ὙΒΕΙΠΟΥ οὗ ῬὮΥΒΙΟΔ] ΘΑ] ΠΡ ΟΥ ΒΡ ΓΙ. 
08] ἀοἸἰνεταηςο) ἴο. ἀἸΔΟΙἰ 8] ἀρσθηοΥ, ᾿πβίθδα οὗ 
δοκπονεάσίης τὰς Ηοὶγ ϑρίσις 45 ἴῃς ἀρϑηῖ, 
(Οοπιρ. Ματκ ἢ. 36.) ΤῊΘ δοσυβδίοη οὗ με Ῥῆδτ- 
͵5εδ5, ἴπ τῇϊϑ ἰηβίδηος, σὰν να Ὀδοη βυζὶ ἃ βίη. 1 
ἶθ νεῖν αἰ ξεγοπῖ ἔσο ογάσπαγΥ δπὰ υ804] Ορροϑβίτἰοῃ 
ἴο οὐ δηά Ο γῖϑί, δπὰ α͵530 ἔγοτῃ " ρυίενὶπρ ᾽ ΟΥ̓ “Τα- 
βίης ἴῃς ΗοΙΪγ Ομοβὲ" [ἴ σαπηοῖ 6 ἃ πιεῖς ἀ6- 
ηἰΔ] οὗ {πῃ Ὠϊν πὶ οὐ ΟΠ γίϑε. ΤἼῆοβε 120 ἔθδυ παῖ 
186 πᾶνε σοταμτοα ἴῃ 6 ὈΠΡΑΓάΟΠΔ]6 5[η, ρῖνε 
ξοοὰ εν!άεπος τμδὶ ἴοΥ μᾶνα μοῦ ἀοῆς 50. 2. ἃ 
τἰαέε οὗ ἀεϊοτταϊηδα, τψΠΓ} ορροβί!οη, ᾿ῃ ἴῃ 6 Ρῥτα5- 
ἐπος οἵ Ἰίσμξ, ἰο πε ρόῦγεσ οὗ [6 ΗοΙΥ ϑρίῖ, νἹζ- 
ΤΟΔῚ Υ ἃ τηοσγδὶ βυϊοϊάς, 4 Κι Πρ οὗ ἴῃ σοηβοίεηςδ, 
80 ἴπλί ἴῃς Ὠυμηᾶη ΒΡ: 18 Δ 050] αἱ ῖὶγ Ἰηϑυβοορίς- 
0]ς ἴο τἴῆ6 ᾿πῆυδποεβ οἔὗ ἰῃς Ηοὶν ϑρίπῖ, Μετ. 
33--ὃς ἕλνοσ {μἰ8 νἱενν, 43 4150 ἴῃς οοσγεοὶ σϑδάϊηρ 
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ἴῃ Μαῖκ 11]. 29 : “συ οὗ δἴοτγηδὶ 5ϊη.᾽ Τε ουἵ- 
νυαγὰ τηδηϊξεβίδοη οὗ βυοἢ ἃ βἰδῖθ ψ1}} Ὀς “τὴ6 
ὈΙΑΒΡΏΘΩΥ οὗ ἴῃς ΗοΙ͂Υ Ομοβί.᾽ [Ιζ 15 ὑποεγίδίη 
ὙΠΕΙΒΟΣ βυοῦ ἃ βἰδῖς 15 ροβϑὶῦ]α “1 τὶ ποῦ, 
Δηα νὰ βΒβουα ὑανγασε οἱ παρυϊηρ ἰξ ἴο Δηγ, Ὀὰυΐζ 
τῆς ΠΠΡΕΞΕ ΠΝ οὗ ἔοχρίνθῃθϑβ 15 φυς ανϊάδηξ, 
ΤὨὮδ Ἰηΐογοησο ἔσο ἢ 5 νίονν 15, [Παὶ 4}} πὶ τη 
ΕἸΠΟΥ "ὲ τερεηΐϊεα οὗ δπὰ ξογρίνδη, οὐ ουϊταϊηδίς 
(ῃοτε δηὰ βογθδέϊου) ἴῃ ἴπ6 ὑπραγἀοηρα δηὰ ὑΠρᾶγ- 
ἀοπᾶθ]ο βίδίθ. 3. ΜΆΠΥ δνδηρσο δῖ Οσουτηδπ 6χ- 
Ῥοϑβιτουβ {ΠῚ η}ς δὲ ἴδ6 οἴδυβε σοηῖδίηβ ἃ ἢἰηΐ οἔὗ 
ξοΥρΊν 688 ἴῃ δηοίῃοΥ τ οσ]ὰ, Ζ. δ., ἑῃδί 41] 51π5 ψν}]}] 
Ὀα [ογρίνεῃ, ἜἼχοορὲ ἴῃοβα νν ἰσ᾿ ἰογτηϊπδίς ἴῃ τ} 15 
581 ΠΘΓδ ΟΥ Ὠοσοδλέίοσ. ΤῊ]5 ἀνο 8 ἃ αἰ οα Υ ἴῃ στα- 
βατὰ ἰο ἴπε ξαΐιγε βίαϊε οὗ ἴῆοβε ἴο ἤοστα (ἢ σίβὲ 
Ὧ45 ποῖ Ὀεεη᾿ οἴξετεα (Ἰηξαπῖ8, Ὠδαίῃεη, εἴο.), Ὀυΐ 
ΠΟΣΠΟΥ {Π|ὶ5 ραββᾶρα, ΠΟΥ ἴπε οἴδοσ αἰβῆου]ξ ΟἿ 68 
(τι Ῥεῖ 111. το ; ἰν. 6), ρὶνα8 βυδήοϊεηϊ στουηα ἔοσ δῃ- 
πουποίην ἰξ 45 ἰδ ρῆζ ἴῃ (ῃ6 τογὰ οὐ αοά, [15 
αἱ Ὀεβὶ ΟἿΪΥ δὴ ἐηγζέγέρες Ὀαβεά οἡ ἃ ἀουδίξυ] Ἰῃ- 
[εγργεϊδίίοη οὗ ἰῃς ἢγβθὲ οἰδιιϑα οὗ νεῖβὲ 31, δπά 
ἴῃς Ιαϑὲ οἴδυβε οὗ νεῖβα 322. ὙΤὴς ϑουρίυγοβ ἃστα 
ΊΒΕΙΥ 5116 ηἴ οὐ ἴ6 Ῥ8οΪ6 αὐεϑβιοῃ. 
γε. 32. ἘΠΊΔΟΣ τιᾶῖκο [89 ἴ7690 κοοὰᾶ, εἰς. --- ΤῊΣ 

αν οὗ (ἀοα 5 ογδδίοῃ 15 : ζοοὰ ἔχεεβ, σροοά ἔτγυϊέ; 
σοΥγυρὶ ἴτδ65, Ἔν] ἔτσυϊς, ως ἴΠ6 (χες ὈΥ 118 
ἔταϊ., ΜῪΥ ψόοσκβ τὰ ροοά, ἤδπος 1 ἅτ σψοοὰ ; ῃς 
Ὁ] ΒΡ βεσλουβ τγοσὰβ οἕὗ 1η6 ῬΠΑσβΘ 65 βῆονν {ποὶσγ 
ομαγαοῖου. ϑοπιθ Ὄχρ]δίη “τηακο᾽ 845 ΤΟ ΔΉ] 
“ἜΧΕΙ ,᾽ ὁ ταρσεβεης, Ὀυς τὴ6 ΔΡΡΙΙσδἤοῃ 15 ἴῃ 6 
ΒΆΠΊ6. --α ΕῸΣ ὉΥ͂ ἴ)0 ἔγυαϊξ {19 ἴχθθ ἱβ πον. 
Οομρ. οὔδρΡ. νἱ, 2ο. Τῆς πτηοπίίοη οὐ 115 ζϑη- 
6ΓΔ] ῥυτϊποὶρὶς ἤετε ἕανουβ [6 νἱονν [Παἰ ΨΟΥΒ. 21, 22 
ΑΤῈ ἴο Ὀ6 ΔΡΡΙἸδἃ ἴο ἃ σζαξε. 

ΝεΥ. 34. θ Ὁσοοᾶ οὗ νἱροσβ. (ουρ. ΟἾΔΡ. ἰἰ]. 
". ΤῈ πηθοῖκ πὰ ἸΟΝΙΥ ϑανίουῦ υἱΐοτθ [Π 6588 
ψογάβ. Τὴδ ῬΏΑΓΒΟ65 ΜΕΙΣ τείοιτοα ἴο, 45 ἰῃς 
οοτγυρὶ ἴσος (νοῦ, 22), ἃ ῬΟΪΒΟΠΟΙΒ Ρ]ΑΠῖ ; ΠΟῪ ἃ5 
Ῥοϊβοηὶπῃρ δΔῃ1ηγ418. ὙΠΕΙῈ ἰΒ ΡγοῦΔὈΪΥ 8η 8]]ὺ- 
βϑίοῃ ἴο ἴῃ8 “8664 οὗ [με βεγρεηζ᾽ ((εη. ἰἰϊ!. 1.5), 
ψ ΠΟ ἢ 15 ἰῃ σοηδβίδηϊ δηΐϊλροπίθπιὶ ἴο “ἴῃς 8εαδα οὗ 
ἴῃς νοτηδη.Ἶ -- ον ὁΔ}} γθ, εἴς. ὃ Α πλοῦ] ἱπ- 
[ ὺ ἴου οαΐ οὗ (80 δρππᾶάδποθ, εἰς. ΤΉΘΟΥ 
δά ΟἿ ΒΡοΚδὴ ἀραΐϊηβὲ Ηΐπὶ; Ὀμὲ 1ῃ18 ῥσοναβ 

{ΠΕΣ 6ν}]} ομαγδοίοσ. . 
νεῖ. 35. Τῆς τπουρῃϊ οὗ νϑσ. 32, ἰπ Ἀποῖθοσ 

ἤσυτα; ΨΜΟΙΩΒ ἅγε σοργεβεηϊοα 845 σι 5. -- ΤᾺΘ 
βοοὰ ἰχθᾶδῦσχθυ Τὴ πογάβ: “οὗ (ες πεαγι᾽ 
1πουρὰ ποῖ τῇ τἴῆ6 τοχί, βυρρεβί ἰἢς ςοϊτοοΐῖ 6χ- 
ΡΙαπδῖίοα. Τλδ σοπίθηϊβ οὗ οὐγ βδαγὶβ ἅσὲ Κηουῃ 
ἴἰο οὐ δἱοῃς δῃηὰ ρδγτδ!Υ ἴο ουγβεῖνοβ, θὰϊ ΟἿΣ 
ὉΠ Γοβίσαϊ ηδα υἱέοσαποαβ βϑῆονν νυν μα 15 ἰδ Ρ ἴῃετα. 

γεσ. 36. Αῃῇάὰ αἱ δᾶ ὑπῖο γοῦ. Απ δυϊῃοτδ- 
ἄνες τενοϊδίίοη, Ορροβεα ἴο ἴθ οοπηηιοη ορἰηΐοη 
οὗ τε, γεῖ Ῥγθδπ ΠΘΠΕΠΥ ΓεΕλϑοηΔΌ]6. --- ΕΥΘΙῪ 
ἰᾶ19 τοτζᾶ, 1. Φ.,) Τ ΟΥΑΙ 0.5616855. [ΙΕ “τῆς [Ια]6 
ψογα  πιυδὲ ὍὈ6 δοσουπίοδα ἔοτ, πιυςἢ τηοσχα (6 
Ὑ]οΚοα ομ68 ΒΡΌΚδη οἡ {ἢΠ]8 οσοδβίοῃ. 

ψ εν. Τ' Ἔτσ ὉΥ (ἈΥ ψοτὰδ (μου Βη)81 Ὀ9 ἡπε δ οὰ, 
ἀεοϊαγεα σρῃΐδοιιβ, δοαυῖεα, ποῖ τηδάδ σρΐεου. 
ὙἼΒῈ γοσγὰ Πδνοσ [45 ἴῃς ἰδιζευ 56 ηβε ἰὴ ἴῇε Νεν 
Ταβίδιηθηί, Τῆς ἱπάδχ οὗ Ἵμαγδοίοσ Ψ}}}} θῈ τὴ6 
ψογαβ, ποῖ ΠΥΡΟΟΣ ΘΔ] Ομ 65, ΔΙ Που ἢ ἐνεῃ [8656 
ΒΡΘΘΟΙΥ γανθὰ] [ΠΘΙΣ ἴσας Τμαγαοΐοσ, Ὀὰϊ ἴΠο588 
οςοτηΐηρ ἔτοπι [ἢ Ἠεατὶ (νε 5. 34, 35). “Βγ᾽ Πεῖς 
ΡῬοϊπηί5 ἴο [Π6 ἴγυς Ξοῦγοα. -- ΤῊΙΒ ρβΘΠΕΓΙΆΙ ὈσΙΠΟΙΡΙ6, 
ἔατ Ἔχοθθάϊηρ “ἴπ6 τὶσῃϊδουβηεββ οὗ ἴῃς βου θ68 
δηὰ Ρῃλγίβεοθϑ, σοηοϊυαοβ [18 ἀἴδοουγθο. [Γἰ5 ἀν ἕα] 
βίαίοπιθηΐῖβ ἢ Δ] ]δησα ἜΘ οΠα : Ατὰ γοι ὙΠ 
ΟὨγίβί οὐ ἀραϊπϑὲ Ηπ; ἀο γοῦυῦ Ψψοσγάβ, σουλπς 
ἔἴτοπὶ ἴῃς πεατί, οοπξεβϑ οὐ ἄδην Ἡ πὶ. 

ες. 28. Τῆθ: οθσίαΐῃ οὗ [10 ΒοΣὶ 98 δῃὰ Ῥμασὶ- 
8008. ’ ΟἸἴδεῖβ ᾿(ΏμΚε χὶ. 16) ; ου [ἢ6 βδῃ6 οὐοδ- 
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Βίοῃ, ΒΟΜΘΥΟΥ. -- ἩΠΑΒΊΟΣ, ΟΥ “ΤΎεΔο ετ.᾽ [Ι͂ἢ (18 
ἰηβίδπος 1ῃ6 ἴοῖτη Μ45 εἰ 6 Γ ἃ ΡΟ] ἴα ἐοττ 4} οσΣ 
υιδεα ἰπ ἱτοηΐοαὶ ἀουδίὶ (ἔα: " τοταρτηρ τη ᾽). -τ- 
ἯΟο υου]ὰ 500 ἃ εἷρη ἴσοι [Ὡ606. Κα: “ ἔγοῦη 
Βεάνθη." ΤΏΘΥ ἱπυτηδίθα (δαὶ [ἢδ χσηΐϊγαςῖεβ οὗ 
Βοα] ηρ ασα ποῖ βυβηοοης δνϊάδηςς ; σταὶρῃς Ἐς 
αἰ δυϊοα ἴο πηιᾶρὶς οἵ αἀἰδῦο 4] τί, “Α 5!ρῈ 
ἔγσοτῃυ Ὠδανθη" ΠΥ πουἹὰ τερασὰ 48 σοῃο] υϑῖνα 
ΡῬζοού. ΤΟΥ οἰ οΓ ἀδηϊοὰ ἐμαὶ ΗΒ ταΐγαςϊεβ γε σα 
“5 101}5,᾽ οΥ ἴῃπδὶ σογηϊης ἔγοηχ ΗΠ, ἴΠΕΥ σου]ὰ θὲ 
βρῃβ "ἔτοτῃι ἤδανθη.᾽ Αγ βδίϑτῃ δατηγοθ ΤΔΓ- 
νο]5 οὗ Ρονγοσ τοτα [ἢδΔΠ Τα ΓΑ 0165 οὗἩ ΤΏΘΤΟΥ. 

ει. 39. Απ ΟΥ̓ διὰ δάυ]ζοσουῦβ σϑηοσδίίοσι. 
ΤὮεβε ῬΏΔγβ6 685 γαργαβοηΐ ἴμ6 στεδὶ μαζί οὗ ἴδ 
Του 5} ΡΘΟρΙς, νὯΟ Ἰοοκοα ογ ἃ ἴεροσαὶ Ὠε- 
᾿ἸνοσοΥ, ΒΏΟΜΙΠΡ 510}5 ἔγοῃχ ἤδάνθη. Ηδστσε, 45 ἴῃ 
τὴς ΟΙὰ Τεβίδσηδηῖΐ, " δα υ ]τΟΥΟῸ 5 ̓ τθδῃ5 υη δ: (ἢ- 
ἔυ] ἰο αοά, ἸάοϊαῖτοιϑΒ. ὙΕΙ͂Σ ογανὶπρ δἔΐζοσ ἃ βίρτι. 
ὍΔ5 ἃ ἴΟΚΘῃ οὗ ἴῃ6 βᾶπι6 5ρ11 οὗ ἀροϑβίδου ψἈΪΟΝ 
τηλάς τῃεηὶ ᾿οῖη ἢ Ποαίμεη Δ ο]δίουβ τῇ σσυογ- 
ἴῃς 6518. -- Βοοκοῖμ αὔίοσ, ογαναθ, ἀσιηδηαᾶβ 45 
δϑϑϑηϊίαὶ. Οὐομρ. 1 (ΟΥ̓. 1. 22. --- ΤΏΘΥΘ 51.811 πὸ 
δἷρτι Ὁ9 χίνοι ἴο ἱξ. “Νο 5ἰρη,᾽ ἴο σουβᾶγτη (ΠΕΣ 
ἔλϊβε νίενβ οὗ ἴπ6 Μ 655,18}. ----- [89 ἐν οὗ Ζομδ ἢ 
πὸ ΡΙΟΡΒΟΙ. Οηε ρσγοαὶ βίρῃ ψουϊὰ 6 ρίνοῃ, 
ρ᾽δεὰ ἴῃ της Ὠἰδίοτυ οὗ Τ᾽οηδῇ, -- ἴὴ8 ἀδαίῃ δηὰ 
τεδιστεοιίοη οὗ (χισῖ, 7Τῆε βίζῃ οὗ Μεββίδῃ5ῆ!]Ρ, 
κα τῆς ΜΜ οβϑιδῃ Ηἰ πλ86]1, νν88 ἴδ γόνογβα οὗ 1Π6ῚΓ 
ὀχρεοϊδεοηϑ : ποῖ ἃ 5'σὴ “ἔγοπι ἤδάνθῃ,᾽ Ὀκξ ἔτοτα 
“1ἢς πεοατὶ οὐ [ὃς οαγίῃ.ἢ 

νεσ. 40. ἴπ [10 ὌΘΙῚῪ οὗ [89 τ 610, οἵ “ρτεδὲ 
5}.᾽ ((Οομρ. [ομδὴ ἰ. 17, σῃδρ. 11.) ῬτοΡΔΌΪΥ 
4 ΜὨϊ6 βῃαγίι, ΠΟ τοδοῆθθ Δῃ ᾿ὨΠΊδη56 512ΖῈ 
ἴὰ ἴῃῆε Μεάϊϊεσταηθαη. Οὐ [οτὰ νουοῇαβ ἔου 
186. τηδὶῃ) ἔδοί. --- 80 5)8}} (809 βοὴ οὗ σβδῃ Ὁθ 
ζπτθθ ἀδγε διὰ ἴδτοθ πἰρμίδ. [Ιηἡ τουπὰ πυπι- 
ῬΕΙ5 δοοοσάϊηρ ἴο γεῖχα παρ τοᾶς οἵ τεςῖκ- 
ΟἸΐπρ Εἰ Π6. -ἶπ [89 Ὠϑαχίὶ οὗ ἴμ9 θασίῃ. ΕἼΠΟΙ 
Ϊἴῃ “Πδαδ8᾽ ΟΥ ἰπ ἴῃς “γστανα. Τῆς ἢχβί βϑῆβε 
ϑοοοσαβ ὈείοΥ ΜΠ] [η6 ο456 οὗ Τοηδἢ, δ πουσἢ 
ποὶπίηρ οδῃ Ὀ6 ἱπέοεσγεα ἔγοιῃ Π1]5 τοβρεοῖηρ ἴῃ 6 
Ἰοςα]γ οὗ (ῃς “ῥἷδοςε οὐ ἀεραγίεα βρίσιῖβ.᾽ (ἢ γΙβ 5 
Βαρυ οῆγα τνᾶ8 ποῖ 5.ΓἸ ΟΠ] ἴῃ [Π6 πεαύὶ οὐ ἴδ 6 
δατῖῆ. “ἼΤὴδ βδιρῃ οὗ [οπδῃ᾽ τὺ Ὅς {τδοεὰ αἱ 
δοῦλα ἰεηρίῃ ; τῆς ἰοἸ]] ον ογὰβ οὗ οὐὖὐ 1οτὰ 
δυρραβί, ἰηδὶ 45 [δ οπηεγρεα ἴο ρσγθδοῦ τορεηΐς- 
Δης6 ἴο ἴῃς (σεηῖ 1685, 580 Ηδ τοβὲ ἴο βεηα (δε ροϑ- 
ῬΕΪ ἴο 8ἃ}1 πδΈοηβ. : 

ει. 41. ἴδο πιθὰ οἵ ΝΊΏΘΥΘΙὮ 88}}8]] χἶδθ, 2. Ζ., 
45 ῬΠΓΏ65565, ΟΥ̓ ΤΠΕΙΓ ἘΧΑΠΊΡΙ6. -- πα [86 ᾿πὰρ- 
χωθηΐ, ποῖ "ἴῃ ἡπαρπιεηΐϊ.᾽ --- ἼΣΑ [κὲ5 ΟΠ ΟΓΔ ΘΙ, 
ἑ. ε., αἱ ἴῇ6 βᾶτὴβ ἔπιε, ποῖ πΕΟαββΆ ΤΥ ἀρϑϊηβέ 
(μοι, ΔΙ ΠουΡἢ [15 νουϊα Ὅς τῆς ταϑα]. 

νοσ. 42. Το αυθθὲ οὗ [89 δου. Τῆς αὐόοῃ 
οὗ 5ῃεῦα (1 Κίῃρϑ χ. 1), ϑΒυρροβεὰ ἴο θς ϑαῦβᾷ, 
ἴῃ ἴΠ6 βουΐποτη ρατὶ οὐ Αὐδρῖδ. 7 βερῆυβ ΓΡ. 
Τεϑθηΐῖβ ΠΟΙ 85 ἃ αὔδα οὗ ΕἸΠΙορία, ἀπὰ ἴῃς ΑὉ- 

Β᾽ΠΙΪΔῺ5 ΟἸδίτη ἢδΙ 45 ἴῃς δῃοαβίγοϑϑ οὗ {δμεὶγ 
ἴηρ5. --- Ἐτομι [80 ὁπὰδ οὗ [09 ΘατΒ. Α ΠΟ ΠΊΟῊ 

Οτοοῖκ Ἵχρσαββίοη ἔοσ ἃ στεδῖ ἀϊβίδηοα. Α βίγοηρεσ 
ςᾶ86 ἴδῃ ἴδπε αϑὶ (νεῖ. 41). ΤΣ ΝΙΠανΣ 65 τα- 
Ῥεηϊεα ὑπάοσ Ῥουβουδὶ Ῥγοδοδίηρ ; θὰ. {πὸ αυεδῃ 
οὗ ϑηεῦα ν͵2βϑ δἰἰταςϊεα ἔγομηι ἃ στεαὶ ἀϊβίδπος ἴο 
ἮθΑΣ [89 συἱδάοιῃ οὗὠἨ βδοϊοπιοι. --- Νοτο ἴδ. Α 
ΒΌΡΟΙΙΟΥ ῬΟΙΒΟΏ, ἃ ΣΟΥ ἱπηροσχίδηϊξ τηεβϑᾶρα, ἀπά 

εαΐεγ ψϑάοιῃ. Υεἴ ἴῃς [εν ὑγεῦα ποῖ δἰἰγδοίεα, 
ἰὰ ποῖ θνθὴ γίνε Ὠεεά, 
νεῖ. 43. Τῆς ἤρυτζα ἴῃ νεῖ8. 42-4 τείδιβ ρῥτὶ- 

ΤΏΔΙΠΪΥ ἴο [ὴ6 [ΘἸὟ 15} ῬΘΟΡΙΘ, Ὀυξ 15 ΔΡΡΙΊΟΘΡ]Ὲ 
8130 ἴῃ ἴῃς ὨΙΒίοΟΤΥ οὗ (ΓΙ ΒΌΔΠΙΥ δηὰ ἴο Ἰπάϊν!α- 
1.415 (566 ΟἹ ΘΙ. 45). --- θη. ΤὮς οτἱρὶηαὶ ἰπ- 
ἀἸολῖοβ ἃ ΘΌΡΡοβεα οδ86. --- Θὐδ0 οὐδ. Ἡον, 15 
Δἰἱοροίῃοσ ἱπητηδίετ δὶ. --- Ῥϑϑδοίὰρ ᾿πσουβ αὐ 

ΤΗῈ ΟΘΟΟΘΡΕῚ, ΑΓΟΟΚΌΙΝΟΕ ΤΟ ΜΑΤΤΗΕΝ. [(ΗΑΡ. Χ]]. 22--ξο. 

Ῥίδοθϑ, 1. Ζ.,0 υηνναίεσγεα, ἀδβοσὶ σορΊοη5, 5 ἢ 85 
ἀεδγλοηβ πῃ ϊτεα δοοοσάϊηρ ἴο [86 ΡΟΡυΪΔΥΓ πο- 
ὕοη, Ουτ 1,οτά δ νογάβ, Ὠ1Ὲ ἴῃ Ομ6 5686 Δ 
δοςοτηπιοάδίίζοη ἴο ἐμ 5 νἱανν, 4146 ἴο ἐπ Ρ]δςα 
ὙΙῸΠΕΣ τἴὴ6 ἀσηηοηβ σο, ἱϊουΐ ϑἰδίπρ ηδτα 1ἰ 
ἷδι Τα τεΐυγη ἰῃΐο ἴῃ6 πλδῃ 5 δραϊηβῖ ἴῃ 6 νον 
τλὶ 186 δροάς οὗ τῆς νι ιοκεα 15 τηδρδηΐ ; Ὀυΐ ἃ 
βίδίας οὗ ργεδίεσ αϊβϑαιί,ϑίέίδοῦποῃ δὴ ὑηγεδί ἰ8 
Ρ᾿Αἰπὶγ ἱπαιϊοδίεα, 

νεΥ. 44. ἩΗ͂Υ Ἰοῦεθ6, ἦ. Ζ., (ῃὴς ἀειποηίδς, --- ΗΘ 
Βπάοία ἐξ. Νοῖ ἴῃ ἃ βἰαΐς οὗ τ σγαὶ Ῥυτγ, Ὀαϊ 
ΟΣΩΡΙΥ οἱ ἃ ροοα ἴδηδηΐ ; δσορῖ οἱ 411] ἴπαὶ ννουϊὰ 
Ὅς ἰογθϑι ἀάϊηρ ἴἰο 8ῃ δν]]} βρ γῖ; διὰ ζασιϊδηϑὰ, κεῖ 
ἷῃ ογάδθγ, δῃαὰ δάογηῃβα, Ὀυϊΐ ἴῃ ἃ ΨΑΥ ἰμνι την ἴο 
16 ὑποϊδδῃ 501 Π|, 

γε. 4ς. Ἰδθα, 5εεῖηρ {18 ᾿ην  πρ' τεβί ἄθησς. --α 
βονθι ΟἿΒΟΣ δβρὶτί 5, εἰς. Τὸ θὲ υπαεγϑίοοα ᾿ηαοῆ- 
πἰϊεὶγ, οὗ ἃ πῆογα οοπιρὶεῖα πὰ τουτὶ Ὁ] 86 Ροβ565- 
βίοῃ ; ἔθεσε Ὀεὶπῃρ Ὧο Γαϑιϑίδηςς ἴο [ἢ 6 ΙΓ οπίγαησα. 
--- Απὰ [89 Ἰαο᾽ Βίαϊθ οὗ [μαΐ δὴ 18 ὝΟΣΒΟ ἴπιδιι 
[80 δγχαί. ῬΟΒΒΙΌΪΙΥ ἃ τείεγεπος ἴο βοπὶς ΨῈΕ]]- 
Κπονῃ σ888 ; υῖ [ῃΠ6 ΨὮΟ]ς 15 ΔΡΡΙ1δα αἰγεςῖν το 
ἴῃς [εν : ΤῊΙΒ 8114]1 ἐξ 0 δ140 ππΐο [μ15 ᾿ττοϊκϑὰ 
ομοζδϊίου. ἘΧΡΙΔηΔΌΟΙΒ: 1. ΤῊς φφεεῖδε ἃΡ}Ὀ]1- 
σδίίοη ἰο ἴπε ἴενβ. Τὴ Ετβδὲ ροβϑβεβϑίοῃ, [ἴῃς 
ΘΑΙΪΥ ἰἀο]ίτουϑ ᾿οημάθηου οὗ ἴῃ6 εν ; ἴῃς ροϊηρ 
ουΐ, [6 ταϑι]ῖ Οὗ ἴῃς ἀροῦν ἴῃ Βαῦγίοη ; τΠ 6 
επηρίγίησ, 5 ορίην, ἀηα ραγη]5ηϊηρ δ {ΠΕΣ τοϊυση 
(ῬΠΑγβαίβηι, ἃ βοοτηϊηρ σγοξοστηδίϊοῃ, θῖ γα ]}}Ὺ ΔῈ 
ἑηνταἰϊίοι ἴο δνΣ] ᾿πβυ θη ο65) ; [ῆ6 ᾿αβὶ βίδίο, [8 
ταΥτὉ]6 δηά ἱπξαϊπαῖθα σοπαϊίοη οὗ 6 [εν 5 ΔΕΕΣ 
ἴμεν Πδὰ τε͵εοῖεα ΓΟ δΕ. 2. σερπεγαΐ ἈΡΡ]ἸςΔἴοη 
ἴο ἔῃε ενβ. “Α ῥὑτόοθββ οἱ ἀεϊογιοσαίίοη, ἩΓῈ 
ΟΟΟΔΒΙΟΏΔΙ ν᾿ οἰδϑιτυ65 δηα δυςζυλίοῃβ, Ὀμζ γαβα]- 
ἱπρ ἴῃ ἃ βίαίε ἔδγ Ὕοῦβα ἴδῃ Δ ἴπαὶ δὰ σοης 
Ὀεΐοτε ἱτ᾽ (]. Α. ΑἸεχαπάθι). Βοίῃ ἂγὲ ἴγπ; 
ἴῃς ξΟΥΠΊΘΥ 18 ΡΥΟΡΔΌΪΥ [ἢ 6 ΡΤ ΠΊΔΥΥ τεΐθγομαα. 24. 
ΑΡΡ]Ἰοδίίοη ἴο ἴμ6 Ὠ;βίοσυ οἔ ἘΠ ΞΉΞ Τῆς 
Ἐείοιπηδίίοη, {πὸ οαϑηρ οὐοἕ οὐ ἴῃ6 ἔχβί δν]] 
βρί τς οὐ Ἰἀοἰδίσγυ, ρειτωϊ τα Ὀγ Κοπιο, [6 Πουβα 
“ΘΠΙΡΙΥ, δνερί, δηα ραγηϊβῃεα : βιίνερῖ δῃηᾶ ρδγ- 
Πἰϑμθα ὈΥ πε ἀδοεηςὶεβ οὐ οἱν}]} Ζαῖίοη ἂπα αἷ8- 
σον σῖο8 οὗ βεουϊασ Κπονϊεᾶρεα, Ὀυϊ ΕἸΔΡΙΥ οὗ Ἰὶν- 
ἴπξ δπά εαγπεβί ἔδι (ἢ ̓ (ΑἸ στα) ; τἴῃ6 τστεροββεβ- 
βίοῃ, 6 ἤηδ] ἀσνεϊορηηθηΐ οὗ {πὸ πηδὴ οὗ 51}. 
4. Αἡ δρρ]ϊοδίϊοη ἴο ἱμλαϊνά8]8; Ἔχίεσῃδὶ σοίοσ- 
πιδίίοη ψιῖμουτ Ρουπιδηθηΐ ϑρὶ ἴα 4] γοβ] 5, 16δα- 
ἱπρ ἴο ἃ “ΟΓΙΒΕ βίδία. 

ΕΓ. 46. ΨΨΣ16 6 τχ88 γοϑῖ δρϑαϊκίπρ ἴο [9 πιπ]- 
Εϊαάθα. ΤῊΪ5 ἀεδηϊία Ἔχργθϑβϑίοι ἤχοϑ πε οσοᾶ- 
Βίοῃ. --- ἘΠῚ τοῖο. δοιὰ Ὀσϑίδτοι. Οὐ ἴῃς Ὀγείγθη 
οὗ οὔγ 1,οτὰ, 5ε6 σἤδΡ. ΧΙϊὶ. ςς. -- Ββιοοᾶ, "ΟΥ̓́ οτὰ 
βίδπαϊηρ,, σἱϊδοαΐ. ΕἸΠΟΥ ουϊδίας τς ογοννα οἵ 
ἐς ἢουδβε ; 1{158 ποΐ σοτίδὶη ἐμαὶ ΗΠ δ τνᾶ8 'π ἃ ἤουβα. 
ΤΉΏΘΥ τεπιδὶ δα ἔπεσα ὑπϑυ σα ββέγ (1ακΚε νὶ]!. 
19), δοθικίης [0 Βρϑαὶς τ τὰ πἰπι. Α ϑυϊηοίεπί τηο- 
{νὸ 5Βῃου]ὰ ὈῈ Ἰοοκεά ἔοσ. 1 νγᾶϑ ῬσγοῦδΌΥ δῇδεο- 
ἰοπδῖα βοϊοϊταὰθ ἕο ΗῚ5 βϑαξεῖυ (5ε6 οὐ Μδζᾷκ 11]. 
21), ἴῃ σοῃϑϑαύδηςς οὗ {ἢ Ορβῇ στυρίυγε ὙΠ 186 
ῬΠΑΥβθδ5 ; 4150 ἔοσ Ηἰ5 ἤει, β'πος Ης δα ποῖ 
πιο ἴο εαὲ (Μασᾷκ ᾿1]. 20). 11 15 υποογίδίη ὙΒΘΙΠΟΣ 
Η] 8 ἔτος πάβ σθϑ}}ν τουρῃξ Ης ννὰ5 Ὀεβιάς ΗΪπ- 
8617 οὐ ΟἹΪῪ 53αϊὰ 80 ἴο βογθεὴ Ηἰἴπὶ (Μαγκ 111. 21). 
ΤΠΘΥ Ρῥτόρδῦὶν ἀἰὰ ποῖ ἀουρὲ Ηΐπι, θὰ τιϊβίοοκ 
{Ποῖ Γ ἀυΐν, ἀηὰ δάἀορίςα ἃ τόσ] ἱν ΡΟ ΟΥ, ἡ ΒΙΟὮ 
{που πδίυγαὶ ἀπ ὑσοτηρίβα Ὀγ ρεπυΐης αῇεοίοι 
ἀεβεγνοαὰ ἴῃ6 στοῦυκο Ἀδτε ἐπ ρ 16. [ἢ ΔΠΥ 0456 
τε ἐδ οὗ Μασ ΗΒ τποΐμοσ τυβὲ ἤᾶνα ἤτον 
βίγοηρει Ὀεΐοτε ἴδε οσυοῆχίου, ΓὰΚὸ (ΧΙ. 27, 28) 
Ρἴδοθβ ἱτητηεαϊδίε!υ δἕϊοσ ἴῃς ἀϊβοουγβα Ἰυ5ὲ ὯΔΓ- 
ταῖοα, ἴῃς εἐχοϊλτηδίίοῃ οὗ ἃ ᾿νοτηβδῃ, τοξεσσίηρ ἴο 
Ἡ!15 τπιοίδμοι {΄ ΒΙεβϑεα 15 ἴῃς τοι)», εἴς.),45 ἱξ 
Μδυγ 5 ργεβϑθῆος δα οσοδβιοπθὰ 1, ΤΌΘ ΓΕΒΡΟΙΒ6 
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{Ππετα τοσοσαδα 15 8: 1127 ἱῃὰ ΟἸΠΔΙΤΔΟΙΟΙ ἴο ΨΟΤΙ, 50 
οἵ 115 σδαρίοσ. 

ψετ. 475. Ἰθδη 0η6 δΒαϊὰ ππΐο εἰ. γε πεοεά 
Ὠοῖ ΞΒΌΡΡοΞεα ἰδαῖ [18 υῃπδιηθα ρούβοῦ ᾿]5ηθα ἴο 
ἱπίσισυρι 6 ἀἴδβοουγβεα, 511}} 1ε55 τας ἢς πνου]ὰ 
(111 αἰϊεητίοη ἴο ἴ6 Ὠυμθ]α τοϊαίῖίνεϑ ἴο σον 
ἔαῖ [6ϑὺ5 ψγλ5 τοί ἴῃς Μεβϑίδῃ. 

νετ. 48... ὝἜὮΟ ἐδ ΣῪ τοοῖδποσς ἢ πὰ ΨἘῸ ΔΙῸ ΣΩῪ 
Ὀχϑέσσαη 8 ΠΡ᾿ γἱηρ, ποῖ σοπίεσηρί ΠΟΥ ΟΑΓΕ]658- 
Πε55, Ὀυϊ ταὶ ἴῃς ἐλπν τεϊατοη 1π Ηἰ8 οᾶ86 ννδ8 
Ρεσυ Αγ. Ης νν»ᾶ8 ποσο ἴμδῃ σηδῃ, ΟΥ̓́Τν45 ηοϊ 0.5- 
εἰδεὰ ἴῃ (Ππ5 5ρολκίηρ. 

ει. 490. μὰ δ9 δἰχοίομοα ζοσϊ ἷδ Βαπὰ ἰου- 
διὰ ἱκ ἀϊδαΐ»]θ6. Μασκ 11. 32 : "Ης Ἰοοκβα τουπᾶ 
δθουϊ οὐ ἴθδτλ τ ΠΟἢ 888 ἀρουΐζ πὶ, ἤδηος “ ἀΪ5- 
Οἰρ]ε5᾽ ἴπ τὰς ψιῖάσσ 86η56. --- ΒΟΒΟΙΪὰ ΣΩΥ͂ ΤΟΥ 
διοὰ ΤΩΥ̓ ὈΣΘΈΏΣΘΙΕ, 1. 4., [656 Δ΄ΓΘ 8ἃ5 ΠΕΔΙΙΥ 4]116ἀ 
Διὰ 45 οἰθᾶσ ἰὸ τὴῆὰ (566 πσχῖ νεγ56). 

Ψεσ. το. ἘῸΣ ὩΠΟΘΟΘΥΟΥ 8181} ἀο [89 Ὑ]1] οὗ ΤΥ 
ῬΑΙΒΟΥ 0 ἰδ ἱπ πβοᾶνθῃ. Μοεῖδ ρῥτοΐξοβϑϑίοη οὗ 
“1501  βΡ ἀοες τοὶ δητ 16 ἴο δυο ἃ ροβιτίοῃ. 
Ουὖυν Γοτὰ ἀοεβ ποῖ ΒΔΥ ὨΔΟΥ͂ ὙΥῸ ΣῈ ΘΔ ]6α ἴο ἀο 
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[6 ψ1}} οὐ Ηἰβ βεάνθηγ Εδίπογ, Ὀυϊ τηᾶϊο5 βυςῇ 
ἃ τοϑϊ τὴς ΟΠΙΟΙΙΟΙ, -- ΗΘ 18 ΣΩῪ ὈΣΟΐΒΘΣ, πὰ 
πἰδῖον, δδὰἃὰ τροΐμοῦ. Τῃὸ ἰοἸπῺ ἐδ ΠοΥ ᾽ 15 6χ- 
εἸυάεὰ ; Ηἰς "Εδίπογ᾽ 5 “πη ἤοανεη, Οὐ ΓΤ οτγὰ 
Ἰονεὰ Η!5 τοϊδνοθ, Ὀὰϊ 8ἃ1]} ψποπὶ Ηδ ἴδαςῇδ9 
(. Ηἰ5. ἀ15010165᾽) δπὰ βᾶνββ (΄ ἀο [86 νν}}] οὗὨ τὴ Υ 
ἘΔίΠοΥ ᾽),  οβοανοσ πεν ἀγα, βίαπα δα υΔ}}]}ν ΠΕΔΓ 
Ἡΐὰ. ΟὨΒτβὲ Ιονθ5 ΗἾ5 Ρδορὶςο τυῖῇ ἃ Ιονα ἁηρηαρ 
Δ5 Ὑ6]11 48 Ὠἰνίηα : ΤΠ6γ6 ΟΔἢ Ὧδ ΠΟ ΟἸΟΒΟΥ σοΐδ- 
ὨΟΏΒΗΙΡ ἴο Ηἰπὶ (μδη δαί οὗ γε] αἰβοὶρ βἢρ 
ὙΠΟ ἢ τη 655 ἰἴ56 1} ἴῃ τ θ ορεάϊεπος ἴο Η]5 
Ἡδάνεηὶν Βαίμοσ. (γί νγὰ8 “(ΠῈ ὅοη οὗ τηδῃ ἢ 
845 Μ6Ὶ|1 28 “ἴδ ϑοὴ οἵ Μασζυ,᾽ ἰἀδηε θα ἢ 
ΠΠΠΊ ΒΗ, ἱλ Οδ 86ῆ86, νδῇ τότ (ἤδη νὰ Ποτ. 
ΤὭοβα ὯΟ δᾶνα ποῖ 56δὴ [680}5 οἡ δασίῃ, ἅγε ἤοσδ 
ἀϑϑυγοα οὗ Η8 ῥσεβεηςα δηὰ δῇεοιίίοη ἴῃ ἃ ννᾶὺ 
πα βῃουϊαὰ Ὀ6 ἃ σοηϑβίδῃηϊ βισηδηΐ ἴο ἢοΟ] 655. 
Βτγείῆσγεη οὐ (ηγίϑὲ ἀσὰ Ὀγείῆσθη ἴο βοὴ οἴδοσ. 
Τῆς ἀδαγοϑῖ δηα ὑεϑῖ οὗ ἐστε β δηὰ σοϊδίϊνθϑ, 50 
οἔΐδηῃ ὩΘΕΩ]655}Υ δΔηχίουϑ δρουῖ 0.5, Ὦλνα ΠΟ οἰ δἰ ηγ5 
ὌΡΟΣ 8 ΒΌΡΟΓΙΟΥΙ ἴο οὐ ἀυ[|68 ἴο ἴῃε φσοβρεὶ οὗ 
[ὃς Κιηράοχῃμ. 

ΟἬΑΡΤΕΚ ΧΠΙἼ]. 1--Ὁ2. 

7.λε ϑευνο» }Ῥαγαδίος γεεῤεοίίηρ ἐξ Αίἰμράονε οὗ Πεανεέρ. 

ἹΝΤΚΟΟ ΤΟΥ ΝΌΤΕ. Τῆς ἘΕνδηρε οί Ὧδ8 
ἦπὲὶ τερτεβεηίεα οὐὖ Τογὰ ἴῃ ορροβίϊίοη ἴο ἐῃθ 
μβδγίβεεβ. (4 ἔεν ἐνεηῖβ ῬΡΥΟΌΔΟΙΪΥ ἱπιεγνεηεὰ ; 

ΒΕ. Τκὸ ΧΕ ΧΙ.) Τἢὰ8β ΗΙ5 οἸδίτη8 45 ἴὴ6 Μεϑ8- 
ΒΔ ἢ οᾶπα ουΐϊ ποῖα {1} 7. Ιπβίσυςίοη 45 ἴο ἰῃ 6 
πδῖυτα οὐ Ηἰ8 Κιπράοση πδίυσα! ἢν ξο!]οννεὰ ; Ὀὰϊ 
ἴῃ νἱεν οὗ ἴπὸ ορροβίποη δἰγοδαυ δηοουηΐοτζεα, 
ἴῃς Ὀόβὲ τηοίῃοά ννᾶβ ΟΥ̓ ΡΆγδ ὉΪ65 (5Ξες Ὀεον, οἱ 
{πε ῥερροσό οὗ ἴῃς ΡΆΣΔ0]65). 
Τῆς ρδσδῦϊες δ85 Ὀδδη νλυ]ουϑῦ ἀεβηεα. ΑἹ- 

ἔοτὰ : “ἃ βεγίουβ πδυύσδίοη τίη (ἢς ᾿ἰτη115 οὗ 
ῬΓΟΌΔΌΣΙΙΙΥ, οὗ ἃ οοῦγβε οὗ δοϊίοῃ ροϊηϊηπρ ἴο βοιὴς 
ΤΏΟΓΆΙ ΟΥ Βριτιῖυλὶ ἰσατἢ,᾽ [Ιπ ἴῃς ν]εϑὶ βεηβςε ᾿ξ 
Ἰηο]υάο5 21] 1] υβίγαϊῖοπβ ἔσομι Δ δΙορυ, Ὀυΐζ ἴῃ ἢ 6 
αἰτιςῖ βδηςο, 1 αἰ 9 ἔγομὰ ἃ ΤΘΤΟ “᾽ρε276 ΟΥ̓ γεξία- 
ῥάον, ἩΞΆΙΟΝ 15 ποῖ ἃ πδιγδίίοη ; ἔγομι ἃ ἡτόϊε (ἴνῸ 
Δ Ὁ]65 οσοὺσ ἰπ ἴῃε ΟἹὰ Ταβίαπιεηϊ; Τυάρ. ἵν. δ-ὶς ; 
2 ΚΙπρβ χῖν. 9; δυὲ ὈΟΪδ ἃσε σίνεῃ ἃ5 Ῥυτσεὶγ 
Βυτηλη ΡῬγοἀυςοπϑβ) ἩΠΙσἢ 15 ποῖ ]πὶῃ ἴῃ 6 ᾿ϊπ|15 
οὗ ῬγοῦδΣ  γ, ὩΟΥΓ ἀεδίστιεὰ ἴο ἴεδοῦ βρί γἴυδὶ 
«πὶ ; ἔτοπι ἃ μεγάλ ὙὮΙΟΣ 8 ἰοϊαὰ 45 ἴῃς ἰγυτἢ, 
ὙὮ1ς τῆς ἀεδῖστι οὐ [6 ῬΑΓΔΡ]Ε ἰ8 ον! ἀδηΐ ; ἔγοῃὶ 
ἃ 2γονεγό, ΜὨΙΟΪ 15 Ὀσίθίεσ ἀπὰ νΒϊσἢ τᾶν ποῖ 
οοηίδϊῃ ἃ ἄρυτγε ; ἔγοιῃῃ δὴ σέρονν, ὙἩἘΙΟΉ 15 56}- 
ἱπιερσυεῦηρ, τη)6 ἸΓΔΑΡΊΠΑΙΥ ῬΟΙΒΟΩ5 ΤἝΟΘΙΝ] ΠΡ 
πδιηεβ, ρεσέοιτοϊηρ δοῖουβ ὙΠΟ αἀδοίαστε ἰδ 
ΤΩ ΔΉ, 50 ἴῆδι ἈΠ ΕΒΟΙ͂, 18 1685 δία γα] [ΠΔη Ῥᾶγδ- 
Ὁ1Ιε. ( δι , 5Ὅ5ὙΓ7Ὲ00], Δῃα Δ]]ΕΖΌΤΥ, 845 οἰ εσηθηβ 
οὗ ἴῃς Ῥασδῦϊε, 8ε6 δηρς, αξάειυ, ΡΌ. 234-235.) 
11 15 ποῖ ὨδΟΟΒΒΑΆΤΥ ἴο Βυρροβθα ἴδαΐ οὖὖἵ 1,οτα ̓β 
ΡΑΓΔΌΪε5 σγεσε δἰσγᾶνβ ἑουπαςα οἡ ἕδοῖ, δηὰ σεϑη- 
ΕΓΔΪΙΥ οοτηροβεά οἵ σεᾶ]ὶ ἱῃοϊἀθηΐϊβ, ὟΝ ε ἱπαβεά 
τεβοῦῖ ἴο δεϊίοη ἱῃ ἰεδο ἢ ὩΡ ΤλΟΓΔ] ἰσυΐῃ, Ὀεσδυβα 
ὑηλνεδσε οὗ ἔδοῖβ δἀδλρίθα ἴο σον οΥ ἴῃς 5δπὶ6 165- 
500 ; ψ»Ἴ1Ὸ ΟΠ 515 Κπον]εάρε οὗ σουγβε ἱποϊυάεὰ 
ΒΌΓΝ ἰλοῖβ. [1 185, ΠΟΎΓΕΥΟΙ, ἐπουρσῇ ἴο 88Υ ἴῃαϊ 
Ομβυ 5 ρδγδῦεθ (Ηἰβ ἄρυγεβ 450) δα ὑαβεά 
ὁπ Ἄπδίορσιεϑ ὙΠΟ Ης δίοπε δδὰ πϊϑάοηι ἴο ἀ18- 
ΠΕΙπ, πὰ δυϊΠΟΥ ΠΥ ἰο Ὀγοοϊδίη. Η5 ρδᾶγδῦ]68 
Εἶνε ἢο Ἡδτγδηϊ ΖῸὼΓ ΠΟῪ ΟἿΘ6Β ; ΠΟΙ ἦο ἴΠεΥ ἀἐ- 
ἰεσηΐϊηθ ἴπῸ ὈΓΟΡΓΘῪ οὗ οὐγ υδίηρς δοιίοη ἴο 
φρτελὰ οἵ :]]υπίταϊε ἴδ τ ἢ. 

ΤὨε ρυγροβα οἔὗ οὖζ 1,ογά ἰῃ ἰδδορίηρ ΌΥ ρατα- 
Ὁ]65 ννὰβ ἱτγοΐζο]ὰ (νεσβ. 10-17): ἴο γευδα δηᾷ ἴο 
εονισσεα ἴλε ἴῃ. Τὸ γευεαῤ ἴο ἔμοβε νγῇο σεϑ]]}ῦ 
βουρῶῖ (ἢς (τυ ; ἴο εσγεδας ἔσοτη ἴοβα ψῆο ἀϊά 
ποῖ ἀεβῖσε βυςῃ Κπονεᾶρσε ; ἴῃ ταναγαάΐϊηρς ἴῃ 6 
ἔοχυλοσ, δηἃ ρυῃβηΐηρ ἴΠ6 Ἰαϊίεσ, ὙΠα ρυγροβε οὗ 
σοποδδ] την 15 Ρ]δίη]Υ βιδίεα Ὁ. οὖγ 1οτὰ Ηἰπιβοϊξ, 
ἈΠ τᾶ ἤανα ὈδΘη ἴῃ ΤΉΘΤΟΥ, βίπος ἰξ ρσγενοπίεα 
ἃ τελίογ ροσνοσῦῃρ οὗ ἴῃς γα ἴο ἐπεὶ σοπάδι- 
ηδίίοη. Ἰὴς ῬΑγίβ6 685 ψεσα οἱοτίην ἴο Κα} Ηἰπὶ ; 
Η! 5 ἀἴ8ς.1}168 τραυϊγεὰ πιυςῇ τηοτςο ᾿ηϑίγιοτίοη θ6- 
ἔοτς Ης οουϊὰ ἰεᾶνα ἴδηι; Βοποα ἃ πηεϊῃοα ἰῃ- 
γοϊνίηρ (ἢ15 νοΐ] Ῥυγροβα νγὰ8 ποῖ ΟΠ]Ὺ ρτᾶ- 
οἰουβ δπὰ ᾿ι5ῖ, Ὀυΐϊ ῥχγυάεπε Αῖϑο. Το ΟἹα ε5- 
ἰλυχθηΐϊ ράγΑΌΪο, Βρόκεη ὈὉΥ Νδίμδη (2 ϑδζῃ. χὶϊ. 
1-6), 4150 σοποδδ]οα δηὰ γενεδ]θά : ἰξ οδ δὰ ἑοστι ἢ 
ἔγοπῃη αν ἂἃπ υπρτο)υάϊοοα ᾿υάρτηεπεὶ οα ἢ 18 
ον ςοπάιοῖ, ἀπα ἤδη φῬγοάυςεδα ςοηνὶοϊίοη οὗ 
5Β'η, ΤὨθ ΒΡΘΟΙΔ] ρυγροβα 18 αἷβο δνϊδης ἰπ ἃ 
ἔεν οὗ οὐὖῦ οὐ 5 ὑαγδῦΌ 68, δ. φ., ἰπαξ Βρόκϑη ἴῃ 
ἴῃς μουβ6 οὗ ϑδίγλοη (1{πΚὰ νἱΐ, 41, 42). 

ῬΔΑΥΔΌΪΕΒ ΠΊΑΥ 6 ῥγαβϑϑεα ἴοο ἔδ ; ἴῃς ρϑπογδὶ 
ἰσυτῇ 15 δἰ ινᾶγβ [6 σε η [78] ΟΠ6 ; ΟἴΠΕΥΒ ἃγῈ Ὁ514]}Υ 
ἱηνοῖναά, Ὀὰξ ΟἿἹῪ ἂς γείαζεά ἴο ἵ, Ἐ ΒΕ] Δ ΠΟο8 
ΨΥ ὨΙΟΝ να ἀἴβοονοσ δὶ Ἐν ΕΤΥ ροὶπὶ, Αἰ ουρῃ ἐουπαρα 
ΟἹ Δηδιορὶεβ ὨϊοΟἢ (οὐ 45 ογοδῖθα, ἅγὸ ποῖ ἴο 
θ6 Ρ᾽δοβα οἡ ἃ ἴενδὶ νὴ ἢ νῆδὲ οὐσ [ογὰ αἰβι που 
ἴδδομαθβ. Τῇδ υὑπὶηβρίγεα ᾿οββοῦβ Κορε ἴῃ6 ρδᾶγᾶ- 
Ὁ1ε8 ἐχοδβα ἴῃ ὨυΡΟΥ {πε ἰπβρίγεὰ Ἰεββοηβ οἵ {πὸ 
ΡΑΓΔΌΪε8. ΤὨς ἔογπιοῦ ἱποϊυὰς 20 σ᾽ ΐξ ΤΑ Δ ηΡ5, 
{πε Ἰαϊΐζοσ μδεζισαν» Οὔδ8. Τῆς οΥΠΊΘΓ ΤΏΔΥῪ 
υϑοὰ ἴο δπέοτοςβ τυϊῃ τονθαϊδαὰ οἰ θεν ποζγο, ἰπς 1841- 
[ΕΣ Δ͵ΥΘ τανο]δίοηβ οὗ ἐγαῖῃ,. ϑεακίηρ [ἢ ΠΊΔΗΥ͂ 
ΙΈθ80ὴ5 ὩΆΚ68 05 ΓΟ ἴῃ δρίὶσίϊυ] Κπονίεάρο, 
τιαβρίηρ ἴῃ6 ΠδοσϑϑαᾶσΥ ΟἹδ τῇΔ Κ65 8 Τοηβάρσηϊς. 

ΤὮο σευόε αγαδέες οὗ 1015 σμαρίεῦ βεδῖῃ ἴὸ ἢανδ 
Ὀδοῃ βροκδὴ οἡ οης οσοδβίοῃ, Δπὰ {ΠΕγ τεϊδίε ἴο 
οἣς ἀεβηϊῖς βυ0)]εοῖ, ΤἼς παῖυγαὶ ἀπα ἐσὺ ἰγδη- 
δ᾽ ἴοη ἰη τῆς οτάδσ, ἰῆς δάνδηςς ἰὴ Ἰπουρηϊ σαπηοῖ 
Ὀς δοοίἀεηϊδὶ, ΤἼΘΥ ργεβεηΐ τῆς ἀενεϊορηχαπὶ οὗ 
πε Κίπράοπι οὗ Ὠεανεὴ ἰῇ 115 σοπηῆϊος ἢ τὴδ 
ὍΤΟΥ], Ὀγίησίὶης οὐ 118 ᾿σἢϊ8 δπα βῆδάονβ. “Αο- 
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οοτά! ΠΟΥ, τὰ οδηποί ζ41] ἰο Γᾶος πῃ ἴπε ῥᾶγΔΌΪῈ 
οἱ ἴῃς 5ΟΥΕΥ ἃ Ρῥιοΐυσαε οὗ ἴῃς δροβίοϊις ρὲ; ἴῃ 
1ὴ6 ρᾶταῦὶς οὗ ἐς ἴδαγεβ, ἴῆες ἀποίεης Οδίμο]ς 
ΟΒυΓΟΝ ΒΡ ΠΡ ῸΡ ἰῃ 16 πιϊάβὲ οὐ Ἔοσαβοβ ; ἴῃ 
ἴῃς ρᾶγδῦ]ς σὲ τῆς τηυβίασα Ὀυδῆ, τεβοσγίεα ἴο ΌΥ 
τῆς Ὀϊγτάϑ οὗ (ἢ ΔἷΓ 851} ΟΤῈ ἃ ἴχε6, πὰ ᾿Ιοδάοα 
νὴ ΠΟΙ Πδβῖβ, ἃ σερσγεβεηίδιίίοη οὗ [Ὧ6 βδουϊὰσ 
βϑίδῖο- Πυτοὺ υπάϑγ (οηβίδηϊτης (ἢ6 ατοδὲ : ἴῃ ἴδ 6 
Ιεανθη ἰμδῖ 15 πυϊχεὰ ἀπηοηρ ἰῃς ἴῆχες τροδϑυγαβ 
οὗ πηδὶ], τὴς ρεγνδαϊηρ δηὰ τΥληβέοτιτηϊηρ ᾿ἰημβυδηςσα 
οὐ ΟΒ βθδηΥ ἴῃ ἴῃς τηδάϊϑενα] ΟΠυτοῆ, δπιοης 
(Π6 ὈΑγράγουβ τᾶοθβ οὗ Ευγορα ; ἴῃ ἴδ ρδγαῦ!ς οἵ 
(ἢς ἰγοάβυγε ἰῃ (Ὡς δ616, τε ρεγιοὰ οὗ ἴδε Ἐδέοσ- 

ΤΗΕῈ ΟΟΘΡΕῚ, ΑΟΓΟΚΌΙΝΟ ΤΟ ΜΑΤΤΗΒΕΝν. [(ΗᾳΑΡ. ΧΙΠΙ. 1τ--23. 

τηδοῃ ; ἰπ ἴῃ6 Ρᾶγδῦϊς οὗ ἴδε ῥϑδι], ἰῃε σοπίγαβε 
Ῥεΐνεοη ΟὨΠΙΒΌΔΠΙΥ δπὰ [ἢ 6 δου βιτοῃ5 οὗ τπηοά- 
ΘΙΏ ΒΘΟΌΪΑΙ οὐ]ζαγα ; δηα ἴῃ (ἢς ἰΔϑὲ ράγαῦὶς, ἃ ρῥἱο- 
ἴυσα οὗ (86 ο]οβὶπηρ ῥυαρτηςηϊ." [1,Δηρα. 

ΟΥΒΟΣ ΔΡΡ] ]οδίϊοηβ, μούνενου ἔγπ16, 5ηΟυ] ἃ ΠΕνΟῚ 
'σῆογα [ἢ6 ΟἿΣΊ ΠΔ] οἣς, οὐδ οὗ ἩΒΙΟ ἴδον στον. 
ΑἹ], Βοννανοῖ, ἃγα ΔΙ δυβ ᾿πϑίπιισνα ἀπαὰ ἈΡΡ]1οΔ- 
ὉΪ6. Τα ιἰβίοσυ οὗ ἴῃς Κιηράοπι ἃ5 ἃ ΨὮΟ]ς 
διπαβ 115 σουπῖογρασέ ἰὴ ἴἢς Ἔχροόποῦ οὐ ἐδοἢ οὗ 
115 8) 6ςῖβ, ἀπὰ 'ἴπ δνοσυ ρεγιοα οὗ 115 ἥδνεῖορ- 
τηθυῖ. ΤΉΘΥ σοηδῖη “ἸΚκ6 ἈΡΡ]658 οὗ ρμοϊ]ὰ ἴῃ ῥ᾽ο- 
ἴστε 5 οὗ ϑιϊνοσ,, [86 ροβϑρεὶ ἴο ἴῃς ροοῦ, ἴο Οἢ]]- 
ἄτη, δηὰ γαῖ ἱποχῆδαβοθ!ς ἴῃ τηδδηϊηρ. 

ΟΗΑΡΤΕΚ ΧΙΠ]. 1--23. 

Τὰε αγαδίο 97 τε ϑοτυεν, ἀγα ἐΐς ἐριζεγῥγοίαϊίονι, ΟὨγ Ζογά᾽ 5 δαγέγιρις ογε 715 
2256 οὗ ῥαγαδίδς. 

Ι ΗΕ βαᾶῖὴβ ἀδγ᾿ ψεπὶ [6505 ουϊ οὗ 5 ἴῃς Ὠοιδβε, δηά ὃ 541 ὈΥῪ 
Αμπὰ ρστεαῖ του 65 ψοῦ ραϊῃεγεα ἴο- 

δεῖμα απο ΠΙπΠΊ, “50 ἴῃαὶῖ ἢ6 ψεϑηΐ ᾿πίο ἃ 5ῃ]0Ρ,2 δηὰ βαῖ ; δηὰ 

2 τῆς ψῆο16 τα ἰτυ4ς6 βἴοοά οἡ [ἢ 5ῆοτγα. 

2 [ὴ6 56 5166. 

ΩΔ δεν. 16; 
ΕἴδΡ. ᾿ἰχ. 28 

ὁ ΜΑκκιν. τ- 
12: 0κΕ 
νὴ". 4-ὸ. 

ς ζοιιρ. [υυἷἱκὸ 
ν. 3. Δηά ἢδ β5ρΡᾶΚῈ ἼΔΗΥ 

τὨϊηρ5 υαηΐο [ῃ6πὶ ἴῃ ρδύδΌ 165, βαυηρ, Βεβοὶά, 48 βονεσ ψεηΐ 

4 ἴοτίῃ ἴο δον ; Απά ψῇξῃ 6 βονεα, βοτὴξδ σαῖς [611 Ὀγ ἴῃς νᾶγ- 
5. 5146, δΔηά ἴῃς ἔον]5 δ οαπλῈ Δπη4 ἀδνουτοά ἢ πὶ πρ ὃ: ϑοιῃε ῖ [6]] 

ὉΡΟΩ βίον ὃ ρίδςθβ, ψῇογε ἴεν ἢδαά ποΐ τη οῇ εαγίῃ : ἃηά ἑογἢ- 
ΜΠ ΠΕΥ βργυηρ ὑρ, Ὀεσαιδβα ἴμαῪ ἢδα Ὧο ἄξαρηθβϑ οἱ βαγίῃ : 

6 Αμὰ ψῆδηῃ ἴῃ6 δ ννὰβ σρΡ, ἴεν ΨΘΓΘῈ βοοσοῃδα ; δῃηὰ Ῥεοδιιδα 

7 ἴῃεγ δά το τοοῖ, ἴ[ὩδΥ ψΙΠαγεὰ ἀναγ. Απά ϑβοιηςεΐ [61] διηοηρ 

8 4: Πογη 59; δηὰ τῆς ἴποσῃβ βργυηρ ἃρ}Ὁ δηὰ ομοϊκοα ἴδηι; Βαΐ « 7ετ. ἵν. 3. 

οἴ μοσῖ [611 1ηΐο 11 ροοά στουηά, δηά Ὀσγουρῃς ἔογίῃ 12 {τγυϊῖ, ΘΟΠΊ6 Ἢ ετ. 5: 

9 “ἃ μυηῃάτεοαίο]ά, βοτης βἰχίγίοϊ, βοτης [Ὠἰτγίγίο 18 ΤΎΝΏο 16 μαῖῃ 

ΘΔΥ5 ἴο ἢφασ,} ἰοΐῖ Ὠϊτ ἤθδγ. 

το υηΐο {δῖ ἴῃ ὈΑΓΔΌΪ65 ἡ 

. χχνὶ 
12. 

., ϑεε εδδρ. 
χὶ. 16. 

Απάᾶ [86 ἀϊβοῖρ]65 οδῖηθ, δῃὰ 8414 ιηΐο ἢϊη, ΝΥ ϑρθαϊκθβί 
Ηδ δηϑνοῖθα δηὰ 5414 τπΐο 

{Πεπ|, Βεσδιιβα 511 15. ρίνεῃ υηΐο γοι ἴο Κπον [6 τηγϑβίεγεβ. οἱ Ζ σβαρ. χίχ. 

[3 

τῆ6 Κιησάοιῃ οὗ Ἄδανεῃ, Ὀαΐ ἴο [6 πὰ 1ἴ 15 ποΐ ρίνβεηῃ. 

ΒΟΟνΟΓ δίῃ, ἴο Ἀΐτη 5141} ῬῈ ρίνθη, δῃᾶᾷ ἢδ 5}4]1 ἤανα πῖοσγε 18 

Δρυπάδησο : Ρυΐ νοϑθοθνοσ δαῖῃ ποῖ, ἔτοτῃ ᾿ἰτὰ 504}1] Ὀ6ς ἴδϑη 

ΔΨΆΥ ὄνϑῃ [Πδῖ 1 ἢῈ δίῃ. Ὑμεογεΐοτε βρθὰκ 1 ἴο πεῖ ἰῇ ρᾶγάᾶ- 

λ ΕῸΥΓ τνῦῆο- ἃ σδρ. χχν 
29: Ματῖς 
ἷν, 2ς; {κΚ6 
ὙΠ. τ8; ΧΙχ, 
26; ςΟπΠΡ. 
]οδῃ χν. ἃ 

ὈΙε5: θϑοαιβα {ΠΕῈῪ ᾿βϑείπηρ 5668 ποῖ ; δηᾶὰ μδαγίηρ ἴπεΕΥ ἤΘΑΓ {ὁ 7ετ.ν. δεὶ 
τοῖΐς. χὶὶ. 21 

[4 ποῖ, πεῖ ογ ἀο {πᾶν ὑυπάογβίαπά. Απηά ἴῃ τἢεπὶ 15 [01611δἀ τῃ6 ἐπρ. ἀ 
ΡῬΙΟΡὮΘΟΥ οὗ Ε54145,}.9 ψ ῃοἢ βαιτῃ, ΒΥ Βδασ Πρ γε 5}8]1 βεᾶγ, πὰ ἐν 15 9 

ἸΑ 
1 Ου {δὲ ἄΔΥ 4 Ῥοδὶ 8 τἢ6 4 Δ8 ταν τ ἀντ 
δ᾽ τὰ 8. ργ»εΐ ἋΡ Ἵ Απὰ οἴ οΥ5 8 [Π6 ΤΟΟΚΥ 57: 
9 προη (ἢ6 ἴΠοτὴ5 10 στον ὕὃὉ Ἵ ὩΡΟΩ 12 νἱεϊάεα 

18 ΒοπηῈ ἃ Ὠυηάγεά, ΒοΠ16 5ἰχίγ, βοῦγδ ἘΠΊ γίγ. 16 Ἧς ιδαῖ 
1δ ργεΐξ ἴο ΠΟᾺΓ 
18. ςβοίηρ [6 566 

16 ο»212} ΤΛΟΓΘ 
190 Ἰοαϊδῇῃ 

1 τῃαϊ ΜΠ ΐΟΒ 
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15 

6 

17 

18 

[9 

20 

21 
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᾿Ποηνογίοα,3 δηά 1 5ῃουϊὰ θα] [8 61. 
ΕΥ̓́ΕΒ, [ΟΥ̓ ΠΥ 566: δῃηὰ γΟῸΓ ΕΔ ΓΒ, ἴοσυ {ΠΕ Ὺ ἤξᾶσ. ἤἥ ΕῸΓ νοῦν 

ΤΗΕ ΟΟΘΡΕῚ, ΑΓΓΟΚΌΙΝΕα ΤΟ ΜΑΤΤΗΕΝ. 

58.411] ποῖ υηδεγβίδπα ; δηά βεεῖηρ γε 85}4]} βεθ, δῃά 5841] μοί 9 
Ρεγοεῖνε : ΕῸΓΣ [18 Ρθορ ς᾽ 5 θασγί 15 Ψαχϑαᾶ ρύοϑβϑ, δηά 2627 6818 

ΔΓ6 411}] οὗ μεατίηρ, δηὰ {ΠΟΙ αγεβ ἴἤδγ ἤδνα ο]οβϑά ; Ἰδβϑῖ δ ΔἢΥ 
τἰπι6 3: ([ΠῸν δῃουά βεε 23 ψ ἢ 2|417 Ἔγ65, δῃὰ ἤδαγ ἢ Ζ4427 
Θαῦϑ, δῃά 8ῃοιϊὰ υπάοδγβδίδαπα ἢ 2.617 Ὠξατί, ἀθα βῃουϊά Ὀ6 

Βυΐ ᾿Ὀ]εββεὰ χγέ γουτγ 

ΒΔΥ ὑυπΐο γοι, Τῆδὶ ἸΏΔΩΥ ΡῬτορμεῖβ δηά τὶρῃίθοιβ γεη: αν 33 

ἀαϑίγεα ἴο 566 Ζῴοσφ ἐλίρρε ΜΆΘΟΙ γε 56ε,35 δῃηὰ ἢανε ποῖ βεϑὴ 38 
άφρι, πὰ ἴο ἤδαγ ζἤάοϑφ ζζξμρε ΜΏΪΟΏ γε ἤδαῦ, δηα ἢᾶνα τοί 

Βοαγὰ 57 ζάορι. "δδσ γε ἰῃεγεΐοσε ἴῃς ράγδθὶα οὗ ἴῃς βόνεσ. 
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Γ1κὲ χ. 23, 
241 (ΟΠΊΡ. 
σἤδρ. χνὶ. 
ΣΉ. 

ἤΐεν. ΧΙ. 18} 
χ Ῥεῖ. ἱ, τὸ- 

Μαπκ ὶῖν. τ 
-2Σο; [υκξκ 
ὙἹΪ. αππτ| 6. 

ὙΒεη ΔΠΥ ομς Βεάγεῖῃ με ψοτὰ οὗ ἴῃς Κίηράοπι, αῃὰ ἀπάετ- 4 γεν. 381 

δίδπάθιἢ ΖΖ2 ποῖ, ἴθῃ ἼἽοοϊηθίῃ Ῥίῃ6 ψιοκοα 3235 ρηθ, δηᾶά οδίοῆ- ᾿ 

εἴ ἢ} 9 ἀνδὺ ἴμαῖ ψνὩΙΟὮ ννα8 85 βοῇ ἰὴ ἢΪ58 δαί, ΤΤῊϊ5 ἰ8 ἢ6 
ΨΜΏΙΟΝ τεοαὶνοα 566 ὅΣ ᾿γ τἢ6 ψαγ-ϑ46. . Βιι 82. 6 τῆαδϊ τεσεϊνεά 
ἴῃ6 5664 51 ἰηΐο 88 βἴοηυν ρίδοθϑ, ἴῃς ϑδηδ 185 6 8: (ῃαΐ Ὠδδγείῃ 
[86 ψοτά, δηα δῆ 85. νυ ἢ Ἶογ γεςαίνειῃ ἴἴ; 85. Ὑεῖ ἢδίῃ ἢς ποῖ 
τοοῖ ἴῃ ἰτηβοῖ, θὰϊ ἀυγοίῃ 57 ἔογ ἃ νν 116 : ἰοτ 2 ψῆθη {υἰρυϊδίοη 

ἍΡ5. ἰν. 
231 ΥἹ. ΄τΔ. 
ετ. 38; 
σὔΔΡΚ5. ν. 37} 
νἱ. 13; Ἰ]οῃ 
ΧΟ. 16; 
Ἑῆ. νὶ. τό: 
Δ ΓΏ 685. ᾿ἰ. 
41 1] ὁδὰ ᾿ἰ. 
13, 141 ἰἷι, 
12 ν. 18, 
19. 

ΟΥ̓ Ρεγβθουϊίοῃ δγίβεϊἢ Ὀδοδιιβα οὗ ἴῃ6 ψογά, ΌῪ δηὰ Ὁγ 85 5 ἢ 15 7 869. “δβρ. 
οβεηπάεά, Ηδ αἷ5ο ὃ8 (ῃαϊ τεςείνεα 566 81 φῃηοηρ [ἢ6 ΠοΓη8 ἰ5 
ἢ6 8: τηαὶ Ὠοαγεῖῃ (ἢς ψοτζά  δηὰ [ῃ6 οᾶγα οὗ "(ἢ 5 89 γνου!, δηὰ γ 3 Τίπι. ἵν. το. 

τῃ6 " ἀδοοι 1655 οἵ γίομθϑ, οἤοκα τῆς ψοζά, δῃὰ ἢθ Ὀδοομγοίῃ " : Τίπι, νὶ. 9, 

23 υηΐγατξ!. 
10, 171 ΟΟΠῚΡ. 

Βυι 832 Ὡς ἰῃδί τεοεϊνεα βεβα 81: 1ηἴο 88. τὴ6. ρσοοα “88Ρ' χῖχ. 23. 

στουῃά 15 ἢ68: [ῃαῖ Ὠεαγεῖῃ ἴδ ψνογά, δῃὰ ὑπάεγϑίδηδεῃ “Ζ, 
ΨὮΙΟΙ 4150 49. Ὀδαγεῖῃ ἔγυϊε, ἀηὰ Ὀτηρσείῃ ἐοσίῃ, δοῖὴθ ἃ μυπάγοά- 

[ο]4, βοῆς βἰχίγ, δοίης [Ὠϊγίγ. 

39. 5}8]] ἴῃ πο ψ|588 31: ἩΔΡΙγ 
Ή. ρ»εῖξ ανα ἦδ᾽ 6014 

6ν]}} Ὦ ΘΏΔί ΒΟ ἢ 
83 Αηὰ 88. ὩρΡΟΩ 
86 γρρείνειῃ ἰἴ τ] ἸΟῪ ; 
89 (Ὡς 40 ψΠ0 νοτῖϊν. 

33 ρεγοσῖνθ 
36 αΙὰ ποΐ 566 
82ὺὸ ΔΙ Ὀδ6οὰ 
8ὲ (5 5. 6 
δ᾽ ρῃΔυγοιῃ 

28 [ἼΣΗ ἀρδίη 
11 αἸά ηοὶ ἤραζῦ 
81 (δὲ ννᾶβ ΞΟῈ 
8δ οΥτ ν  ἢ 
δδ Αηᾷξ 6 

ΟΟΝΤΕΝΊΤΒ. Τδδ οσοδϑδίοη (νοῦ. 1); ἴῃ 6 βοδῆε 
(νεσ. 2); ἴῃς ἢγχβί ραγαῦϊς (νϑυύβ. 3-0); ἴῃς αυθϑῦοη 
οὗ τὴς ἀἴβεῖ: 165 (νεσ. 10); 6 ὕνοΐξοϊα ΔΉΒΕΓΙ": 
(1) ἢν Ηες ἴδυρῆξ ἴῃ ράγΑὉ]68 (νεῦβ. 11--17); (2) 
αὶ Ηεξε ἰδυρῃς ἴῃ {Π18 Ῥάσαῦϊ]ας (νεῖῦβ. 18--22). 
Τὰς μαγδἝ ας νῃϊο Ὀερὶηβ τὰς ἀϊβοουτθα τοίοτβ 
ῬΠΙΒΑΤΙΥ ἴο (ἢς ὈΘρΙΠΠηρ5 οὗ ( σιβδπιιυ. Τῆς 
δεποουβ βονίηρ οὗ ἴῃς ΑΡοϑίο]ς ἂρὲ; τπουσὴ 
ἴῆς ΠΟΆΓΟΙΒ αἰ ἔογ, [6 δου ηρ Αἰναυβ ἴῃ6 5δπι ; 
ὙΠῚ ροοά 5εεά, 4 ἔμ} ἢδηὰ δηὰ ἃ νἱάε σεᾶοῆ. 
-- Τα ἔουγ ο͵45565 Οὗ ΠΘΆΓΟΥΒ, τῆς βδῖηθ ἴῃ ἘΥΟΥΥ 
ᾶἃσε. Ὑῆηε υπέγυϊτξαϊ ΠΘΆΓΟΙΒ: [(ἢ6 “γε οἶλ58, 
ΟὭγοΪ 655, σοττυρί, υἱΐεῦ! Ὠαγάδηςα ; ἴῃς “εερρά, 
ἐηςΠπυβ᾽45ῖς Ὀιῖ ας κα, ἔ.}} οὗ ἔδε!τηρ ποῖ οὗ ἔβΒ; 
[ῃς 2ἀ2γἷ, εὐαγηεϑὶ Ὀὰζ Ἰεραὶ, 561{-ϑεο κίηρ, βοσίουϑ- 
τηϊηπ οἱ νου] ] ]ηρ5 --- ἰἣἢς τοῦθ οὐ ἴῃς ἴῆχοϑα, 
ἰβουρὴ οἴἴεῃ ὐνακαπίηρ τηοϑὲ ΡῈ. Τῆς ἢχβι 
βανες τὰς ἔδυ! οὗ ομἹάποοά; ἴπ6 βοοοῃᾷ, οὗ 
γουϊῃ; (6 [ἰγά, οὗ τοῖα τηδίυτα γεαῦβ. ΤῊΣ 
ξοοὰ στουπά; Ὀγοκεῃ Ρ, ἀδορὶνγ βεσγεα, οἰδαγεά 
οὗ ἰῇογηβ8. Τῆς Ρεοροσζγίοῃ οὗ ἔτγυϊξ νασίθβ, ὑαὰξ 

ἴῃ6 νῇοϊς 8 ἐτυϊα]. ΗΠ βου σα] δρρ]οδίίοῃ : 
Ι. Τῆς 7ενν5 (νο 4116 ἴο τεοεῖνε ἰῆς ψοσγά) ; 2. 
ΤῊς Οτεεκβ (5 οσ νοά ἴῃ τποἰὶγ ἀδνοιοη); 2. ΤῆΘ 
Ἐομιδηβ (οΠοκΚαα ὈΥ [οΠΊΡΟΓΆ] ροννοτ); 4. Α8 τὰ 
Βορα, ἴη6 Ταυΐοηὶϊο τασεβ (Ἰπ5 ἔλτ τῆς πιοβῖ ἔγυϊ- 
ἔυ})}. “Τῆε Ὑὐπέετίες οὗ ἴῃς Κιηράοπι οὗ Βεανδη: 
Ι. Ἐενελιθὰ Ὀγ (ὨἩγϑῖ, 45 ΠΕΥ ἃῖα σονϑδ]ὶθα [ἢ 
ΓΟ γιϑῖ; 2. Ἀδνεδὶ θα ἴο ἐδ! τη, οοποοδ]εα ἔσγοπι υἢ- 
Ὀε]τεέ; Η Τὸ οῃβ οἶ455 Οοά ἔτγεεϊγ ρίνεϑ; ἴο ἰῃς 
οἴποῦ Ηδς ἀδηΐθ5, [Π6 ΓΕΘΡΟ 5  ὈΠΠΠὙ 15 ἘΠ 6 ῖσβ; 4. 
ὙΥΠΠΏρη685 ἴο τασεῖνε ἰολάβ τὸ δουπάδηςο, ὑπ- 
ὙΠ ΒΡ 655 ΓΕΒ 115 ἴῃ ΠΑ Ὀ}Υ; ν. ὙΠα πεῖν τονο]Δ- 
Ἐοπ ξ016]5. τὰς ΟἹὰ Τεβίδπιεης (νεῦβ. 14, 1.6}, γεῖ 
ἕλτ ἐχοθβαβ ἰξ τη [6 ῥυίνιερσε 1 Ὀδβίοτνβ (νοσβ. 16, 
17). Τῆς Ἰοηρίηρ οὗ ἴῃς Ο. Τ΄ 5αἰπίβ, ἴῃς. ρὴν- 
Περε οὐ ΟἸ τ βεϊδηβ. ᾿ 

γεΥ. 1. θα ἴδαΐ ἄδυ. ῬγοθδΌΪ, Ὀὰξ ποὶ σοτ- 
Ἰδίηϊυ, [6 βαπθ ἀδὺ. Τὴδ ἰηΐεγναὶ! τγᾶβ τοῦ ἴῃ 
ΔΗΥ͂ ζᾶ586. (ΟΡ. μοννοσ, Τα χὶ,, χὶ!. ---Οὐξ οἵ 
[ὁ πουδο. [1ξ ἃ Ῥαγίϊου δι ἤοιιβα ἰ8 τηδδηὶ, [πδὲ 
ἴῃ ΙΓ ἢ “ ΠῚ5 ποῖ οῦ δηὰ Ὀτείῃσγθη "᾿ βουρῃς ΗΪπὶ 
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(ΟΡ. χὶϊ. 46). --- 80 δοϑ.δἰὰθ, [ἴῃς βῆοτε οὗ ἴδε 
[ΚΕ οὗ ΟΔ]1|ς66. 

γεῖ. 2. δχϑαῖ τυ] ποθ. Οοιρ. Μασ ἷν. 1; 
Γακε ν]]. 4. -τὶ θοαῖ. ΟοΡ. ἰῃς ρῥγονίουβ οσολ- 
βίου (Μδζγκ 111. 9), πε “ἢδ 5Ρᾳῖκε ἴο ἢ18 α15010168 
(δὶ ἃ 51:η81]} θοδί βῃουϊά νγαὶξ οῃ μἷπι, θδοδυβα οὗ 
ἴπ6 ογονα, ἰοϑῖ ἴΠῈΥ 5ῃου]ὰ τἤτοηρ Ἀϊπι. Τῆς 
Ρορὶς βίοοὰ ὁῃ [19 ΒΏΟΥΘ, ἰὴ ΟΥΘΙ ἴο ἤοᾶσ ΗΠ. 
τότ ἴῃς Ὀοδί, ἴῃς ἢσβί ἔργ ρΑΓΔΌΪ65 6ΥῈ ΒΡΟΚοη; 

ἴῃς οἰ εῦ ἴῆτγεα, ἴο ἴῃς αἰδοῖ 0165 πῃ τῆς Ὠοιδ6. 
γεῖ. 3. Ι͂ΔᾺΥ {πίηρΒ. Ουϊ οὗ τῆς “τηδηγ;᾽ 

Μαιῖμον βεϊεςῖβ {πεθα ρΑΥΔΌ]65; ἔογ {π|8 586 ]6ο- 
ΟΠ ΔΛ 566 Κ ἃ τδᾶβϑοῃ (366 ποῖδ οἡ ἴῃς ὙΠΟῸ]6 
αἰβοουγθθ). -- ΒΘΒΟΙ]ἃ, Ο4]}πΠρ αἰϊεπιίοη ἴο ψῆδῖ 
ἔο!]ον5, ποῖ ἴο βοῆς οὈ]δςῖ Ιῃ βίρῃῖ, ἡ ΙΟᾺ τνουἹὰ 
ἢανςε ἀϊδϑιίγαοίεα διθητίοι ἔσομαι ἴῃ 6 Ῥδγαῦὶα. -- Τ.0 
ΒΟΨΟΣ, βἰδπαϊηρ ἔοσ ἴῃς οἶλ55; τποπΐ ΖΟΣΣ, ἡ. Ζ., 45 
υ50.8], ΡοΪ Πρ γαῖθοΥ ἴο ἃ ΒΡ ροβεα οδβ6, ἴδῃ ἴο 
δοσηοῖῃϊηρ οσουτγτηίηρ Ὀεΐοτα ὑμεῖν αγε68. 

ψεῖ. 4. ΒΥ Ὦϊο ψαγ-8ἰὰθ. ΤΕ Ρδ[ἢ8 ΟΥ τοδαβ 
Ῥ458 οἷοβε ἴο {π6 δἀρε οὗ ἴπε ρουρῃεα στουπά ἴῃ 
υηοπο]οβεα δε]ἀ 8; οὐ ἴῃς τεΐδγθησα τῇδ  Ὀς ἴο (ἢ ς 
Ῥαῖῃ δοῦοββ (δε δε]ὰ οἡ ψῇῆῃϊοῃ ἴἢ6 ϑοννοῦ ναὶ κεὰ 

.85 ἢ6 δονεα. ἴῃ ΔΩΥ οᾶ86 ἴῃς βεεὰ 88 δχροβεά, 
δηα αυϊοκὶγ ρος κΚεά ἃρΡ Ὁγ [ἢς υἷγά5. 

γεσ. 5. ὕροιῃ: [210 ΤΟΟΙΚΥ͂ υἷδοοβ. Νοί ἔ]} οὗ 
δίοῃδθϑ, Ὀυΐ [Ὠϊπ 501] ον δσ γοοκβ. -- σέ ΠΟΥ 
ΒΌΤΙΡ ὍΡ, ὈθοδΌδ0, εἰς. Τῆς ρσγολίευ ἢδδὲ οὗ ἴδε 
Β04)1οὁνν 501] ννου]ὰ σαυβε ἃ γὰρ ἃ στον υὑρνχαγάϑ. 
ΜΕΥ. 6. βοογομθᾶ, οἵ "“Ὀυτγηϊ. Τῆς δοδί οὗ 
[Π6 5}, 50 ΠΕΟΘβΒΆΤΥ ἴο νεζεῖδοϊε 11ξς, αἸὰ τἢ]8; 
Ὀυΐ {πε εἴεοσί πχυβὲ θὲ οοπηδοῖεα ᾿] τ[η6 οαυϑε: 
ἴδον δὰ πὸ τοοῖ. Ρ]δηΐβ πεεὰ Ὀοιἢ βδυηβῆϊης δηὰ 
Γοϊδίυτα; ἴΠδΥ ρεῖ τῆς ἢγϑοί ἔσγοσῃ [ΠΕΣ στοντῃ 
ἃῦονε στουηά, ἴῃ6 βεοοηὰ ἔγοτῃ ἔπεῖγ ρτόντῇῃ 
θεῖον στουηά; 6 τοοῖ μοννενοῦ θεΐηρ ἴῃς ῥτὶη- 
Εἶραὶ] σἤδηηαὶ οὐ πουγβῃιηθηΐ (οορ. [κΚ6: 
“τηοϊβίυσε Ἶ. Ηδησε [η68ς6 ΨΙΒιοΣθὰ σαν. 

Τηϊΐϊοῖο οἵ βαεϊφεϊίπθ 

γετ. 7. Ὅροι [89 (πόση, ἡ. δ., ὉΡΟυ 5011 τ ἤοσα 
ἴπεγε ἡνεγα τοοίβ οὗ ἔβγη, εἴς., ποῖ πεοαββαιν 
ἃτηοην ἰμοτη-Ὀυ5}65.---ΟΑὟἠδὰ [89 ΓΒΟΣΏ στον ὩΡ διὰ 
σποκοῦ ἴΠθπι. ΤῊΣ Τμοσ5 οτο οὗ τῆτες δτονίῃ. 
ΒοΙἢ ἰά685 γε ἱπιρ)εὰ ἰπ {πε Ῥῆγαβα “βρτγυῃς ὑρ.᾿ 

νεῖ. 8. Θοοὰ δόμον ΤὨς Ρῥζορογῆοῃ οὗ τῇς 
βαγνεβὶ 18 αγρε, δυῖϊ ποῖ ὑποχαμρὶ δὰ. Ῥαϊδϑίϊης 
ΔΒ ΟἾΟΕ ἘΧΟΘΕΟΙΏΡΙΥ ἔεγο. ὍΤὴδ τοιιλγκαῦ]ς 

ΤῊΗΒ ΟΟΘΡΕῚ, ΑΓΟΟΚΌΙΝα ΤΟ ΜΑΤΤΗΕΡ. [(ΒΑΡ. ΧΙΠ]. 1--23. 

ΨΑΙΙΘΙΥ ἴῃ ἴε ἔοιτῃ οὗ ἴῃς Ρά414116] ραβϑϑαρθϑ 5ῇονυβ 
ἱπαερεπάεηςα. 

ψεσ. ἘἨὸ ἴδδῇ δίδ, εἴο. (Οοσῃρ. σἢΔΡ. χὶ. 1 ς. 
Α ΡΘΟυ ΙΑΥΥ ἈΡΡτορτίαϊς εηδίηρ ἴο ἃ ραγδῦϊο. ἢ 
δῖα τοέειβ ἴο ἴῃ6 υπηάογϑίδπαϊηρ οὗ ἴπ6 ρφγαῦ]ς; 
[6 Ῥ}Ασδῦϊα 1156], 48 Οὔ τὰ 5ῃον5, βρηϊδεὰ 
ἴῃς ουϊννατά Ὠδατίηρ. ὙΤδὴῈ ἔοππηεῖ νου] τη (15 
οᾶ56 ΡΥ [ἢς ἰδεζοσ. 

ψεγ. το. Τδο ἀϊδαΐρ]θδ, πιοῖὲ ἤδη ἔπε Τνεὶνς 
(Μασκ ἵν. το). Ἐνιάεης] 1818 τπηοιποὰ οὗ ᾿πβίγαο- 
τίοῃ μβδὰ ποῖ ὕδθὴ υϑεὰ Ὀγ Οὔγ 1οσὰ ἴο δὴγ ρσγεδὶ 
οχίθης Ὀεΐοτε 1018 ἀϊβοουτβε. Μδῖκ δπά 1κς 
οἵη [ἢ6 ᾳυσϑίοῃ. 

γεσ. 11. Βροοδῦδθ ἐδ ἰδ (΄ μαῖϊῃ Ὀδοη δπὰ 15} 
εἰ ἴο γοῖ. “Τὸ γου᾽ 15 εἴῃρῃδῖίίςο. Α ρ οἵ 

οὐ, ἰ5 δεῖο βαϊά ἴο ὃς θεϑίονεα οὐ οἠς οἶδββ οἵ 
Ὠδᾶσοῖβ (γου), δπὰ ποῖ Ὀεβίονε ἃ οὐ Ἀποῖπου 
([λ6π|). --- Τὸ πον. ΜΝ του [ἢ 5 ρὶ ες τΠετε σου]ὰ 
ποῖ Ὀ6 ΡΙΌΡΕΙ Κπον]εάρε οὗ ἴῃς {τυ ἴο 6 ᾿οῃ- 
νεγεα Ὀγ τῆς ρᾶγαῦϊβ. ΤῊς ἔνο οἰαϑβεβ ἅγξβ, 85 ἴῃ 
[15 ο856, ϑερασγαϊθα Ὀγ [ῃεὶσγ ουσὶ σμοὶςς. Οοα᾿β 
βορὰ Ιοάβυγα, ἴῃ υἱπ παῖς στουπα, ἰῆνοϊνεβ τῃ 6 
Τα 6 οἤοῖος οὗ ἴῃ ρεῦβοῃβ σοηῃοοτγηςα. --- ΤἴἘΘ Τγ8- 

ἴοσίοθ. Α σηυϑίεσυ 18 Ὡοΐ πε αββαγΥ βοιιοίῃ!ηρ ἰη- 
ΒΟΓΌΔΌ]6 ἰπ 115 παίαγε, θυϊ 11 ἸΔΔΥ δὲ {παῖ ΙΓ ἢ 15 
ὈΠΊονγτι ἴο πῃ ἰῃ ἢἶ5 πδίυταὶ σοησϊεοη, Ὀδξοτο 
1 18 τενβαϊθὰ ἴο δἰπὶ Ὁγ σοᾶα. Τῆδ τηγϑβίεσίοιυβ- 
Ὧ658 ΑΓ5658 Τ]ΔΙΠΪΥ ἔΤοπὶ [ἢ6 δἰπέυ] βίδίε οἵ τηδῃ; 
γεῖ σοά ἔογ νγ͵8ὲ ρυγροβεβ οἔΐαεῃ τ} Πο] 45 τῆς 
Τανοδῦοη τιϊπουϊ ΠΟ. ἴμεδθς ἐπὶπρβ τοπιδίῃ 
“τηγϑίοσ68.᾽ ὍΠ6 στολῖ σηγβίοτγῃ 15 ΟἩσιδὶ Η 256]} 
(: τ το. 11}. 16}, τλλκίηρ Ρεᾶος Ὀεΐϊννεεη σοα δηὰ 
τηδ, Ὀεϊνδεη τῆδη δηὰ τῆδη (εν δπὰ Οεηᾷϊὶς; 
ΕρΡΏ. 11}. 4-|:1. ΤὨΐθ ψ͵ὼῶλΞ ποῖ ἔυ]}Υ τενεδὶεὰ ἴὸ 
τῆς ΑΡοϑ[165 υπῈ} Ἰοὴρ αὐΐοσ τῆς ἀεαίῃ οἵ (χιϑῖ, 
Αἰ Που ἢ ΠΟΥ ΔΙγοδαν ἢδα οἰθασου νῖενν8 ἴδῃ τῆς 
ΤῊΆ55 οὗ ἴῃς ρεορὶθς. Δ Βοσα [18 σΟ5ρ6] τηγϑβίεγυ 
Ὧ25 ὈδΘη ῬτοδΟΠΕα, β'η δῖομα Ὠἰ65 ἱξ ἔσοτη σθῃ; 
Βούανοῦ ΠΊΌΟὮ ΤῊΔΥῪ ΓΟΠΊΔἰη ποῖ ἔ0}}Ὺ τανε] θα ἴὸ 
1.8. --- Οὐ [80 Ἰίησάοτα οὗ θᾶ. Τῆεβε ραγδ Ὁ] 68 
τοϊδῖς ἴο ἴῃς Κἰηράοτῃ οὐ (ὮγΙβῖ 245. ἃ ὝΠΟΪς. -- αἴ 
ἐδ ποῖ σίνθῃ. ΤΏΘΥ Πα (ἢ6 ΡῬΑγΔ]ε8 48 Ῥδζᾶ- 
Ὁ]65, ποῖ 85 νϑῇ!ςο]ς5 οὗ βρ γα] τγυϊῇ. 

ψεῖ. 12. Μδῖκ δὰ 1ὑκὸ ρὺξ [}15 νεῦβα δέου 
[ῆς ἐχροβιϊοη οὗ ἴὴ6 ρασγδῦϊὶς οἵ ἴῃς βοννοῖ.---ῸΣ 
ΠΟΘΟΘΥΟΥ δῖ. Αρρίϊεαὰ πιοῦθ ΚΘΏΘΓΔΙΙΥ ἱπ 
οὔδΡρ. χχν. 29. Α στυϊε οἵ οὐδ᾽ β ἀδα]ηρβ ψ1ὴ 
τήδη, Πο]άϊηρ ροοά ὄνϑη ἴῃ ἴδε ἰοννοΥ ἔοστηβ οὗ 
οὐθδίίοη ; πεσε ἴο ὰ δρρ] δὰ ἰο Κπὺπονεᾶρε οὗ 
ΒΡ᾿ Πίπ4] τ πρ5. ὙΠεῈ Ρῆγαβα : Γἔσοσαὰ τη 88}}811 Ὀ0 
ἴδ κοι αἸΤ [μα τ᾿ ΠΟ. ἈΘ ΒΔ.ἢ, ροϊηΐβ ἴο ἃ βδειη- 
ἷῃρ οΥ Βυρροβεὰ Κπον]εῦρε. ΤὨ]5 ὑνοίο]ὰ γεϑυϊ 
ἷβδ ποῖ δυθιϊσασυ, Ὀὰϊ ἃ ΠοΟοβϑασΥ ἀδνεϊορπιεηῖ, 
ΑΚίπ ἴο ψῃδῖ ννὰ ρεγοεῖνε ἱῃ Ἔν ΟΥΥ ἔοττη οὗ στονίῃ. 
Το (δε ἀ15ς 1 0165, νυ ἃ ἀαβίσε ἔοσ βρὶ γι] ΚπΟον]- 
εἄρσε, ἂἃῃ ἱπίεγρσγοίδι!οη ψὰ8 ρίσεόρι, Ἀπ (86 ]Ὑ 
Κηον]εάρε στὸν ΤΠΣΟΌΡὮ ἴῃς ουϊννατὰ ἀπὰ ἰηνασὰ. 
τονο]δύοῃ ; ἴῆς ῥΡδορῖες, ψιῖποιξ [15 αἀαδίσς, ἀἱὰ 
Ὡοΐῖ ΟΣ ἴῃς ᾿ηἰοΥρΓγο Ομ, ΠΟ ΒΘ] ΌΘ ΠΕ {Π6Υ 
δαὰ 1655 δῃὰ 1685 βΡ᾿ΠΌ4] Δρργοποηβίοη οὗ 16 
ὑπ [ΠΟΥ Ροββεϑϑεᾶ 5 [6 5, βίησς ἴεν ρσοῖ ἔτιγο 
ΤΟΙ ΔΌΔΥ ἔστοιῃ ΟἾγδί νῆο δος Ζ01Π]|1δὰ δηὰ 
οχρ δίηεὰ τῃαζ (συκῆ. 

ΕἾ. 13. Ἰδοσγοίοσθ. Αοοογάϊηρ ἴο ἴῃς ῥυϊηοὶ- 
ῬΪς ι5ὲ τηθηξὶοπεα. --- ΒΘΟΒῸΒΘ [ΔΟΥ 806 
μοῖ, εἴο. Ἡδτο [6 σϑδβου ἰβ θαβθαὰ οἢ ἴῆ6 οὔδγ 
Δοίογ οὗ ἴῃ6 Ρδυβοῃβ οοποοῖπθα ; Ματῖκ δηά κε 
ΘΙΡ ἢ 451ΖῈ ἴῃς ρυγροβα, παπιοὶν, ἴπδὶ (15 βῖαϊς οἔὗ 
ἱσποόγδηςος 5δου]α ρῸ οἡ ὑποβοοκεα ἴο ψοτκ ουἵ }18 
οὕ ἢ ταβυ] 15. Τα ἴνο του 8 οαῃ Ὀς ἀἰϊδιϊη- 
δυϊϑηδά, Ὀυϊ ποξ ἀϊνϊἀεα. ΤὨς ραγδάοχιοδὶ ἔουτῃ 
ΡΟΙη 5 ἴο τη σοὶ οχΐθσῃδὶ ρεστοερίίοη πὶςουζ σοῊ- 
βεαυςηΐ ΤηΘηΪΔΪ ΟΥ̓́ΤΩΟΓΔΙ Γα50}18. 



ΓΗΑΡ. ΧΙΠ]Π. 1-.43.] 

Νεσ. 14. ἴῃ ἴδοπι, [1ἰ., “το τ δηι,᾽ ἴῃ ἴῃς 56η56, 
“ἴῃ ΠῸῚΣ ολ͵ε.᾽ --ἶδ ἔμ 1 8119. Α 5 γοῦσοῦ νοτὰ 
ἰλπ ἴῆδι σΟΙΏΙΏΟΝΙΪΝΥ 564 ; ἃ (οπιρ]οῖς ἔ}6]- 
πιδηῖ, ῬΙΟΝ ὨΊΔΥ ΟΥὙΤΊΔΥ ποῖ πᾶν θδοὴ ρὑγοοδαδὰ 
ΌΥῪ ἃ ραγιϊαὶ οῃςδ. --- 1δα δὴ (νὶ. 9, 10). Οὐυοϊεὰ ἰῃ 
Τοόδη χὶὶ. 40; Αςῖϑ χχνυ]!. 26, 27 ; σοῃρ. Εοῃλ. 
χὶ. 8 ; τεξειτοά ἴο Ὀγ Μδυκ δηὰ [κὸ, Ὀυϊ ποῖ ἔοτ- 
Δ} αυοῖϊδά. -- ΒΥ ποαχίηρ, εἰς. ΤΩς 56η8ς οὗ 
τὰς οὐρῖπαὶ ῬΓΟΡΊΏΘΟΥ 15 ρίνοη, Ὀαϊ ποῖ 115 ἔοττη. 
ΙῺ Ι5δδῇ 8 ἃ σοτηπλδηά ; ΠΕΙα ἃ βίσοῃρ ὑγεαϊο- 
ἔοπ, ἱπαϊοδίϊηρ αἱ Ἰυσρτηθηξ 18 ἃ τεϑ}]ῖ οὗ ψ δὶ 
5. ἀοῃς ὁγ τηδῇ 45 ΨῈ]}} 85 ψμδὶ 5 ἀοπς Ζ9 τηδῃ. 

εῖ. 15. ΕῸΣ [18 Ρ00}16᾽5 ποαῦί.0 Α πιοσς 
ἐχδλοῖ αυοϊδλίίοη, Ὀυΐ ομδηρδά ἰηῖο ἃ ὑγεαϊςξίοη. --- 
χοῦ στοδῦ, Ὀδοοηιςο ἔδῖ, σᾶσηδὶ, Ἰοϑὶπρ 115 5ρ᾽ ϊ- 
ὯΔ] 116. -- Τοἱγ ονγθα ΌΘΥ πᾶνο οἰοδϑᾶ:; Δ ρευϑὶβ8- 
ἴεηΐ σουγϑα οὗ δεϊϊοη. 1ϑδὴ δρὶν. Υ̓͂μαῖ {ΠῈῪΥ 
ψγοι]ὰ ποὶ ἀο, νὰ5 ταὶ ΠΥ ἂἱ ἰθφηστῃ σουϊὰ ποῖ 
ἀο. Το γεϑυὶῖ οὐ τπεὶσ οὐ ἀοἰηβ ἔ16]1οἀ (οα᾿ 5 
τσ ίεουβ Ἰυαὶοαὶ μύτροβο, Ὀὰϊ ἴῃ6 ὈΪαπηῈ Μ28 
ἐμβεῖτβ. Τῆς ρασγδῦ!6β τπμετηβοῖνοβ Ὀθεϊοκεοηςδα τῆς 
ἐχίβίεπος οἵ [Πἰ5 βίδῖς οὗ πίη θοΪῃ 45 ἃ τοϑιῖ 
ΔΠᾺ 45 ἃ ρυῃιβῃσηθηῖ. 

εν. 16. Βαϊ Ὀϊθαδοὰ ΔΙῸ ὙΟῸΣ ογϑῦ. “Ὑοιυτγ᾽ 
56 ΕἸ Ρ δῖος ; “ὙΟῸΓ εγεβ, Ὁ] 5864 ἀὔὰ {π6γ,᾽ εἰς. 

νεσ. 17.  ἸΘΗΥ 5, εἴς. Ονδὺ 
ἀρλϊηδὶ ἴπδ ΣΕΒΡΟΙΒΙΌΠΠΠ οὗ τῆς ἱσηογαηὶ '(γ6 75. 
152-15}, Ῥτγουνίηοηος ἰ8 σίνοηῃ ἴο ἰῃδ στοαὶ δπὰ 
υπτηστϊεα ρῥυίνιοσε οὗ ἰ(ῃς αἰ 5οῖρ].58. ὙΠΟΥ ποτα 
Ρεπη ες ἴο 866 ἀπά Κκηον ψἢδῖ πα Ὀδδη ἀεπίοά 
ὄνδη ἴο ἱπβρὶγεα δηὰ σοοὰ τῇδ Ῥο ἰοηρεὰ ἔογ 
δυο! Κπον]εάρα. --- ΒΙ  ὐΘΟῸΒ ΣΔ6Ώ, πο ΤΊΘΥΘΙΥ Δ20- 
οοτσάϊηρ ἴο τῆς ἰατν, Ὀυΐϊ γγῃο Ἰοηρεα ἔογ βουλεῖμηρ 
Βὶρθοτ, ἢ τὰς Ἀπ ςΙραῦνα διῇ ἤδΓα ᾿τηρ]]ςα. --- 
Ἀοεϊχοὰ ἴο 600 ἴδι080 ὙΔοΝ γὸ ὈΘΠΒοΙὰ (4 
ΒίΓΟΏΡΟΓΙ πΟΓα, ΘΔ πη “ἴο ρᾶΖα ἀροη ἢ), διὰ ἀϊὰ ποῖ 
800 ἴοι. ΤῊΣ ῬΠΣΠΕΡῈ οὗ ἰῃς ἀ15ς}}}68 Ἔχοθδεαεὰ 
ποῖ οηἷν [6 ρν]εσε Ὀυΐ ἀνεη ἴὰς ἀαβῖγε οὗ [ἢ 686 
ξοοὰ πγϑη οὗ ἰοσηλεσ ἰἰπι65. Ηδηοα 8]] νν85 οὗ σγᾶςα. 

γεῖ. 18. Ἐῖρασ γὸ ἰμοσοζοσθ. “ξεᾶσ, ἴῃ γόουγ 
Βολγίβ, γε ἼὯΟ ἍΓῈ 80 ΒΙΡΆΙΥ ξανοτεα, ἴδε ἴτυς 
τηδληΐηρ οὗ ἴπε5ε ραγδὺ]θβ.᾽ ΟὐυτΊ, ογά 8 Ἔἐχρὶ δηδ- 
ἤοῃ 18 ἴο συϊὰδ 5 ἴῃ τῆς ἰηἰογρτγοϊδτίοη οὗ οἴου 
ῬᾶιδΌϊοβ. Ηδλ ἀοδ8 ποῖ 847 : ἰξ ἰβδσἢθϑ (815 σϑη- 
ΕΓΔ] ρυποῖρ!ε, ποῦ ἀοε8 Ης ρῖνϑ ἃ βίρηϊβοδῆοθ ἴὸ 
11} ἦς οὔδ)εοῖβ ἀπά δοοῃβϑ ὙνΪΟἢ τὺ Ὀδ ᾿ηἸκοὰ 
ὙΠῚ βουσίηρ ἴῃ ἃ ρταὶη- ο]ὰ. : 

ψεσ. τς. Τδοὸ ψοχὰ οὗ (ἢ9 οαι. ΤῊ8 ἰ8 
ἴδ βεοὰ (ςοῦιρ. Μδσὶκ ἷν. 14; 1ω0Κα νι}. 11}; [6 
δονγεῦ Ὀεῖης ΟἸγϑὲ (νεῖ. 47), Ηἰτηβοὶξ ἀπά Η!5 
Γαϊηϊϑίοτθ (1 (οσ, 11. 6. Τὰς “φοξόε ποτὰ 5 
τλδάς τηοβί Ῥσογηϊηδηΐ, Δ5 [815 ννὰ5 δἰπιοϑὲ [πῃ 6 ΟἿΪΥ 
τη 685 566 τὴ τῆς ΑΡροβίο]!ο σε, ἴο νυν] οἢ [5 Ρδῖ- 
Δ0]6 ΡὈΥΙΏΔΓΠΪΥ τοίοτβ. --- Ὁδογείδυοί ἐξ ποῖ, 
Αςῖϊνε, Ρευβοηδὶ δρρτε;βηβίοῃ 15 ἱῃνοϊνβα, -- Τ80 8 
δοσιθί [0 ΟΥ̓] 026 (΄ ϑαίδῃ, Μαιῖὶς ; “ἴῃ ἀεν]])," 
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ΤᾺΚΟ) δπὰ δηδίομοί δ σαν. ΑἸσιοβῖ ἀυτίης ἴμς δοῖ 
οὗ Ββεδγίηρ. ΤῊ Ϊϑ 15 ἀοπα [γουρὰ “ οἰταάϑ,᾽ ραϑβϑὶπε 
τπουρη 5 ἀπα ἀ6β᾽γα8 ; ἐς ρυγροϑβε Ὀεΐηρ “1εβϑῖ ΠΟῪ 
Βῃουϊα δ] δνα ἀπὰ Ὀὲ βανδά᾽ ({Κ6 νἱ]. 12. ΤῊΣ 
ἱπητηοαϊαϊα ολυ56 15 ἢαγάπεββ οὗ [Π6 50]]. --- ΤῊΣ ἐα 
Ὧ9 ἴδαὶ ψὯ8 βοῦχῃι ὮὉΥ [89 τναγ-δἰάθ, ποῖ, “ἢς νη οἢ 
τερεϊνεά 5664.) Το ἔοππη υβεά ἱπγουρπουῖ ροϊηξϑ, 
ποῖ ἰο ἴδπε ρστουπά, Ῥυΐ ἴο {πὸ ταβυ]ὲ οὗ (6 βονίης 
ἴῃ [6 αἰβδγθηϊ ο84868 45 γεργεβεηθηρ ἴῃς αἰ εγεηῖ 
οἶα55865 οὗ βδάγειβ. Ηδσε ἔπεσα ΠΊΔΥ 4130 ὃδ6 ἃ ῃϊπὶ 
ἐῆαϊ (ὴ6 1058 οὗ (Π6 βεεὰ [5 (ἢ 1055 οὗ σϑᾷὶ] Ἰϊΐδ, 
δνοϊαϊης μονγανοσ ἔπ Τπουρῆς (μαι ϑαίδη σοουϊὰ 
ΤΟΔΙΥ αρϑν ἴῆε ψοτγὰ οἔ Οοἀ 1ἴ561{. ΤῊΪΐβ φρραγεηΐϊ 
ΤΑΙΧηρ Οἱ τρδίδρῃοβ βῃηουϊα Ἄσδιυθϊοη υ8 δραϊηβί 
Ῥτδϑϑίηρ ἴῃ6 δηδίορίθβ ἴοο ἴδ. 

γεῖ. 20ϑ. Ἑοσλν ι τϑοοϊνοί Σὺ τἱτὰ ἸΟΥ. 
ΤῈ οἴἴξδοξ 15 ᾿τηπηδήϊαία πα ἀρρᾶγεπον ρνοοά; 
Ὀυΐ Ὀεηοαί {πὸ βυγέδος δδβϑὶὶυ βιγγεα, 15. ἃ 5301] 
Βασγάδυ ἴδῃ ἴθ6 ἰτοάάδη ρϑίῃ. Οτεδῖ ἰοὺ τ] ἢ- 
ουἱ ἀξαρ βρὶσεϊυδὶ] σοηνὶ οἴη ΟΥ σοηῆϊςί, 

γΎεσ. 21. Υοϊ παῖδ Ἀ6 ποῖ χοοῖ ἐπ αἰπ|86]. 
Η!58 ἀρραγζεπὶ (Ὁ γιβὕδη Ἰϊξε 5 γτοοϊεὰ οὐἱγ ἰπ ἴῃς 
ἘῸΡΟΤΕΙΥ δχοϊϊεσηθηΐ δῦουϊ Ὠΐηι. --- Ἐπ τοί ΤῸΓ 
Δ ὙὯ110. ΤΠ οχργαβϑϑίοῃ ἐπ 165 4180 : 15 [ῃς ογεᾶ- 
ἴυτε οὗ οἰτουτηβίδηοςοϑβ.᾽ --- Ττὶ υ]αἴίοι, 4.61 Οἱ]ΟΏΒ ; 
Ῥογβοοπίοῃ, ἃ 5Ρ60141] ἔοττη οὗ δῇ! σοπ ; 4] δσ 5- 
ἴῃρ ὈΘΟΔ159 οὗ ἴδιο ψοχὰ, ἀπὰ ἱπίεπάεα ἴο βίγεηριῃ- 
δῃ, ἃ8 16 5 η5ϊη6 ἴῃ ῥ͵]δηΐ ; ουϊ [ῃ6 τ]δηΐ τι ἢ- 
ου[δξ τοοΐῖ ἰ8 τ] Πεχεά, --- ΟΣ [ἢ (45 ἴῃ τἢς τὸ- 
ςορἕοη οὗ ἰμ6 ννοσα) 89 ἰδ οὐζοιδοᾶ, οὐ “(Δ Κεῖῃ 
οοηος δηὰ {8]|6 1}. ϑϑεηῦτχηθηΐαὶ, βυροτγῆοὶαὶ, 
οὔδηρεῖα,, ομο-5ἰἀθα ῥσγοΐεββϑοῖβ οὐ (ἢ γιϑι δ γ. 
Τῆς Ρασγδῦϊς ἐὍε8 ποῖ ἀδοὶάα ὙΠ εῖΒῈΣ βυσ ἢ ἢᾶνα 
ΤΟΔῚ Ὀεεη 50} ])εοἰβ οὗ στᾶςα. 

οσ. 22. Τῆς ἐῤεγά εἶας: Ὠοϊὰ οὐυἱ Ἰοηρέτ, Ὁυϊ 
τὸ υηΐγυϊυ], ἔσο 4 αἰνἀοα Πδατσί, ἴῃ ἩΠΙΟΝ δυ]] 
ΕΠΌΤΡὮΒ; ἰῆς τῆῇοσῃβ Ὀεΐηρ δαγαϊεσ τδη ἴῃς 
ψδολῖ. --- ΤῈ οδ͵Ὸ οὗ ἴ80 ψοτ]ᾶ, ποῖ ρυτζε ννοτ] ἃ 
11π655, ἩΒΙΟῺ Ὀο]οηρ8 ἴο {πε ὅτϑι ο1455, Ὀυϊ δηχίθ- 
[65 δῦουξ νυ] αν τη αἰβίταςϊϊῃσ μδυβοῦβ 
οὗ βουίουβ απ, -- Τὰ9 αΘΟΘΙ 1] 06855 οὗἠἨ ΣΟ 68. 
ἉΝΒοΙ ον ἴῃ ἴὴ6 Ῥυγβυϊξ ΟΥ Ῥοββϑϑϑϑίοῃ οὐ ἡν6 δ] ἢ, 
Α ἔδλ᾽βε Ἴχρεοϊδεοῃ οὐ ἃ ἔβα σοηδπάδησε ἴῃ τεραγὰ 
ἴο γγεϑὶτῃ Ψ11] σοῖο [80 ψοσὰ. Ματκ δα 8 : “ἴῃς 
Ἰυϑ οὗ οἴαῦ ἼΠΡΕΣ, Οἰμοσ ἴμδη ἔποβα ρτγοβεοηϊοά 
ὃν ἴῃς νοτσά. --- ΞΘ Ὀϑοοχηθίδ παΐγαϊ 1. Νοῖ- 
νυ Πδιδληάϊίηρ [Π6 Ῥτενίουβ (ἀπ ῬοΥμαρΡ58 Ἰοηξ σοη- 
Ἐπα64}) Ῥτοπλΐβε οὗ ἔγυϊ, 

γεῖ. 22. ἴμο μοοὰ ρτουπᾶ. ΤὨΐβ 885 Ὀδϑῃ 
Ῥιερασγεά. ΑἹ] 15 οὗ αἰνίηθ σζᾶςς, γεῖ [6 νεῦβα 
ῬΙΔΙΠΪΥ ἰδαοῦδθ ἰμαξ ἴἰἴῇες Ῥεύϑοπβ τεξοσσεὰ τὸ 
αείένείν αὐὰ τυ ίασίν δοσαρὶ πὰ υπάἀετβιδπα τἢς 
τὰ ; τς τάϑαὶῖ Ῥεῖπέ ςοητηυδα ἐγ {}]Π 688, 
Τῆς ἀδρτααβ ΝΔΥΥ, 5ἴπςα σμλσγδαςσίθεβ δηᾶ σρδο 165 
δὰ εξ νᾶῦγ. Τ15 1455 δοῃς ἔ.18}5 ἴδ Ρυτ- 
ΡΟΒ6 οὗ {δε βυῖνετ. 

ΟΠΆΡΤΕᾺΚ ΧΙΠΙ. 24-43. 

7.ε ϑειομά, Τἀϊγα αμπα  ομγίά αγαδίος, εὐἱἱῷὰ ἐᾷς 7 ρργείαζίονρ οΥΓὙ ἐλδ 
«δοραῖϊ, ἐρ ἐΔς οι 56. 

24 ΝΟΤΗΕᾺῈ ράσγαθὶςα ρὰΐ ἢε ἔοσίἢ υηῖο τΠϑτη,} βαυϊηρ, α « Οομρ. Μασ 
ΤὨε ἦν. 5 

ἰππράομῃ οὗ Ὠεάνθῃ 18 ΠΠκεηθα ὑπο ἃ τηδη ΜὨϊο βονθά 

25 φοοά 86ε6α ἴη 5 δεϊ]ά: Βυΐ ΜΏ116 τθη 5]θρῖί, ἢ15 δσΠΈΩΥ σδπὶα 

1 βεῖ δα δεΐοσε ἱμθῖὰ 
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26 

27 

28 

29 

20 

Δηά βονϑα ἴδγθβ διηοαρ 2 [Π6 ψηδαῖ, ἀπά ψοηΐ 15 ψαγὃ Βαΐ 
ἤδη ἴῃς ὈΪδάθ ννγὰ5 βργυηρ  ὑρ, ἀηαὰ Ὀτχουρῆϊ ἔογί ἔσυμ, [ἤδη 

ΔΡΡΘαγβά ἰῃς ἴαγεϑ δἷἰδο. ϑοῦ ἰἢς ϑβϑεινδηΐβ οἵ [6 δου βθῃοϊ σ᾿ 

ΟδΔΙὴ6 δηᾶ ϑδἰα υπΐο ἢ, 511, αΙάδὲ ποῖ ἴμου 8οὸνν ροοα βεθδὰ ἴῃ 

τῆγ Βεϊὰ ὁ ἔγοτῃ ὁ ῇεηος ΤΠ6η δίῃ ἰδ ἰάτεβ.  Ηδ βαϊά πηΐο 
1μοτὰ, ΑἸὮ ΘΏΘΙῺΥ δίῃ ἀοπα 5. ΤῊ βογνδηΐβ 5814 ὃ μηἴο ἢ ΐπῚ, 
ΛΝ (ποὺ τη τπαὶ να ρῸ δηᾶ ραίμεσ ἴθ υρΡ Βιαΐ δα 5εἰὰ,9 
ΝΑΥ ; εϑῖ 10 ψΏΠ6 γε ραῖμεσ ἃρ ἴῃ ἴαγεβ, γε σοοῖ ὉΡ αἷ5ο [ῃ8 

ψ μεαὶ ἢ ἴμεῆ. [1,6 Ῥοῖῃ ρτον ἰορεῖῃου ὑπ] [ῃ6 Ὠατγνοϑῖ: 

᾿8πὰ ἴῃ [6 {πιὰ οἱ 11 μαγνοϑῖ 1 1] 5ὰγ ἴο ἴῃς τεᾶρεσβ, ἀδίμοσ γε 

31 

22 

33 

34 

35 

326 

37 

28 

39 

40 
41 

τορείμοσγ 3 ἢγϑί τῆ6 ἴαγεϑ, δηὰ Ὀϊημὰ τἢδπὶ ἴῃ Ὀυη4165 ἴο ὈυΓη 

{Πετὴ : ὃ υΐϊ ρσαίμοσ [6 ψῃδδὶ ἰηἴο ΤΥ ὈΔΙΉ. ὅ Οβδρ. 1. 12. 

Αποῖδοσ ράγαῦὶα ρὰΐ ἢῈ ἔοσῃ το {Πετη,} βαγίηρσ, “ΤῊ Κίηρ- ἐΜλκκ ν. 
-122] ᾿νέθται 

ἄοτῃ οὗ ἤδανβϑὴ 15 {πκῸ ἴο ὅδ σταίη οἵ πιυβίαγα βεθά, ψὨἸΟΝ ἃ τη “"ς ἐϑ τς 
ἸΟΟΚ, δηὰ δονεά ἴῃ ἢΪ8 ἤεἰ4 : ΔΝ ΒΙΟΙ ἱμαθθά 15 [ῃ6 Ἰεαϑί οἱ 8. :ὸ 1 ἴαλὸ 

41} 5δδβεάβ: θυΐ ἤδη ἴἴ 15 στόνη, 1 15 [ῃ6 ρτεαΐδϑι διηοηρ Ὠογρ 5,1} 

Δηα Ῥεοοτμείῃ ἃ ἴγϑα, 80 [ῃδί “τῆς ὈΙτάβ. οὗ [ἴῃ αἱγ 5. σοτηβ δηά ε ζαπιρ, ἘΒ. 
Ιοάρε ἴῃ τῆς Ὀγδηοαβ τμοσγϑοῦ, ᾿ 

ΔΙΗΟΙΉΟΥ ρῬᾶγαθὶα βρᾶᾷκα ἢ6 υπῖο ἴδει; Τῆς Κιηρσάοιῃ οἵ 7 γῦξε Ἀῆὶ: 

ἤδάνθῃ 15 {κ υπίο ἰδαάνεῆ, ψΏΟἢ ἃ ουηδῃ ἴοοκ, δπᾶ ἢϊὰ ἴῃ 

9 [ὮΧΘ6 τη δ ᾶβιΓα5 οὗ τηδδὶ, {111 [ἢ6 γνῇ0]6 ννὰ5 16 Ἰεανεηεά. Ὁ εου ΧῶΝ; 
»" Α}1 τ[ἢ656 [Πηὴρ8 5ρᾶκεῈ [δϑϑὺβ8 υηΐο ἴῆ6 τυ τἴπ46 ἴῃ Ρᾶγα- ὁ Ματῖς ἵν. 33, 

8168 1, δηᾷ πίϊπουΐ ἃ ραγαῦ]α βρακα μα ποῖ 18 αηῖο ἴἤθ : ΤῆαῖὉὉ 
1 τπιρῶς Ὀς {01811εἀ ΒΙΟὮ ννὰ8 βρόκδεῃ ΌὈΥ ἴῃς ῥσχγορῇῃεῖ, βαγϊηρ, 
1 Μ1}} Ορθὴ τὴν τοῦτ ἴῃ ΡΑγΆΌΪ65 ; ΣΙ ψ}}} υἱέογ [Πηρ5 ὨΟἢ 

ὲ τελ, ̓ χχυἱ. 

ἐοιαβ. Ἐσπ. 

αν Ρδδη Κερί βθογεί 15. ἐΐγοιῃ ἴῃς ἰουπηάαδίίζοη οὗ [ῃς6 ψοτ]α.39 τς τδιᾶδὶ 

ΤΏδη 6515 βοηΐ [6 τυ] ϊτυάθ ἀννᾶν, δημα νοΐ ἰηΐο ἤἦ [ἢςδ΄ ἡ λὴφ  τοδ 

Βουδε: δπὰ ἢΐβ ἀἰβοίρίεβ σάπια απῖο Ὠίτῃ, βαγίηρ, " Πβοαγε 1 μον ον 
αηΐο υ5 "1Π6 ΡάΓΔΡ]6 οὗ ἴπε ἴαγεβ οἵ {πε βεϊά. Ηε33 δηϑδνψεγεὰ με δὰ δ 

ςορ. Ϊομῃ 
Δηά 54] ἃ πηῖο [6 πὶ, Ηδ τμαΐ βουνοῖς ἴῃ6 ροοά 5εδὰ ἰ5 (ἢ. ϑοὴ χνΐ!. 54: 

οὗ ηδῃ ; Τη6 3 βεϊὰ ἰ5 (ῆ6 ψοχ]α : τῆς 33: ροοά 5666 35 γε 9 [ῃ6 ἐρεῖ, 1 
γετγ. τ. 

οὨἰάτεη 385 οὔ μα Κίηράοπι ; δαξ [ἢ6 35 ἴᾶγεβ ἂτθ ῬΊΏε οι] άτεῃ 35 οὗ κ᾿ νεῖβ. 24:30; 
ἙΟΠΊΡ. ἙοἤδΡ. 

ῬΊΏ6 ψιοΚοα 5 οηΘ ; ΤῆΕΞ δηθγ τηδὶ βονθά τΠ δῖ ἰβ [6 ἀον!] ; “Ὧωξ ̓  
ἢς 35 αγνεβί 15 Γἴη6 δπά οὗ ἴῃς ψοχ]ά : δηὰ [ἢ γξεᾶρθῖβ ἅτ 

Γ ἴονε νὴ. 

τῆς 33 Δηρε]58. ΑΒ {πετγείοσε [με ἴδγεβ "σε ραϊῃμεγεα 3 δῃὰ Ῥυγηθα 44: εις 
ἴῃ [ἢ ἤγα ; 80 5}4]] τὸ 6 ἰὴ "ῆς δηὰ οἵ (ἢϊς 80 νου] ἃ, {Τῆς ὅϑοη ΒΩ ἜΝ 

οὗ τηϑῃ 588}} βεηά ἔοσίῃ ἢΪ5 δηρεῖβ, δῃὰ 16 Ὺ 58}1} ραίμεσ ουΐῖ οἵ “Βεν, Ἴν 

Ηἷβ. Κίηραοπι “411 (Ὠίηρβ ἴμαῖ οὔεπα,3: δηὰ {ῃθπὶ ψ ἢ 82 ἀο τμάρδ. χαὶν. 
20; ζςοπΊρ. 

3. [26 5, 4150 ἀπηἀϑί 8 ΜΘΏΓΑΥΑΥ “ Ὀἷδάα 5ργιηρ' δ᾽ Απὰ Ὅλη. χῆνας 
5. ργγεῖξ ἔγοτα Ἱ αἰὰ 8. 58 9. αἱ ἢ που, τοῦ τὰ 

10 65 ΠΔΡΙΥῪ 1 ἡπδογί ἰἣ6 13 σΔίῃοῦ ὑρ 18 1655 τῆδη Ὁ ὈμδΡ. πεῖν, 
16 σγϑδίεσ ἴδῃ 16 1δ ξανεῃ 16 1 ννᾶϑ 81}" πω χὰ 
1 Ἰῃ ρδγδῦ]65 υπίο {πΠ6 τι π465 18. ῃοίῃΐη 19 τηϊηρ8 πἰδάφη ἤ κ:; ἐ ΑΡΕ τὶ 7 
Ὁ οὗ τῆε ψοσ]ὰ 2» ἐζαΐζεσ, σέριοϑ {ἦε δες αιεζλογίίζες ογεῖξ λέ ῤάγαρο. 
Ὁ οχρ]δίῃ 2 Απᾶ ἢς 38. σγεῖξ ἀπῖο θ 395 Απά [6 
86 Φμιογξ [686 36 Θ0ῃ5 21 εν] 38. γέ ἴῃ 6 
9. ἐμρόγέ ἋΡ 80 τς δι 4]} βιυ τ ]ρ ὈΙΟΟ ΚΒ 83 (ῃαΐ 
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42 ἱπιαυϊίγ ; "Απά 58}48]} οαϑί τῇδ Ἰηἴο ἃ 39 ἔυγηδοθ οἵ ἤτα : [Π6Γα τ Υετ, οῖ κι 
Ρ. νὶ 

“123 

Ὶ:. 

.. 43 5}4]] Ὀς6 νι] ηρ 8. δηὰ ρσηδβηϊηρ οὗ ἰδεῖ. ΤΏδη 5}4]1 "(ἢς ἸΣ 
τ] ῃϊεοιι5 βῃϊηα ἔογίἢ 85 ἴῃε διη ἴῃ [ἢ Κιηράοπι οὗ ἱμεὶγ ἘδίΠΟΥ. 

«υ Ῥτον. ἵν. κι8 
θα. χὶϊ. 3. 

ἕξ 86ὲ νοῦ. 9. 

“5. ὙΝΠΏοϑΆ Παΐῃ δδσβ ἴο βϑασ,8 1οῖ Ηἰηὶ ἤθδσ, 

88. τ1ὴ6 ψοορίηρ 8ι Ἠς (Πδὶ 

ΟΟΝΤΕΝΈΤΞ. -- Τα (ἤταα ΟἾΠΟΙ ῬΑΓΔΌΪ65 Θροοη 
ἴῃ Ρυ]ς (νογβ. 24-.12), ὙΠ [Πα Ἰηϊοσργείδιοη οὗ 
πε ραγαῦϊα οὗ τῇς ἴᾶγεβ ἴῃ ὑγίνδίς (νεῦβ. 236-43). 
ΤῊΣ Εναηρε δῖ ἱπβεσίβ, ἃ8 5. ἢ15 δ ΌΪζ, ἃ ῬΥΟΡΕΟΥ͂ 
ἐ] ]1εὰ Ὀγ {Π1|5 πιεῖ ῃοα οὗ ᾿πϑίγυσίηρ [6 ταῦ ]τ- 
τυᾶδ5 (νεγ5. 34, 25). -- Τδ ράγδῦ]ς οὗ [ῃς ἴαΓΕ5 ἔο]- 
Ἰοννβ ἰῃαῖ οὗ τῆς 5ο 6 Γ ; ἰδ6 ἀδνεϊορπιθηῖ οὗ δν]]} 18 
800η Δρραζγεηῖ ; ἰΐ νν85 ἔογεϊοϊὰ ἴο ργενδηΐ ἀϊβοουτγ- 
δρειηεηῖ. Τῆς [ϊγὰ δπὰ ἔουτίῃ, βεῖτηρ ἔογῃ τῆς 
ἐχρδηβίνε πα ρογηγθαϊίηρ ρονγεῦ οὗ ἴπΠ6 Κίηρσάοτῃ 
οὗ ἤδάνδη, ἡγοῦ Δλῃ δ5ϑύγδηςο ἰῃδὶ (πΠ6 ἰᾶτοϑ νουϊά 
᾿ποῖ ἀἰϑροββϑθβϑϑ πε ᾿ψῃεδί, -- ΤῊΝ Ὠβίουι 41] ΔρρὈ]]}- 
σδίοῃ οὗ πα ρδγδῦ]α οὗ (ῃς ἰδγεβ, 15. ἴο [6 ΘΑΠΥ͂ 
ἄδυβ οὗ ΟΓΙΒΌ Δ ΠΥ, νἤθη δν}] ἰοπάθηοὶς8, ποῖ γαῖ 
τοοϊδα ὑρ, πηδηϊίοοῖδα ποπηϑεῖνοϑ. [1 Πᾶ5 δΔῃ δρ- 
Ρ᾽Ἰςδομ ἔογ ἜνεσΥ βυσοεδαϊηρ ἀρὲ; ποῖ ΠΟΜΈΝΟΥ 
5 ἃ ΠΟ]6 ἴο ἱπάινα 415. [18 νδγίοιβ ραγίβ δἢ- 
͵οΐπῃ : 268] 'ῃ Ἔχίθηδιηρ ἰῃ6 ρο5ρ6] ονεῦ [ἢς νου]ά, 
ψ]Ρ]Δηος ἀραϊηϑὶ ϑαΐδη, ραῖθηςα ἴῃ {6 τηϊαϑὲ οὗ 
τεςορηϊΖαα 6ν]], πορς οὗ ἤη8] {Πὰπιρὴ ἔον (ἢ 51}8 
σᾶυϑ6 ; ἴῃς πᾶ] βοεῆθ 18 ἱπηρίοθϑῖνθ. Ὑῆῃς ὅοη 
οὗ τᾶῃ ΨΏΟ Πεῖδ 506} Κβ Ψ|] 8επᾶ ἰογίῃ [ἴῃς 
τΕΆΡρεῖβ δ ἴῃς δπὰ οὗ ἴῃς ψ υ]ά. -- ΤΠ6 ρΑΓΔΌΪ685 
οὗ [6 πιικίατγ -ϑεδα δηὰ οὗ ἴῃ6 ᾿ἰδᾶνϑη, ἔογπι ἃ 
Ραὶγ: Ὀοίῇ ἀϑνον ἴο ἴῃς στον οὗ ΓΤ 5] ΔΠ1ῸΥ 
ἔγοπι 5π|4}} ὑεριπηΐηρβ ; ἴῃ6 “Ο»ΏΙ67 Ῥτδβοητηρ [18 
ἐχίοηεῖνέ ὈΟΝΘΥ, ἴῃ σοηπβοασδπος οὗ ᾿ἴ8 ἱπῃμεγοηΐ 
σδρδςοϊγ ἔογ ἀδνοϊορτηθδηΐῖ ; λέ ἐαζίε7 118. ἐρείσρσέσδ 
Ροννεσγ, 411 ἴῃς πιοῦα ρεγναβῖνε Ὀδοδυϑε ΠΟ 561688. 
ΤΠς διβίογιοαὶ ἀρρ]ςδίϊοη οὗ [ἢ οἠδ 15 ἴο {6 ταριὰ 
οχίεποίοη οὗ (ΓΙΌ ΔΠΙΥ ἱπ ἴῃ6 ΦΑΥΪ σδηζυτγὶεβ ; 
οὗ τῆς οἰεσ, ἴο [15 σγδάπ] δπα πίάάδῃ δες οἡ 
Πιμηδηιν, ἜβΡ ΟἾΔ} ἀιοησ ὈΑγθαγοιβ παίϊοηβ ἴῃ 
τῆς Παγκ Αρδ8. ἴῆε ᾿Ἰπα νυ] ΔρΡ]Ἰσδίίοη οὗ 
ἴῆς ἔογτηεσ ἰ8 ποῖ ργοϊηϊηθηῖ; ἰξ δῃοουγαραβ ὈΥ͂ 
βδβονίησ {παῖ [ῃς Ὀερὶ πηΐηρϑ οἵ στᾶςς ἰῃ ἴῃ 6 Πεαγῖ 
ἍΤΕ 5Π|4]}, ἀπ ἸνΑΥ5 ΌΥ Δϑϑοσίϊηρ [8 γδρία δχ- 
ἴεπϑῖίοῃ. Τῆς Ῥδσγᾶθ]ς οὗ [ῃ6 ἰδεάνθὴ ροϊηϊβ 
ἀϊγεςῖγ ἴο ἴῃς τηγβίογυ οὗ γα ροη υδίοη ἰγαηβέοιτη- 
ἱπρ ἴῃ 50]. --- ΕῸΤ ΟἾΠΘΥ Ἰ6550η8 566 σΟΙΏΠΊΕΠΪ8. 

ει. 24. 80: δ0 Ὀοίογθ ἴμθη. ΝΥ  (ἢς 
ἄουῦδὶς ρυζροβὲ αδἰγεδαὺν βϑροόοκδθηῃ οὗ; {δε πψογὰ 
Ὀεῖηρ οἱΐζεη υϑεα ἴῃ τείεγθηςα ἴο ἔοοσα. -- ΤῈ 
ἄσπι οὗὨἨ βθανθη. Τῆς ϑιῦ)εςϊ ἱπ 411 ϑενθεη ρδτι- 
401]65. Ογίϑι᾽ 5 γτείρῃ ἴῃ ἴῃ 6 ΠΟῪ ΘΟΟΠΟΙΩΥ͂ οὗ 54]- 
νδίϊοη. --- [5 ̓κοησὰ, οὐ “πιδάς κα. Νοῖ "15 κε, 
45 ἴῃ [ἢ βυσοδοαϊηρ Ραγα Ὁ] 65. ὙΠα βρεεαγ οϑἰδῦ- 
19 ηποηῖ οὗ ἰῃς Κιηράοπι ἰ8 ἱπῃρ] 16 ; ἤδηος [ἢ}18 
Ράγδ}]Ὲ 8 τεξειγεα ἴο ἴῃς ἢτγβθι βίαρε οἕ (ῇῃγϑι!- 
ΔΗΪΤΥ. --- θοοά δοϑὰ, {. 2., οὗ ἃ σοοά ΚΙπα δηὰ ρσοοά 
οὗ 15 Κιηά, --- ΗἰΣ 8ο]8. ΤΠῇε “ νου] α᾽ (νοσ. 38) 15 
.Ηἰ5 ᾿ τῃουρῃ “ἴδε ἀδν]]  ψογκΚβ ἴῃ 1 

γεν. 25. Βαϊ ψἘ119 τλθὰ εἰϑρί, ἡ. Ζ.,ὄ “δῖ ηἱρῃϊ; 
τῇς ορροτίιπε {ἰπ|6 ἔογ δυσὶ δὴ δεῖ οὗ τηδὶϊςα. 
Νο οδῆϑυτο οὗ ἴῃ βεγνδηΐϊβ 15 Ἄεχργεββαα ; ἱμουρἢ 
{πεῖν παῖυγαῖ θα 6558 ΤΥ Ὧδ ἱπιρ] 166. --- ΗΪδ 68- 
ΘΙΏΥ 08π|0 δπὰ δοτυοὰ [Δ Ι68 4150 διηιίδαὶ [16 ψ 108. 
“ΓΑταβ,᾽ " ἀλγηδὶ ̓ ᾿ οἵ θαϑίαγά ψῃβδαῖ, Ἰοοκίηρ ᾿Κὸ 
ψῆελῖ, Ὀυϊ τι ἃ ἔγυϊε ν ΙΟἢ 15 ἰπ)υγίοιβ ἴῃ 15 
οἴοοι9ϑ. Αῃ δεῖ οὗ τλ]ῖὶοθ ποῖ ὈΠΟΧΔΙΏΡ]6α. ---, 
ουΐ αν. Τῆς Ποϑῖ]Ὲ βδονηρ τοαυγοὰ πο 
[σῖῃεν οᾶγα ; ἴῃ [ἴῃς Ὀορίπηϊηρβ οὗ δν]}] ϑαίδῃ 
ΘΟΏ06415 Ὠϊτη56], 

85 ΟΖ ἴο ΠΟΔΓ 

- - 

ψεσ. 26. Τ θα ρρϑασοᾶ [06 ἰδτοθ 6150. Αἰϊΐζον 
ἃ ἴἰπι6, δπα δὲ ἃ πη οὗ ὑσογηϊβα ἰπ 186 ψνῇῃδδί, 
[πὸ 6.1] τοϑὺϊς οὗ [6 τ2Δ}}- 
οἷουβ βϑονίηρ 15 ρραΐβθηί. 

ΨεΙ5. 27, 28. δϑ:ηλρ0ῖς 
1:6 - Κα ἀΐαϊοσας τεαυΐτ- 
ἱπρ 1||6 ἐχρ᾽ δηδίίοη. ΤΏ 
ϑεύνδηῖβ ἰῇ ΡΘΓΡΙΧ  Υ σὸ- 
Βοῖῖ ἴο {πᾶ τηδλϑοῖου, γῆο 
οὔθ Κα [Π6}]Ὶ ἱπραίεηΐ 
ΖΕΔ]. 

εσ. 29. ἰδεῖ ἘΘΡΙΥ 
Ψ0110 γὁ0 ΑΙΟΣ ὉΡ, εἰς. 
ΤΠΕ ΔΠΒΨΟΥ οὗ ἃ 156 ἢ 5- 
Ῥαπάπιαη. Τῆς βεγνδηΐβ 
τηϊρῆς ἀἰϑθηρυ! 58 ἴῃς ἴνο, 
Ὀυϊ {Πεὶσ τοοῖβ γα ἰηΐοῦ- 
νϊμθα. Ϊἱπιραίίθεπε Ζ68] 
ΤΟΥ ὈΟΓΓῪ ἴῃ ἴῃς ΟΠυΣΟΒ 
ἢα5 οὔΐεῃ τοοῖϊδαἃ ὕὑρΡ [ἢ 
γμαδί. 

νεΥ. 31. Α μῥγά βαγα- 
δίσ, α180 ἔσγοτῃ δρυιου τυγα] 
Ἔχρεῦθηςα. -ὦὶ αταΐη οὗ 
ταυδίατἀ-δοοὰ. ΤὨς ῥΪδηΐ 
ΤΟΥΒ 1, Ὀὰϊ τνᾶ8 οἔΐϑῃ 
οὐπα ἴῃ ἴῃ 6 ραγάθῃβ οὗ (π6 [ενν8. [Ιἢ 1Π6 ἔστε ]θ 

501} οὗ Ραϊδβδίιπα 1 τεδοῃαά τῆς πεῖρῃξϊ οὗ βενεσαὶ 
ἔεεῖ, “Α ρταΐη οὗ τηυβίαγα βεθα ᾽ ννᾶβ ἴπ6 ὑτονου- 
Ό14] Ἔχργθϑϑίοῃ ἔογ [86 8:18]165ὲ [ϊηρ σοποεῖνα 6 
(ςοπρ. οἤδρ. χνἹ]. 20). --- ΤΌΟΚ. ῬΓΟΌΔΟΪΥ ἃ ἃϊπί 
πὲ [6 5Π18}} 866 ἃ τηυβὲ Ὀς (Δ|Κ6ἢ ὯΡ σΑΔΥΓΘΕΌΠΥ οΥ 
1 ννου]ὰ ὈῈ Ἰοβῖ. 

γεν. 32. 1.388 ἴμδῃ 411 βοθὰβ, 2. 6., ἴ[ῆοβε βϑονῃ 
Ἐγ ἴῃς 768. --- ΟὙΘΘΙΟΣ ὕμ8πι [86 Βοῦδ. ΤῊς [11- 
ΘΙΆ] πιοδηϊηρ ἰεᾶναβ ἰζ υποοδγῖδλίη ψΠΘΙΠΟΥ ἴῃ6 
Ρίαπὲ τοΐοττθα ἴο νγδϑ 1561} δῇ περ. Ὑὴδ πηδὶῃ 
Ῥοϊηΐϊ 15 πε γτδρι ἃ γον ἔγοπι ἃ ἀϊπιϊπυῖνα βεθα. 
-- Το υἱχὰδ οὗ [10 ἄθανθι τεργοϑεπῖ [ἢς ἀχίθγηδὶ 
ΔαΠεγεηῖβ οὗ 16 Κίπράοῃι, παίΐοηϑ ποι Δ] ]Υ͂ 
(ΟΠ σβύδη ; οὔίζθητπηθβ “ουϊναταὰ σπιγοῇ ἔογηλ, 
βίηοα ἴῃ6 ΚιηραάοπιΊ :ἴ56 15 ἰ8α ποῖ τῇς Ομυγοῦῆ 
οΥρΑηΙΖΑΙΊΟΗ. --- ἷπ [19 ὈΓΧΆΠΟΒΘΒ ὑμποχϑοΐ. 
Θαοκίηρ 506] ἴεν ἀπα σελ πηρ ἵθετθ. Τῆς Ρεοῖ- 
τηδηθηΐ δχίθγηδὶ Δα παβίοη 15 5 ἱπα!ςαῖεά. 

γεν. 332. ἴϑανθα. [Ι͂ἢ ἴΠο8ε ἀδγβ ἃ ρίεςε οἔ 
ἴμ6 ἰεαλνβθηςά Ἰοδῖ ννὰβ ρυΐ διηοηρβί ἴῃ ηεν ἀουρῇ 
ἴο οΔυ.86 ξεγηηεηίδίίοη. ΤῊΪ5 1ΠΠπϑιγαῖθβ (ἢ 6 ῬΟΥΤΟΥ 
οὗ ρεγνδαϊηρ δῃα 55] πλ}] ΔῈ πρ' ἔογεῖση βυρβίδποςβ. 
ΤΠα ἤρυγε 15 ΚΘΠΟΓΑΙΪΥ ἈΡΡ] δα ἰο εν] ᾿πμΗπ δ ῃ 68, 
Ὀυϊ Πέτα ὑσοῦδοϊν ἰο σγδοίουβ ομθ8, 8566 δεΐονν. --- 
Α σοί. Τἤοῖα ΠΊΔΥῪ Ὀ6 ΠΟ 5ἰρηϊἤσδηςε ἰῃ [ἢ] 
Ραζί οὗ ἰπ6 ἤρυτα, [Πουρὴ βοπὶς πα ἴῃ ἰξ ἃ σεΐεγ-: 
Θη66 ἴο ἴῃ6 ΟἌυΓΟΗ. --- Τοοῖς δπὰ εἰὰΔ. Ὑνο ἱπιροσ- 
ἴδηξ ροϊηΐβ : “ἴοοῖκ,᾽ ἔγοτη τ ιῖμουῖ ; ὁ δηὰ ἢϊα,; 
ὁ. Φ., Ῥαῖ 1ἃ σπετα ἱξ βεειηθβα ἰοδὲ ἰπ 6 ΔΥῸ Σ 
ΤΩ8355. --- ΤΈΏΓΘΘ ΠΙΘΑΘΌΣΟΒ ΟὗἠἨ τη08]1, ὈΥΓΟΌΔΟΌΪ τῆς 
ἸΒῸΔ1 δηιουηΐ ἰδίζεη ΟΣ οὴς Ὀακίηρ, δὴ ἀρῇῃδῇ 
(οοῦρ. ὕδῃ. χνῇ. 6; Τυάρο5 νὶ. 19; 1 ὅδπι. ἱ. 
24). Α Ἰᾶγρα π1458 15 ἴο Ὅς ρετνδλαθα δηᾷ 45511|1- 
Ἰαϊεαὰ Ὀγ ἴῃ6 5114}} ρίεςβ οὗ ἰεᾶνεηῃ. “Τῆγες᾽ 18 
ποῖ ποοσββαυν βἰρηϊβοδηῖ, ᾿βουρὴ τεξεστεά ὉΥ 
Βο0Ιης ἴο “ὈΟΔΥ, 800], ἀπὰ β5ρ᾽ Γι, Ὁ οἴμεῖβ ἴο ἴ8 6 

Ταῖθα οἵ Ζοννδη, 



124 " 

ἴῆχεα Βοῃὴ8 οἵ Νοδὴ ; ἴδε ἤχβί ποῖ ἀρρ] σα ]ς ἮὮ15- 
[ΟΥΙΟΔΠγ, (ἢ βεοοπα ἔαγ- εις εα. --- ΤῚ11 1 '᾿σδδ 811 
Ἰοανοιθᾶ. Τῆς Ἰεηρτῃ οὗ {ἰπ|ὸ ποῖ ἱπαϊςαίεά ; [ἢς 
ἰγδῃβέοσχηδίϊοη οὗ ἴἢ6 τ ο]ς πηᾶ55 18 ἰη6 οης ἔδοΐ 
δἰαϊιεα. ὍΤῃϊθ ἱπῆυσποα {Γϊυπρῃ8. “1,βᾶνεπ᾿ 
(πεσγοίοσε ἀοαβ οὶ σευσοϑεηῖ δυχζί ἤδΓδ, 45 ἰ5 
υβυλὶγ ([Π6 ςά86.Ὀ. Τὴδ ῬΑΥΔΌΪ65 ἱπάεθα δῇΐπη ἃ 
ἀδονεϊοριηθηΐ οἔ 6] 5ἰάς ὮὉγ 5ἰάς ἢ ἰΠδὶ οὗ ἴῃ 6 
Ἰηρσάοχῃμ, Ὀυϊ με Κίπράοπι ἰἴ56} “15 “Κα Ἰδεανεη." 
1βάνθὴ 15 υβεά ἴῃ ἃ ροοα 8εῆβε (1,δν. ΧΧὶ, 17); 
ἷπ Βουβεῃοὶὰ δοοποπιῦ ἰδ ἢ858 ἃ ὙΒΟ]Θβομλς ἰπῆιι- 
δῆςα. Τῆδ Ῥάγαῦ]ε ᾿παϊοδίθβ {πὲ [ἢ ᾿ηθυδηςα 15 
ἱπίεγηδ)] δηὰ ποίβεϊθβδϑβ, ποῖ ἀδρεπάεης ὕροὴ 
ΟΧίεΓΠΑΙ ΟΥραπιζαίίΐοη 580 ᾿πο ἢ} 45 ὕροη αὐἱεῖ 
ῬΘΙΒΟΏΔΙ] ἈΡΘΏΟΥ δηα ΘΧΔΙΏΡΙ6, βἴπος ἴδ6 ἰάνθη 
᾿δηβέοπῃϑ ἴῃς ἀουρῇ ᾿γὶπρ παχῖ, }}} 11 15. “ }} 
ἰεανεπθα. ὙὍΤμα ᾿ἰδϑὶ οἰδυβε ἰβ οὶ ἴο Ὀς ἰηΐεῖ- 
Ῥτγεῖδα δρβοϊυΐεὶγ, δἰπος δἃῃ δ] ἀδνθὶορπιεπί 18 
Βεῖ ξουἢ ἰπ ἴη6 βϑεοοπα δῃὰ βενεηῖῃ ρδσδῦϊεβ, δπὰ 
δϊηϊδα «αἱ ἱπ (ἢς (Ὠϊτά. 

γεσ. 34. Απὰ πἰΐϊμδουῖ ἃ ῬΑΣΔΌΪΔΘ δρδῖθ Ὧ6 
ποίησ ππΐο ἴμθ. Οὐ [Πδἰ Οσολβίοῃ ; ῬΓΟΌΔΟΪΥ 
(στυς 1180 οὗ ἴμ6 τμόζεξ οἕ ἀἰβοουγϑοε, [86 Κιηρσάομι 
οὗ Πεᾶνϑῃ. 

ψεῖ. 35.. Ἰμδῖ, ἐ. 5., “ἷΪἴῃ οτἄδσ τὨδῖ." -- 89 
ΙΌΡΙοΙ. ΕἼοπι Ρ5. ἰχχυ. 2, [6 δυίμοῦ οὗ ψὩ]Οἢ 
25 ΑΞδρἢ, “ἴῃς δεεγ᾽ (2 (ἤγοῃ. χχίχ. 30), ΟΣ 
Ρτορπεῖ, Τῆς Ῥβδίῃηι 5 ᾿ἰβίοσίοαδὶ, ὈὰΣ [μ6 Ἄνθηΐβ 
18 τηδητοη8 πᾶνε ἃ τείεσγεηος ἴο (σϑὲ (σοϊρ. 
᾿ (οΥ. χ. 6, 11, Ώετα ἴῃς βᾶσηδ ευδηΐβ ἃσὸ ΒΡΌΚδϑη 

). 
γεσγ. 26. πἴο [δ9 ποτδθ. ῬσορδΌΪυ Η:58 υ508] 

τοϑίἀθηοθ. ὙΠ ΡῦΓροΒβα ν85 ἴο Ἂχρὶδὶπ ἴῃς ρδζ- 
ΔὈὉ]65 ποσὰ ἔ}}Ὺ δηὰ ἴο δα ἃ οἴμεοῖβ ἔογ ἴπ6 ὑεηεδί 
οὐ Ἡΐς ἀἰδοὶρ]95 τπαὶ ννεσε δρουΐ ΗἩϊπι, τι τἢς 
Ὑνεῖνε; Μδγκ ἱν. 10. --- ΤὴΘ ῬΘΙΘΌΪΘ οὗὐ [80 ἴδ ᾽χε 
νουἹὰ Ὀς 658 [ἰκεοὶγ ἴἰο Ὀς υπάετβιοοῦ ὈΥ ἴῃς 
τυ] τ 468. 

ψεῖ. 3). 10 οι οὗ τὴδη. ΟὨγϑὶ Η π]561}, 
Ουτ Τιοτὰ υ8ὲ5 ἴῃ6 ῥσοβεηΐῖ ἴοηβε, Ὀυϊ [18 ἀο68 
ποῖ ξοτ ἱα δῃ Δρρ]οβίοη ἴο ἰδῖεσ ἐνδηῖβ, ἢ ν ΒΙΟὮ 
Οηβὲ ἰ8δ σορσζεβοηϊθα ΌΥ ἴθῇοδβα ὯῸ Ῥτγεδοὶ 
Ηΐπι. 

ψεῖ. 328. Ἴὴοὸ δοϊὰ ἐδ [9 ψοσ]ὰ. “5 δε]ὰ " 
(νεσ. 24), βεπος βοῃς Νουα 1ἰπϊξ ἐπ]8 ἴο τῆς 
ΟΒυσοῦ. Βυῖ ἰπ [πδὶ ο456 ἴῃς Ῥδσαῦϊε νου ποὶ 
Οἰοσ ἔτοπι τῆς 1αϑὲ οὗ ἴῃς 56Γ|65. ΤΠῈ Ρῆγαβε 
08} ΟΠ]Υ τηδδῃ ἴῃ6 ΟΠυτ͵ο, 45 ἴἢ6 ΟὨΌΤΟΝ 15 56 ε]κ- 
ἰῃρ ἴο ΟσςυρΎ ἴῃς ψῆΟ]ς Μοῦ]. ΤὨς ρΌΒΡ6] 15 
Εοοὰ 58εεἀ ἴο Ὀς βοδίίογεα δνεγυνΒετα ; ἴΠ6 ἸηΕΓ- 
ὑπϊπίηρ οὗ τῆς τοοῖβ βυρρεϑῖβ ἴδε [ἢ ἰᾶτδβ δῖε ἐπ 
τὴς ΟΒΌΙΟΙ 4150, 88 πάξεα ὙΘΙ. 41 Ρ]ΔΙΠΙῪ ἱπ|- 
ὈΪ1658. -- Τὴ0 δοὴ5 οὗ [89 ἰκἰπισάοτῃη --- [80 8018 οὗ 
[0 ΟΥ̓ οὐϑ.0 Τἢὸ τεΐεγοηος 5 ἴο Ῥείβϑοηβ, ΨῆΟ 
Γοργοβεηξ Δπα δ θοαγ ἴῃς ὕνο ορροβίῃηρς ἰπῆυδηςεβ 
αηαὰ ἀδνοϊοριηθηῖβ. ἴΙ͂ἢ πα του], δηὰ ἱπ ἴῃς 
ΟΒυσγοὴ Ὀοϊῃ 45 δὴ οὐρδηϊζεὰ Ὀοαγ ἃπὰ 845 επ- 
βΒαρεὰ ἴῃ [5 σῃ βϑί ΟΠΑΤῪ δπίογ βεβ, [ποτα οχὶϑῖ 
δ1ἀ6 ΟΥ̓ 8ἰ46 ἔννο ϑυςἢ οἶΆ5568; ἴποβὲ τηδᾶὰς ἢ6115 
οὐ (γί βι 5 Κίπράοιλ ὕν Ὀῖνηα βουηρ δηα ἰμοβα 
ἯὮὯΟ γα οὗ (ἴῃς βεεὰ οἱ ἴδε βεσρεῃηί. 
εν. » ΤῺΘ ἀον}} 15 πετε τερτεβεηϊεα 45 ἴῃς 

δυῖμοΥῦ οἱ εν] ἰὴ ἴη6 νοι] (ἀπά ἴῃ τἴῃ6 ΟΒΌΓΟἢ 85 
αἴεοιεα ὈγΥ τῆς φνου]ά). --- ΤΏΘ δαγνοδῖ, ὑὉρΡ ἴο 
ΜΏΪΟΝ πιο [ἢ ἴαγαβ ἅσσα ἴἰὸο θὲ Ἰεξι, 6 Ἐ:.6 πὰ οὗ 
[10 ψοσϊὰ. ὙΠῈ ΡῃγΆβα ὩΔΥῪ Ὧδ τεπάεγεά : “ἴῃς 

ΤΗΕ ΟΟΘΡΕῚ, ΑΓΓΟΚΌΙΝΟ ΤΟ ΜΑΤΤΗΕΡΝ. [(ΒΑἙ. ΧΙΠ]. 24-.43. 

ΠΟΠΒΌΣΩΙΏΔΈΟΙ οὗ ἴῃς ἀρε.᾽ Αοροοταϊηνρ ἴο εν 158 
ὨΟΓΟΩΒ ἴῃς σοηληρ οὗ 6 Μεϑβϑίδῃ νγὰβ ἴο Ὀε [ἴῃς 
δῃα οὗ ἴῃς ρῥτγεβδοπῖ ἅσεὲ. Οὺὖυγ ],οτὰ δηὰ Ηϊδ8 
ΑΡοβί]εβ τεΐεγ {πὸ εν 5 Ρῆγαβε ἴο τῆς «εεο»αῖ 
σοπλὶηρ οὗ ἴ6 Μεββίδῆ. Ουγ ],οτγὰ ἀοεβ ποῖ 
ἰηἴεγρτγεῖ τηοσα ἔ}}Υγ [ῃς σοηνεγβδίίοη οὗ ἰῃς 86ετ- 
νδηΐβ δηα [πῃ Πουβεῃο]άοσ (νοῦβ. 27--20).. ἍΝ Ποσς 
Ης ἢδ5 δε 5ἰ᾽δηΐ, σοπίγονευδυ 845 Ὀδεη Ἰουάσβῖ. 
ΤὨΘ δρρ]οδίίοη ἴο ἴῃς αμεϑτίοη οὐ ἀϊδβεὶρ] πο 
[45 Ὀδδθη δοΙγ ἀἰβουββεα ἔγοιῃ ἴῃς ἔουγί ἢ σοπίυγΥ 
ὈΠῸ] ΠΟΙ. Χῇς ῬΑ Ὁ] ἀβϑυσλοβ ἰῃαΐ δαγηεβῖ 
ΟὨΠ5Έ Δη5 Ὑ{11 Ὀς Ζεδίουβ ἴο τεῖῆονα ἱτηρυτ 165 
δοὰ οὔκποοθβ (ἔγοπι ὑἴπ6ὸ ΟΒυσΟς δηὰ [πὰ τνυου]ὰ 
88 ν6}}} ὈΥ ἔοσο! Ὁ] 6 πιθᾶπβΒ. ΔΝ Ι͂Πουϊ Ροβίνεὶν 
Του ἀϊης [Π15 ὙΠΟ ΤΑ δὲ Ὠσηθβ Ὀς Δ050ο- 
Ἰυϊοῖϊν πεοαβϑᾶσυ, ἴῃ6 Ὧ0]6 ἀπ οὗ ἰῃ6 Ῥδγδῦ]ε 
δ) ΟΙη5 οσδυϊοη ἃπὰ ομαπῖγ. Βγυΐς ἔοτοε, Ῥεσ- 
βεουῦοῃ, ψΒαῖθοσ οἷν} (τοοῖηρ ουὔἱοῦ ἴῃς ψοτ]α) 
ΟΥ δος] δἰ βῖ αὶ (τγοοϊϊπηρ οὐυὐὐὲδ οὗ ἴῇῆς ΟἾυτΓΟΒ) 
δηαδ 1||6 νναττδηξ ἤδσα, δηἋ 85 σ,ΘΏΘΓΙΑΙΥ τοϑυ]δὰ 
ἴῃ δοίια!ν ἰδαυίηρ ὑὉΡ ἴμ6 ψῆεαῖ. Α8 τεραγαβ 
ἀἰβοίρ πε; ἤδη ΠΕΘΟΟΒΒΆΤΥ, ἰξ 15 ἴο Ὀ6 Ἔχογοϊβεα 
ὙΠῸ ἃ Ργυ ας [18] ποῖ ἃ Ρρυπιίῖνα ρυγροβα. ὙΠα 
(336 15 ΠΊΌΟἢ 5: ΡΠ 186ἀ, δ (ἢ6 (ἸΠυτοἢ 15 ἔτεα, 
δηᾶ ποῖ σοτῃρα]]εὰ ὈΥ 4]]1ᾶποὰ τ τὰς διδίε ἴο 
ΑἸΙο τ ῆοθδὶ δηα ἰδγὸβ ἴο ᾿ηΐουι Νη6 γαῖ ΙΏΟΓῈ 
οΪοβοϊνυ. 

Ψεῖ. 40θ. Τῆς ἀεδισγυςίοη οὗ ἴῃς πιοκεὰ 15 
ἢγβι ἀξοϊασθὰ ; 1ὰ 15 ἴο ἴδκε ρΐδος δὖ [89 ϑπὰ οὗ 
Ὧδϊο ψοσ]ὰ, ἡ. 6., οὗ ἴ[ῃ6 Ῥσχεϑδηΐ οσάδι οὗ [1 η55. 

ΨεΥ. 41. Τὴ δου οὗ δῆ. ΟἾτγϑὶ Η πη56] 15 
ΤΙ οτά οὗ δῆρε]β απὰ ΕἘΌ]ΕΥ ἴῃ 118 ΚΙΠράοπΠι. --- ΟαἹ 
οὗ Ηἰς οι. ΤῊς δηρεΐβ βεηΐ ἔοσίῃ ΌὉγῪ (ἢ γιϑὲ 
Ὑ71 Δοσοιηρ 5} τ Πᾶὶ πηδη οου]ὰ ποῖ ἀο, ουρῆϊ 
ποῖ ἴο δἰϊδεῃιρίὶ ἴο ἀο, Ὡδηλοὶν, γοῖηονα 411] 6ν]]} 
ἔτοιῃ ἴῃς (ῃυτοῦ δηά ἔγοπι (ἢς μοῦ], ἢ] ἢ Μ11] 
βίδῃα ΟἿΪΥ 80 Ἰοηρ 85 ἴῃς ρυτροβε οἵ ἴῃε Κίηράοτῃ 
Τοαυϊτα5. 1τἴ, -α τεαδι δέπας δίοεῖν, 11,,  5ΟΔΏ- 
ἀαὶς.᾽ Α8 Ρυῃίβῃπηθηξῖ 18 Βροκδὴ οὗ, [185 τρυϑβῖ 
Γοΐεσ ἴο Ῥδσβοῃβ, ἴῃοβα ηοῸ οδυ86 ΟἴοΥ5 ἴο ζ4]]. 
- Απὰ ἔθη ἰμδὲ ἄο ἰπίᾳαϊίςγ. ΤῊ]5 (1455 ἰπ- 
οἷυάεβ ἴῃς ἔοπηεσ δπὰ γαῖ τηοσγθ. ον ἰοηρ (8 
βαιμεσίηρ οὐϊ ν}}} σοπίπυς 15 ποΐ βίδῖεα, 

Ψεσ. 42. Απᾶ 5181} οδδὲ ἴδοιῃ, εἴς. ΑΞ ἴῃς 
ἴλτεβ ψετε Ὀυγηεά, 1Π15 ΤΠΔΥ ὈῈ ἄρυτγαῖννεα, Ὀυϊ ἰξ 
ὉΠαοΟΟΡίςαΙΪΥ τοΐεγβ ἴο ᾿πίοϊοσαῦμς βυ οτης, Γα5}- 
ἱπρ' ποῖ 5 ΠΊΡῚΥ ἔγοτῃ ἰῃ6 οἰγουπηβίδηςαβ οὗ ἴῃς 6ν]]}- 
ἀοοῦβ ἰῃ ἃ ἔυΐϊυτα 5ιδῖία Ὀυϊ ἔγοτῃ (ΠΟ ΠΠαγαςῖου. 
- ΤᾺΘΙΟ 81.411 Ὀ6 [1.0 ττοορίπρ. (ΟὐΟτρ. οἤδρ. νἹ}}. 
12. ΤΒοβα αὐνέι] νοσαβ πλυβῖ πϊεᾶῃ 5ΟΠΊΘ ΠΡ 
Ῥοβίῖνα δῃὰ ρυηηῖνα. 

ψεῖ. 43 ΘΙ 58.811 150 χρη θοῦ δυὲπο ΖΟΣΊΝ, 
Τῆδ ροόβρϑὶ ἴ6118 ἔονν τλθῃ Ὀεσοτης “τσ ῃίεουβ.᾽ 
Α5 δύυςἢβ. ἴΠδΥ ᾶνα ἃ Εἰοτγ, ἃ Ἰ'ρῃϊ ἩΠΙΓἢ 15 Ποτα 
οὈβουτγεά, Ὀυὲ 5}.4}} ἰῆδη Ὀυτδὶ ἑογίῃ, 45 (Ὁ τὶ 8 
ΒΊΟΥΥ 5141] ΔΡΡϑΆζ. ---ὔἫπ [89 οἵχὰ οὗ τμοὶν 
Ῥαῖμοσ. Τῆς τὶρῃίεουβ Ὀεὶης Οσοάβ δᾶαορίεα 
8008, Ηδ ἰ8 “ἼΠΕῚΥ Ἑδίμοτ," ἢ15 Κιησάοτῃ οὗ 
βη4] βἴουυ βεθῆη8 ἴο Ὀς αἰβερυηθα ἔτγοτα ἴῃς 
τηοαϊδιοῦδὶ Κπηρσάοῃι οἔ ( σὶβὶ βΒροόκεὴ οὗ [ἢγουρἢ- 
ουἽξίῆς σΠΔΡΙοσ ; σου. 1 ΟΟΥ. χν. 24. --- Εὺ [δδΐ 
δαί ϑαστα, εἴο. ΤῊ σοπο] υϑίοῃ Ὀεῆϊ5 (ἢς ἱχῃροτ- 
ἴδηςε οὗ ἰῆ6 ραγαῦϊθ. ὙΤῇδ ΡΓΟΡΏΘΟΥ ταβρθοίῃ 
186 ἀαβίϊην οὗ 411 πιο ἄδβεῖνεβ ἴΠ6 αἰζεπΟη Ο 
411} θη. Ὑδὲ δνδὴ οὐ [8 ροϊηξ τδηυ βᾶνα ὯῸ 
ΘΆΙ5 ἴο Ὦδᾶσ, 
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44-52. 

Τάς Τάνες βαγαδίες τροζοιε 1ο 1ὁ6 Το ξοίρίος ἐς ἐάσ Ηομδε; ἐάδ (οροίμσίον 
ΟΥΓ τῆς 2 ήδοομ5. 

44 ΟΑΙΝ, ἰδὲ Κίηράοια οὗ ἤδάνθῃ “15 Κ᾿ πηΐο ἰγεάϑυγε ἢ α Ῥτον. ὅ. 4 

ἰη ἃ Ποϊά -3 (ῆς 8 ψῃΪϊοἢ ἤδη ἃ τη ἢδίῆ ἐοιιηά, ἢς διάοιῃ,; 

Δηα ἴογ Ἶογ τβεγεοῦ δ ὃ ροεῖῃ:. δηά 56}16 1} 411 [δὲ ἣθ Βαίῃ, δῃὰ ὁ νεῖ. 46: 

ΡὈυγεῖῃ [μδι ΠεΙά. 

45 

σοΟΠρ. Ῥτὸν 
ΧΧΊΙΣ. 23. 

Αραΐη, ἴῃς Κίηράοτῃ οὗ μθάνθη ἰ5 {|κ6 ὑπο ἃ τπεγομαηίμδῃ, 
46 53εεκίηρ ροοαϊγ ρϑασγὶβ : ηο, ἤθη 6 δά ἐουηά ἴ “οης ρμεδι] οὗ ε 1οῦ χανῖ 

στοαΐ ργῖςς, ὃ νεηΐ ὃ δηά 50]ἃ 811] (μῃαῖ ἢς ἢδ4, ἀπὰ Ῥουρῆζϊ 1ἴ.Ψ 

Αρδίη, ἰῃ6 Κιηράομιῃ οὗ ἤδάνθῃ ἰ5 1Κ6 ὑπο ἃ ηξί, [ῃδί νγ88 47 

τᾶ. 

48 οαϑῖ ἰπίο [Π6 5368 δῃᾶ ρδίμεγεά οἵ ἄβνεσυ Κιηα : ΝΕϊςῃ, Ώ θη 1ξ 4 σμαρ. χχῇ 
Μὰ5 [0119 τον ἄγεν [ο 10. 5ῆοτθ, δῃὰ 8ἱ 1 ἀόνῃ, δηά 13 ραϊῃεγεά 

49 ἴδε ροοά ἰπίο νε585618, θαΐ οδϑδὲ ἴῃς ᾿δά ὃ ἀψᾶὺ. ὅ8.0. 584}} 1 θ6 
αἱ 6 “ἴῆς επηὰᾶ οὗ [ῃ6 νοι] : ἴῃ6 δηῆρεῖβ 51.4]1 σοπλς ἔογίῃ, δηά . 8εε νεγ. 39 

50 75ΞἜνεσῦ ἴῃς ν]ἱοϊκεά ἔγοση διηοηρ [8 ᾿υ5ῖ, 5 ΑΠπα 58}4}} οαϑί {Π6Πὶ 7, σμιαρ. χχν. 

ἱπίο ἴδε ἔσγηδοα οἵ τα : ἴμϑγα 5}4]} θ6 ψδιηρ 15 δηὰ ρῃδβἢ- 
ἱπρ οὗ ἰεεϑίῇ. 

51 

121; ΟΟΠΡ. 
νεῖ. 41. 

2 ὅ:εε νεῖ. 42 

765115 βδ!τἢ πηΐο τ[Πετὰ,15 Ηανε γε υπηάογβίοοά 811 [656 [1 ηρ5 ἢ 

52 ΤΏΘΥ 54Υ πηΐο δίῃ, ει, οτὰ.7 ΤΏδη 5414 ἢς 18 χηΐο [ΠΈπ], 

Ὑπεγείοτε ὄνεῦυ ἢ βοῦῖθα τυἀέελ ἐς ὁἸηβίγυοςίεα υηἴο 15. τῆς Κίηρ- ἃ (πάρι ασίι, 

ἄοπι οὗ ἢδάνθῃ, 15 {κὸ ππΐο ἃ τηάῃ Ζζαξ ᾿ς ἃ Βουβοῃοϊάθσ, ψ ῃ]ο ἢ ἐ οὐ τὰ χχυΐ, 

ΡῬυηρσοίῃ ἔοσίῃ οὐ οὗ ἢΪ5 γδάβισα ἢ ζάζρς Πα δηὰ οἹά. ἃ Οδαὶ. νἱϊ. 13 

1: ο»ε! Αραῖϊῃ 3. ἰτοάβυγο πἀάδη ἴῃ τῆ δπεϊὰ 8 γέ ἴῃ 6 
4 ψ ΠΟ ἃ πδῃ ἔοπηᾶ δηὰ ἢἰὰ δ ἴῃ ἢΪ5 ΟΥ̓ δς 
6 ἃ τηδη (δαὶ 15 ἃ πῃουοῃδηΐ Ἰ δῃὰ βανΐηρ ἔουπα δ ἣρ6 ψοηΐ 
9. |1εα 10 ὯΡ ου ἴἢ8 1 βεἰηρ 12 {Π6Ὺ 

18. ([ὴ6 ὈΔά {ΠΥ οαολ! 16 ἴῃ 16 τυβορίηρ 
16 ρρπέ [655 5411 υηἴο [Π 6 πὶ 1 ορτῖξ Τοτὰ 
168 Αῃά ἢδ 5αἰά 19 γγῆῇο Παίῃ Ὀ66Ὼ τηδάδ ἃ αἰβοῖρ]α ἔοσ Ὁ Ὅ}ο 

ΟΟΝΤΕΝΤΘΒ. Τμεβα [χες Ῥδσδῦϊε8 τσεΐδίς 
ΠΊΔΙΠΪ ἴο υηδῃ εϑοτί ἴῃ ἴῃς ἀδνοϊορπιοηΐ 
οὗ τῆς Κπράοτῃ οὗ πεᾶνεθπ.Ό. Τα ἰαϑῖ ομθ οοσ- 
τεβροπὰβ ἴο ἴῃ6 5εοοηή, ΜὮ16 {ἰῃς ΒΕ πὰ βἰχίῃ 
ἔοπτη ἃ ρϑὶσ; ἴῃς ἰγδηβιίοη οὗ ἰπουρσῆς ὈοΙηρ ΘΑΚ5Ὺ 
ἃηαὰ πδῖυγδὶ ἱπ δυεσΥ ο856.-- 74 “Πι͵)άάεηε 7 εας- 
“γέ (νοι. 44), δηάϊηρς τιϊπουΐ βεεκίηρ ; 7814 
}Ῥεαγὶ 7 φγεαΐ γίεξφ (νϑῖϑ. 45, 46), βεεκιὴρ δπὰ 
βπαϊπρ ; 1ῃ Ὀοϊῆ ο8565, ΡΥΟΡΕσ εἴοτί ἴο ἈρΡΡσορτζί- 
αἴ ἴῃς ναϊυδοϊς Ῥοββεϑβίοη; 7726 δλίσέ εαϑέ ἐμίο 
ἐἀε 5εα (νετβ. 47-- 50), ἴῃς ΟΠΌΤΟΝ πᾶ Ποῖ εἰοτίβ, 
ἴῆς πιϊχεα τόδ] δἀπὰ τῆς ἤηδ] βεραγαϊΐἼοη. ΑΡ- 
ῬΙοδῦοη ἰπ ἴδ ἔοτη οὗ ἃ σοπηραγίβοῃ (νεσϑ. 51, 
2). ͵ 
“ΠΡ Α ἰχϑϑδῦσο ἰδάσθη ἱπ ἴπο δοϊὰ. Τί 
1; Ροβϑιὶς, θὰϊ ποῖ ργοῦδθϊς, ἰπδὲ οὐγ Γοτγὰ τεΐθτϑ 
ἴο βοῃξ (4536 οὗ “!}Ὰ6άϑυτα ἴτονε,᾽ ΏΙΟΝ δά Ἰδίο]ν 
θοσατταα, -Ἶη δὲς ἰογ. Ναΐυγαὶ ἰο ἰῇοβο ὮΟ 
Βηά υὑπεχροδοίςαϊγ. Το ἸΘρΑΙΕΥ͂ ΟΥ ΤΊΟΓΔ ΕΥ̓ οὗ 
ἔϊΘ ἰτδηβϑαςίοη ἀοεβ ῃοΐ δηΐοῦ ἰηΐο ἰδ6 ἀἰδουβϑ- 

βίοῃ ; [86 τηϑῃ Ψῆ0Ο Δα τηδλάς [ἢ}]5 ἀἰξοονεῖῦ υδεὰ 
411 τὴς πηθδῃβ ἴῃ ἢΪ5 ΡΟΣ ἴο Ῥοββεβ8 ΠΙΉ561Ὲ οὗ 
τς ἴτράβϑυσε. ΤῊ βυρρεϑῖβ {πε βεΈπογδὶ ΔΡΡ]]ολ- 
Ἐοη δἀηὰ ἰσββοῦ. Νοῖϊοε : Ηδ οδίαδϊηδα {ἢ "ἴγδα5- 
Ὁχα,᾿ ὑΟΓΙΠ τόσα ἴπδη ἢς οου]ὰ Ρᾶγ, ἀπα 4150 “τῇς 
βε]α,᾽ ψιηΐϊσςἢ ἢς οουἹὰ Ὀὰγ. [Ιπ {Π15 τευ] (ἢ 6 
ῬΑΓΔΌΪς αἰβοτβ ἔγοπι ἴῃ6 παχ Μδηγ, μεγεΐοσα, 
ταίεσ “ἴἢς δα] το {ῃ6. ὄχίογηῃδὶ Γυγοῇ, ἰπ ΝΟ ἢ 
ἃ ΤΑΔῊ ΤΊΔΥ, 88 ἰΐτνεσα, βἴυσ Ὁ]6 οἡ ἴῃς ἰτοάβυσα οὗ 
ἴγυς τα] σίοῃ ; Β6 πδίυΓΑΙΥ ΡΟβ565565 ἢ: τη561} 4180 
οὗ [6 πιδδηβ οὗ ρζδος, ἴῆς δχίθγηδὶ ἔοστηβ οὗ 1 8 
ΟΒυτΓΟΉ. --- ας ἸΔῪ ΔΡΕΥ ΔΡΡΙΥ ἴξ Ὠϊβίου 4} ἴο 
ἴῃ ἀδγ8 οὗ ἰῃς Ἐπεέοτγπιδίίοη, ἤδη ἰτγὰς τεϊρσίοη 
45 ΒΟΌΡΩΣ δπηα οὐνίδίπθα δἱ [ἢς Ἵοβῖ οἔ δνεγ- 
[ηρ ; ἴῃς ἀϊδοονεῖυ οὗ ἴπ6 ἰγεδβυσε 85 Δρρδσ- 
ἘΠῊΝ Δοοϊἀδηΐδὶ, ἀπα ρτεδῖ ἸοΥ δἴϊεπάβα ἃ, ΤῊς 
βε6]ἃὰ νγὰβϑ ἀοοίγιπδὶ μθο] συ. [ἢ τΠ15, ἴῃς [χε 85- 
ὑγὰ δὰ Ὀδοη δίάάεη, Ὀυὶ ἰδ τεξοστηοσβ οὐιαϊποῦ 
[ἢ 158 4150 48 ἃ ρΡοβϑβϑϑβϑϑίοῃ, 

αι. 45. ΜΜοχομδηΐ δϑοϊκίηρ ζοοὰϊγ ῬΘΔΣΪδ. 
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Ὅπς ΨΠΟ ἰ5 τιλκίηρ 1 15 Ὀυβ:η 655 ἴο βεοὶς ναὶ 
5 νδ] δῦ ]6, ννῆδΐζ 15 ἴσχυε δά τἱρῆϊ, 

ψεῦ. 46. Ουθ Ῥθ8:] οὗ φατθαῖ υχίοθι Ο τὶϑῖ 
ΗἩ μλβοϊέ, ποῖ τε] ρίοη ; ἤδη [ἢ] Ρϑατ] Ὀδοοϊθ8 
Οὐδ, 6 πᾶν ἴσῃβ ταὶ] ρίοη, ΤῊΣ 56θίοσ ἥπάβ 
δΔηα οὈΐδῖη5 [6 Ρδδτ] ἴῃ 115 Ρυτγὶγ. ΝῸ τηδπίϊοῃ 
δ τηδάς οὗ ἸΟΥ͂ ἴῃ [ἢ18 οΆ56, βἰπος [Π]5 18 ΤΟΥ 
σμασδοίεσιβιῖς οὐ ἴποβα ΨΟ πλάκα τῇς αἰἸἰβοονοῦῦ 
ὙἱΠουΣ βεοϊίησ. ΤῊΪ8 ῬΑΓΑΌΪῈ ἢΔ8 ἃ ἀέζογέεα 
ΔρΡΡΙἰσδίϊοη ἴο ἰῆς ργθβεηξ ἅδε οἵ ἱηνεβι σαϊΐοη δπὰ 
ἀϊβοονοσν. ὍΤπια βοίθηςα 566 κ8 ἐοθεν ῬΘΔΓ]8, 
Δα ᾿εδα8 ἴο ἐπε αἰβοουθσΥ οὗ ἴῃ6 οὴς Ρ681]) οὗ 
δτεαῖ ὑτῖςθ. Τῇ ῥγιάς οὗ βοίεῃος 158 μΒοβἕ]α ἴο 81] 
γα, ἤδηοο βοζῃθίϊπηο5 ἴῃ 6 ὁΤΛΟΤΟδηΐ 15 ἴοο ᾿γ 6 ]] 
ςοηίςηϊεα ΜΠ τῆς “ροοάϊν ρεδσ]5᾽ δἰτεδαάυν ξουπά, 
ἴο Ἰοοῖκ ἔοσ ἴμε οπὲε ρεδγϊ οὗ ργεαῖ ργίςς. Τῇε ἴνψο 
ῬΆΓΔΡ]65 τεῖοσ ἰο ὕνο αἰ εσεηϊ 01]45565 οὗ ρεγβοῃβ; 
γεῖ θοῇ τηᾶκε ἃ ἀἰβοονεσυ, Ὀοΐῃ βδίσίνε ἴο τηδῖκα 
16 Ἰγοαβυγα ΤΠΘΙΣΓ οὐ ἂἱ Ἔν ΟΣΥῪ οοδῖ,ρ Τῆς 5θ κου 
15 ῬοσΏΔ05 ἴΠ6 ΒΌΡΟΙΙΟΥ Ομαγδοίοσ, δπα οἱίδὶπβ [6 
ΒΌΡΕΓΙΙΟΥ ἰγδᾶβυγε. ὍΘ ΤΊΔΥ ΠΟΡΟ ἔογ ἃ ῬὈυΓΟΥΙ 
ΟΠ Γ ΒΕ ΠΥ 85 ἴΠ6 σταϑυ]ῖ οὐ ἱπίθηβε δηα θαγηαβί 
ἰηνεβισαίίοη ; γεῖ ἴπΠ6 ΠΟ]ςῈ ἀϊβοουζβο 5ῆον5 παῖ 
8146 Ό. δι ἂς ν ἢ (ἢ15 γα πλυδί Ἴχρεςοὶ δὴ ἰπίθηβα 
είς εαγῃεϑί βϑδύοῇ ἴῃ (ἢ Ἰπογεϑὲ οἱ ϑαϊδηβ  Κίηρ- 
ΟΓΊ. 
ψεσ. 47. Α ποῖ, ἔδιαῖ ;ψψαὯῦ οαδί ἱπίο [16 5608. 

Α ἀγαρ-ἤεΐῖ ΟΥ 586ῖπε 15 τηεδηΐ. Αρρτοργίδίβ ἴοσ 
ΔῊ δι εποα ἸαΊρεὶν πιδᾶδ ὉΡ οὐ βῆθσηθη. Τῆς 
ῬΑΥΔΌ]Ε ΓΕΘ ὉΪ65 ἰμαΐ οὐ ἴῃ ἴᾶσεβ ; {πμπαῖ, μον- 
Ενοσ, τεργοβεηϊοα ἴῃς ἔνγο ἀδνοϊοριηεηίβ οὗ ρσοοά 
Δηὰ εν], δι:466 ὈΥ δἰάβ ἴῃ ἴῃς πογὶα (δηὰ ἰπ τῆς 
σμυτοἢ); τῃ]5 Οπ6 ἰδ ἈΡΡΠΟΔΡΌΙΕ σταῖπεσ ἴο 6 
ΤῊ 55] ΟΠΔΓῪ ἐζογέ οὗ ἴῃς ΟὨΌγοῃ. “Τῆς 5εδ᾽ ἰ5 ἃ 
δογρίυγαὶ! ἤρατε ἔογ “ἴλς πδίίοπβ᾽ (Εδν. χνἱ αν ; 
15. νι]. 7; 58. Ιχν. 7). --- δι μοσοὰ οὗὨἨ θυ σν Κὶπὰ. 
ΤῊΙ5 ῥγεαϊοϊεά τοϑυὶῦ οὐ (Ὁ χιϑδη εἴῇοτί 15 5υ8ῖ- 
ΟἸΘΠΕΥ ον! άθηΐ δἵ 411 {ἰπ65. 

γετ. 48. ἜΘ ἱἰΐ ψὰ8 811ο. Α οδυζϊΐοη 
Δραὶηδῖ ἴο0 ΠαβίΥ αἰϊεπηρίβ αἵ βεραγαίπρ Ὀεΐοσε ἴῃς 
ΟΒυγοὴ μ45 ΑπΙβηεα ΠῈῚ νοῦ. 14 ββμεῖτηδη βῖορ 
ἴο βογέ ΨΏ1]6 ἀγανηρ ἰπ {ΠΕ πεῖ, ἴεν οαϊοἢ 
π||6, σοοά οτ "δά. -- ΤΏΘΥ ἀγθν ΠΡ ὁὰ [80 ΒΒΟΣΘ, 
ἕ. Φ.., ἴ86 ἰτϊῖ οὗ πῸ 568, [η6 οπαὰ οὗ πδίϊομβ δηά 
οὗ ἴπι6. Τῆε πεχί νεῖβε 5Π0 ΝΒ {παὶ (ἢς ψγοσκ οὗ 
ἀἰβογ δ ηρ 15. ποῖ σοτητγλϊεα ἴο τηξη, μοινενοῦ 
ΒΘΟΘΞΘΕΙΙ ΟΥ Ζεδ]ουβ ἰπ ἴῃ6 ΟΥΚ οὗ ραῖῃεπηρ οὗ 
ἔνεσυ Κἰηα, --- Τὰ9 μοοᾶ --- 9 Ὁδᾶ, ἡ. ε., 5165, 
τΠπουρ οΟἴπεαῦ δηϊτη41]5 ὑ5ΌΔ}}} σεῖ ἱπίο [ἢε πεῖ. 
ἼΠΕΙΘ ἃτα Ὀυϊ ἴννο οἶα58685, οὔς (ῆ6 οἰ] άσγοη οὗ 

ΤΗΕ ΘΟΟΘΡΕῚ, ΑΟΓΟΕΚΌΙΝΟ ΤΟ ΜΑΤΤΗΕΝ. [(ΒΑΡ. ΧΙΠ]. 4--58. 

Οοά, «δηὰ ἴῶς οἴμεῦ ἴοϑε οϑα ἀσΒΈ Ων ἰ5 ἀ6- 
Βοιρ6α ἰῃ νθγ5. 49, 5ο. 

ψετ. 49. βονοσς ἴῃ τ]οκοᾶ ΣΟΙΏ ΒΣΩ. 189 
Ἶπδί. ΟΟἸΏΡ. νετ. 41:1. ΤῊΣ ΡὮγΑ56 " 5ἰ{ἰπρ ἄοννῃ,᾽ 
1ὴ ΥΕΙ. 48, Δηα ΟἴΠΕΙ ΠηΠΟΥ ῬοΪ 5 ἴῃ [6 τνο ῬδΓ- 
ΔΌΪ]65, βυρρεβῖί ἰῃηδὶ [15 ΔΥ ΟΟΟΌΡΥ 84 Ρετὶοα οὗ 
Βοη6 ἰεησίῃ. [Ι͂ῃ ἴῃς δὴ Δ: οὗ τῆς ἴαγοβ, πονν- 
ὄνου, [πΠ6 Πη4] βΒεραγδίϊηρ ὑῬσγοςθββ δοσουηῖβ (οσ ἴῃ 8 
σοτητηδηά : “1,εἴ Ὀοϊἢ στον τορεῖμοσ {1 ἴῃς Πᾶγ- 
ναβί . ἤδγε ἰΐξ 15 ἴῆε τηδίῃ ροιπῖ. ὙΤῇῃδῖ ρδύδὺϊ]ς 
δ ΡΠ ϑἰζεα ἴῃς εχἰβίεπος ὙΠ ΟὟ] δ᾽άθ ὉΥ 5146 
αἰ ροοά ; [Πΐ8, ἴῃς βεραγαῦοῃ Ἀπὰ ἀεβίσυςι θη 
οἔ 1ῃς εν]]. 

ψεσ. το. Ἐξερεδίβ ψοσὰ ἔοσ ψόοσγὰ [Π6 νυξὶ 
ἰδηρύᾶρσε οὗ ΥΕῚ, 42, σ᾽ νίηρ ρστεδί 5016 ΠΥ ἴο (ἢ 6 
εἶοβε οὗ ἴῃς ἀἴβοουτβε ἱπ Ῥδγδῦ]68. --ΤῊς ἀληογέ- 
καἰ ΔΡΌΪοδίοη ἰ5 ΟὈΝ]Ο ΒΙΥ ἴο [πε οΟ]οϑίηρ ῥΡετὶοὴ 
Δηα 5ςεηα οὗ [ῃ6 ΟΠυγοῇ τ] 8 ητ. . 

ΨεΥ. 51. Ἐᾶδνυθ γ8 υπὰοσδίοοὰ ἢ Α ἰεβῖ οὗἉ {Π16}γῪ 
ῬΙΟΡΤΊΕΒ5 ἰῃ ἴπε δτί οὗ ᾿ηϊεγρτεϊδοη. ὙΠΟΥ δη- 
ΒΕΓΕΩ͂ Τρ μγ, Ὀυϊ 1Π6 πεχίὶ νεῖβε βυρρεοϑίβ (ἢδῖ 
ἴπεγ ἀἰὰ ποῖ γεῖ ἔα] γ υπαετγϑίαπα. 

ΨΥ. 2. ἘΨΘΣΥ βοσῖῦθ. ΟἰποῖΑ] Ἐχρουπᾶοσ οὗ 
τῆς Θοπρίιγεβ, ἈρΡΟ] οαα πον ἴο ἴῃς (γι βιίδῃ 
ΤΩΪΠΙΞΙΤΥ. -- δον Ὀθθα χηϑὰθ ἃ ἀἰβοὶρ]θ, οὗ [65118, 
ἴῃς ὙδᾶσΠΕΙ 45 ΜΝῈ}] 45 Κίηρ. --- ΕῸΣ ἴπ9 Ἰσησάοχι 
οὗ ἤϑᾶανθσ. Νοῖ 5 ΡΥ ἰοῦ ἢϊβ5 οὐνὴ Ὀεηδῆὶ Ὀαΐ 
ἔογ ἴδε δάἀναπίαρε οἱ 115 Κιίησάοῃι --- Ἠοτδθ- 
ΒοΙάοσ, σοβε ἀυΐγν ᾿ἴ 8 ἴο γον θ ἴοσ ἴμοβε οἔ 
ἴῃς ΒουβαΒοΪα. --- ΒΥ ρσ ΟΣ οὐΐ οὗ κὶ8 ἴχοδ8- 
ὭΣΘ. ΤΠδ “ἰγελθυγε ἡ 15 ἃ ΠΟΙ ΒΙΔΠΓΥ ΠΟΥ ϑηρ 
Κπον]εάρε οὐ Οοὐἶβ ποτὰ, 'ἰπ ἴῇ6 Β:0]ε, ἴῃ 
παῖυγο, ἰῃ Ἔχροσίεηοθ. ΤῊ ἢδ τηυβί τ568 ἴο ἴη- 
δίχγυοσί οΟἴΠΕΙβ ; ἢδ6 τηυδί ποῖ 56] 5} }Υ σοποαδδὶ ἱξ, 
ΠΟΙ͂ 80 8εῖ ἰἰ ἔογῃ παῖ ἔενν σδὴ υπαεδγβίδηα 11. -- 
ΤΗΐηρ5 πον διὰ 018. Ἐχρ]απαίϊοῃβ: (1.) ἴῃ 8 
ἰδὺν ἀπ ἴῃς ροβρεὶ ; (2.) {πη ρ5 μ᾿ ΓΠοσῖο ἀπ κηοννῃ 
δηὰ ἴποβε δἰγεδαν κπὺπονη; (3.) ἴ6 οἱα {τυ{5 ἴῃ 
εν ΠΡ ἢ ἴ5, πδνν (Γυϊἢ5 Ὀγουρ)ν ἰηΐο ΡτοΟρΟΓ δοοοτσζά 
ἢ τὴς οΪὰ οπεβ. ΤῊΝ 15 ὑτεξεγαθϊαε. Ηδς ὑῆο 
ἔογρεῖβ πε οἱά, Μ}1}} μεὶῖ Βο]ὰ οὐ πονε]τῖο5, θυ 
Ὀγπρ ἔθ πὸνν ΤΠῚὴρ5 οὐ οὗ Ὦ15 ττεαβυγα; ἢ6 
0 ἐογρεῖβ [6 πεν, ΜΠ] πα μαῖ ἢ15 ο] ἃ τηϑῖἢ- 
οὐς αν Ὀδοοότηα δπιϊᾳυδίεα ὄνδη ἴο Ὠἰση56}], ἀπά 
οΟἴπειβ Ψ1Π]1 αἀἰβοονεῦ ᾿ἴ ὄνθῆ βδοόῆθσ. Οτὶϑ1}5 
τλοῖῃοαϑ οὗ ᾿πϑίτυοιίοη ρῖνε ρΡοϊηΐξ ἴο ἴ[Π656 ννογάβ, 
ἔοσ τὴς οἷα ἔβην δῦ οσουρδίίοηβ τὸ ἤεγα υδεά 
ἴο 1Πυδίχαϊε {π6 {γτυἢ5 οὗ ἴῃς πεῖν Κίπράοχῃ, δπὰ 
γεῖ {πὰ τπουρῃῖ5 δπὰ ὄνεη ψοσὰβ οἱ ἴῃς ΟἹὰ 
Τεβίδμηδηϊ ἈΡΡΘΑΣ δραϊῃ δπα δρᾳῖη ᾿πγουρδουῖ. 

ΟἬΑΡΤΕΚ ΧΙ]. κ53--κ8. 

Οὐνγίδέ γεφοίσα αὐ Διαζαγείλ. 

53 ΝῺ 1ἴ οαῖης ἴο ρ455, Ζψζαζ} ψ θη [6515 Ὠδα βηϊϑῃθα ἴμ6568 

54 ΡῬΆΓΔΌΪ65, ἢ6 ἀερατγίεα τ[ἤδηςα. Απὰ ὅν ἤεη ἢς ννὰβ σοπηε 2 4 Μλϑκ νἱ. 

Ἰηἴο ὃ δῖθ οὐγῃ σουπηΐγυ, ὁ 6 ἰδυρἢΐ {μετὰ ἴῃ {μεἰγ Βγπαρόραα, ἰη50- ὅ ζοπῖρ. τυκς 
ς 866 οἕδρ. ἵν. ΓΟ ἢ τα “Πα Υ νογα δϑιοη ϑη θά, δηά 5814, Ννθησα μδῖῃ [15 »λαηι “ὃς 

δ [15 ψν βάοπ, δηα 2456 τηὶργ ψοτγκϑϑ 

ΕΓΒ. 800 ὃ ἰ5 ποξ 18 τῃηοΐμοσ οδ] θὰ Μαῖγ" δηά 718 Ὀγείῆγεη, 

αἱ ϑεε πὰρ 
νϊ. 28. 

4 (οπρ. ΓυκΚ6 
ἶν. 321} ]οδῃ 

“15 ποῖ [15 ἴῆ6 σᾶγρθη- 

56 7Δπ|65, δῃὰ [ο5ε8,2 Δηα Θίπιοῃ, ἀπά [πάλ8 Ὁ Αηπὰ ἘΪ5 βἰβίδθγβ, ἅΓῈ 7 δὲε' ἐμβρ. 

Δ ρρεξ ταὶ 3 Απᾷ οοτηΐηρ 
χιι!. 46. 

8 Ἰοβερἢ 



ΗΑ». ΧΙἧΠ]. 53-58.] 

16 ν ποῖ 81] ἢ τι 
57 [ῃϊηρϑ 9 

58 σουπίτγγυ, ΔΠα ἴῃ ὨΪ5. ΟῚ Που86. 

ΤΗΕ ΟΟΘΡΕῚ, ΑΓΓΟΚΌΙΝᾺ ΤῸ ΜΑΤΤΗΕΝ. 

Απάὰ σίμεγ ψεῖε οἤεηάθα ἴῃ Δ1η,. 
υαηΐο {Π6ῖῃ, Κ᾽Α ῥγορβείὶ 15 ποῖ ψιϊουξ μοηουτ, ϑδᾶνα ἴῃ ἢ15 ονῃ 

Απά δ αἱά ποῖ ΙὩΔηΥ ταϊρῖγ 
ψοσκβ {μογο ’ ἰρδοδυβα οὗ {Πεῖγ ὈηΡεΙ εξ. 
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νΏθηςος τδη Βαίῃ [15 γχαρρ 411 ἰἦσςο 
Ἅ ϑος6 οὔδ Φ 

Βιξ 6505 5ϊά ἢ χδοον 
ἀτΤακεῖν. 24: 

]οπη ἵν. 4: 
σοῖπΡ. ετ. 
Χὶ. 21: ΧΙΪ. 
6. 

ἐ Οιαρ. χνΐϊ. 
20. 

4 ΤΏ6Γ6 ΤΏΔΩΥ τὶ ἢ που Κ5 

ΓΟἩΚΟΝΟΙΟΟῪΥ, δηᾶ τεοϊδῆίοη ἴο (ἢ6 δοσοουπὲ ἰῃ 
Γκς ἷν. 14-20. ΜΊΕΜΒ: (1.) Τνο ἀἰβεηςϊ νὶ 5118. 
Ἴμαῖ ἴῃ [Κ6 δὲ (6 Ὀερὶπηὶηρ οὐ με δ] ]δδῃ 
τηϊηἰβίγυ, δὰ οοοδϑιοηΐϊηρ {86 τοπλονδὶ ἴο Ὁ άροτ- 
πλυτῃ (Μαῖῖ. ἰν. 17). ὙΤὨΪ5 οὔδ της ἢ Ἰδίοσ, δου 
1ης ἀϊδοουγβα ἴῃ ρασγαῦ 65. (ΟΠ ΔΡ. ΧΙ!.}, ἴῃ 6 ν51ῖ ἴο 
Οδάλγα δὰ ἴῃς βυρβεαυδηῖ ΠΉ1ΓΔ0168 (σά ρ5. νυ]. 
18-Ιχ. 34). (2.) Ὠιβεγεηῖ δοοουηῖβ οὗ ἴῃ 6 8δ116 
ν βιῖ, πιο ἢ ἴοοκ ρος δὲ ἴἢ6 ΘΑ ΠῈΣ Ροτοά ; (3.) 
γγ Ὡς ἢ ἴοοῖκ Ρ]δος ἂδἱ ἐπε ἰδίου ρεγίοά, γε ρτγεΐοσ 
(1), ἔοσ ἴπ6 ο] νης σεᾶβοῃβ: Ηδς σπου]α Ρῥτγοῦ- 
ΔΌΪΥ νἱϑὶς Η15 δασ]ν Ποπις ἃ βεοοηά ἰἴσης ; ἃ βεςοπὰ 
τοὐεςῖοη ψνουϊὰ Ὀ6 [ῃς τεβϑυ]ῖ οἕ ἃ βεσοηῃα ν]ϑβίξ, 
1 Ξεοπιβ ΠῚ ΚΟΥ ταὶ (πὰ νἱβ1ῖ, 15 τῆοτς γὰ8 Ὀὰξ 
ΟὨΒΘ, ἴοοϊκ ρῥίδοδ δἵ ἴδε Ἰδίεσ ρεσὶοά, γεὶ Μδσκ, ῃῸ 
5 ςῇτομοϊοσίοδ!!ν ταοβὲ οχαςί, ἄρτθοβ ΜΠ ΜΔΙΠΘΥ 
ἴπ Ρἰδοίπρ 1 ἀρουΐ {Π|5 ἄτηθ. Μαιβεν δηὰ Μαγκ 
ψουϊὰ Βοδσοαὶν οηχξ ἴο τηδηζίοη τῆς δἰϊεπιρῖ δ 
νίοϊοπος ἀοίαι δὰ ὈγΥ [κ6, τ Ώ16 [ῃ6 Ὁ 6]16 6 οἔ 
τῆς Ναζάγεηοβ ψου. χρῦθβ85 [5615 1 τους ἢ Π6 
θά ΜΑΥ, ἀπὰ [ἢ6 ΔΉΒΝΟΙ Οὗ Οὐγ 1 οτὰ σοηνεΥ 
ἴῃς βδάτὴθ ἰουρῆϊ. ΤΠε ροϊηϊβ οὗ ἀρτβοπγεηΐ δπα 
οὗ ἀπίεγεηςς ἀσὰ 5 τιοϑί δας ἰβέδοςογ υ δοοουμίδα 
ἔοι. - 

ει. .3. Ηὸ ἀορασίοα ἴπθποθ. ΤῊς ἀεραγίυγα 
τὴῦᾶβ ἰοὸ δάδσζγα (ςοσρ. σμδρ. ν1}}. 18; Μαζκ νὶ]. 
4ς 8.); ἃ πυπιθεσ οἕ ἐνεηΐβ ἱπίεγνθηϊπρ Ὀεϊνεεῃ 
(ἢϊ5 απὰ [ἢ βεςοῃά νι ϑὶὶ ἴο Νζαγείῃ. 

ει. 54. Ιμἴο δῖ οἴστι ΘΟ. ΝΆΖασεϊἢ 85 
(ῃς δοπιὸ οὗ Ηἰβ ραγοπίβ δπὰ (ῃς ρΐδοθ ὁ ψ ἤθτα 
ἢς πδὰ Ῥεδη Ὀτουσῆῖυρ᾽ (Κα ἵν. 16). ---Ἴθσιο9 
ΔΈΝ Ἐμΐδ 8. Α8 1Ὁ ἴ0 540: ΤῊΝ 15 ΟΣ ἴον Ώ8- 
τᾶ, ὙΠδὶ θοίϊοσ βομοοϊηρ ἀἸά 6 ἢανο ἴδῃ ψα ; 
να. ἷ5 ΠΑ ΠΉ]Ὺ 15, τα 411 Κηονν, εἴς. 

Ψψεῖ. δς. Τὴθ ΟΔΥΡΘΩΟΣ Ε δο. ὙΠα ψοσα σϑη- 
ἀετεὰ “ολγρθηΐϊογ᾽ 15 5οπλθι 65 ΔΡΡ]]6ἀ ἴο αγίἰ- 
52Δ}}5 ἴῃ σόπεγδὶ, Ὀὰΐ ἰδ πηΘΔῃ5 5.ἼἸΟΕΥ ἃ ΨΟΥΚΟΙ ἴῃ 
ποοὰ. ΤΒὲε αυδσδίοῃ, [που ρσῇ ποὶ σοηϊεπιρίυουϑβ, 
ἐπ ρ]165: Ης 8 οπε οὗ 8, 0 ὈειεΥ ἤδη ΜῈ ΔΓΘ, 
οἷς. --- ΤοΥ Κηοτν ΗΒ ΓΆΠΆ]Υ, δηα τηεπίοη τῆς 
πᾶτε οὗ Η!5 τοΐπευ ἀπα Ὀσοίμοβ, βρεδκίηρ 4150 
οὗ Ηἰ5 βἰβίοτβ, ὴο Ῥοβϑιῦϊυ 5111} γεϑιἀεἀ ἴῃ ΝαζΖα- 
τοῖῃ. Ου ἴδε Ὀτοίμο 5 οὗ οὖσ 1,οχά, 5ε6 ἴῃς οἷοβα 
οἵ ἴδε βεςϊοῃ. ᾿ 

Ἅεῖ. 957. πὰ [Π0Ὁ Ψοτο οὐοηδοὰ ἐπ ΐπ), 
τηδᾶὰο ἴο βίυπη δῖε. ὙΠΟΥ Μετὰ δα ᾿πἴο ΕἸΤΟΥ δπα 
β8'η 1 τερατά τὸ Η) τη. --- Α Ῥσορδθί 18 ποῖ τ ]- 
συαΐξ ΒΟΙΟΣ, εἰς. ΤῊΣ τεὐδοϊίοη 185 δοσουηίθα ἔοσ 
ὈΥ͂ ἃ Ργονεσθῖδ] ἐχργεββίοη, νεσπεα ὈΥ πυμίδῃ ἐχ- 
Ρεχίεποθ. “Εδιῃ]ασὶ Ὑ Ὀτεαάβ οοηϊεγηρῖ,᾽ “ )15- 
ἴδποα ἰοηᾶβ δποδπαηίσηθης ἴο ἴῃ6 νἱεῖν,᾽ γα 5111} 
ἸΏΟΓΟ βθηεγαὶ οχρυοϑβίουβ οὗ [ἴὴ6 βϑδτὴς ρῥγη- 
ΕἰρΙε. 
ἵγει. τ8. Απᾶ Ὧο ἀἰᾶ ποῖ πιο χθ ἸΏΔΗΥ τ σΠ ἐν 
ΟΣ Ὀοῦδῦδο οὗ τιον ὉΡΟΙοζ. ΤῊΪ5 ὑῃρ6]16ξ 
ν.13 ᾿Ἰποοῃβίβίεης ἀπα οὐ] πλῖη8}, ἔοσ ΤΕΥ Δοκηον)- 
εἀρεὰ Ηἰβ νι βάοπι δηα ῬΡΟΥΟΙ (νῈΥ. 54). [6808 
ἄοε58 ποὲ ἔοτος Ηἰ5 ἴονε οὐ Ὁ] βϑίηρβ οὴ 5, δΔηα 
Η!5 τηΐγδοϊεϑ τς ποῖ ΤΊΘΓα αἰ5Ρ14γ5 οὐ ΑἸτιὶρ ΠΥ 
Ῥονε. ὌΝ οιε ἴῆοσο ᾿ῶ2ὴλϑ πὸ ἐλ, 20 ΤηοΓὶ 
οσμαϊτίου ἴο 0.50} δυο ἀἰβρ]γβ, ἴμετε οὐσγ 1 σὰ 

“οουἹά ἀο πὸ ταὶρη τ πνοσκε ᾽ (Ματγκ νὶ. 5). Μδηῖ 
Οὗ ἐδ (ἢ 15 αἰ τναγβ ἴπ6 στεδῖ Ὠἰπάγαποσ. 

ΤῊΕΞ ΒΕΟΤΗΕΚΒ ΟΕ ΟΥᾺΚ ΓΠΟΚΌ. Μεηίίζοη 5 
τηδᾶάς ἐουτγίεοῃ οΟΥ δέζδαδη {ἰπ2658 ἴπ ἴῃς Νειν Τοϑ- 
ταιχθηΐ οὗ ἴὴ6 Ὀγοίῃμοιβ οὗ οὖζ 1,οτά, παιηθα ἰὴ 
ὙΟΙ, δῦ. Ι͂ῃ δῃ οΟΥαΪ ΠΑΥῪ ἰβίογυ, [8 σουϊὰ ΟὨΪΥ͂ 
ΘΔ ἴπαὶ (ΠΟΥ τγετα ἰἢ6 γουησοῦ ΟΠ] ἄγε οὗ 
[95Ρὴ Δηα Μάᾶτσυ, οὐ ροβϑιῦϊν {πε σῃ]άγεη οἵ [΄οβ Ρ ἢ 
Υ ἃ [ὈΠΠΘΥ τηλΊγασε. Ἴδ6 ψν6}1- Κηονγῃ [ΟΕ ΤΏ5, 

“ΟΟΌΒΙΠ᾽ δπα “ Κἰπβιηβη, νουὰ αν Ὀδοη υβοὰ 
Βδὰ ἰῆς τοϊδ ηϑἢ]Ρρ Ὀδεη ἃ ἀϊδδεγεηῖ οπθ. Νοῖ- 
Πϑιδπαΐηρς {Π|5, γε νὶεννβ πᾶνε Ὀδθη Πο]ά: 
(1.) ὙΤμαὲ ΤΟΥ Ἰνοσα ἴῃ6 σμ] άγεη οὗ Τ᾽ σαρ δηά 
ΜάδζγΥ; ἴῃς ἴἤθοΣΥ οὗ Τογ]]δλη, Ἡεϊνιἀϊυ5, δηά 
ἸΏΔΩΥ οὗ ἴῃῆ6 ὕδ68ὲ τπηοάεσγῃ Ρτγοίεβίαπε σομηπηδη- 
ἰδίογβ (2.) Τ δῖ {Πεὺ τνεσς ἴῃς σῃ] άγθη οὗ μυβὺς 
ὈΥ ἃ ἔοστηθῦ τηδστίαρα ; (ῃ6 [Πεοτυ οὐ ΕΡὶρῇδηυ8, 
Δῃα [ἢ ἀποίθπὶ ατοακ Ομυτοῦ, (3.) Ὑπαῖ {μὲν 
Ὅ6ΓΟ ἴΠη6 σΠΠ]άγεη οὐ Μδτυ, ἴῃς 6 οὗ ΑἸρμδευβ 
((]ορα5), ἴῆς 5ιβῖεσ. οὗ Οὖσ 1, σὰ δ πιοίμοσγ, δηᾶ 
ἤδπος 5 σουβίηῆ8ι1ιἁ ΤῊ ψ 8 (ἢ6 ἰπεοτυ οὗ 
]ετοπιθ, δαορίοα ὈΥ͂ ἰῆς Ἀοπηδη (δίμο]ῖὶς Ομυτςοῇ, 
Δπὰ Ὀγ {πΠ6 ο]ά6Υ (υὰ ϑοῖὴβ τῃοάογη) Ρτοίεϑβίδηξ 
σοϊητηδπίδίουθ. [1ἀπηρ τηοαϊῆςβ [18 νἱδανν, ὮΥ͂ 
ΒΌΡΡοβίπρ ἴπδὲῖ ΑἸρἤδουβ ψὰ8 16 Ὀτοίπου οὗ 
]οβερῆ, δηὰ (παῖ ἴπ σοῃμβεαισδηος οὗ 115. δαυν 
ἀεδίῃ τῃς σὨΠ]Πάτοη ννετα δαορίθα ὈΥ Τοβερῆ. 

Ι. Τῆς ἤτγβῖ νἱονν ἰβ [6 τηοϑδὲ παίιγαὶ Οπδ. 
ΟὈ]εοἰίοηβ : (4.) 1 ἀεηῖεβ [πε ρεγρεῖυδὶ νυ Ί ΠΥ 
οὗ Μαῖγ. Βιυῖ [Π]5 15 ΠΟΘΙ δϑϑοσίεα, ψ ἢ 16 
Μαῖι. ἱ. 25. ἀπὰ Τὰκε 11. 7, διρρεβί της σΟΠΙΓΑΤΥ. 
(ὁ.) Οδ]. 1. 19, βθαῖὴβ ἴο ἱπίίτηδῖα [πὶ [λπη65, ΟἿΣ 
Τοτα δ ὑσοίμοσ, γὰ5 Δπ Αροβίϊθ, 16 (ἢ15 νίαν 
ἰηνοῖναβ τῆς ποη-Ἰἀθμ  ΠὙ οὗ (Π15 [ἀπ|ιὲ5θ ὙΠ 
7άτθεβ [6 βοῇ οὗ ΑἹρβδουβ, πὸ πἀπάουθίεα!)ν 
28 83ῃὴ Αροβίϊθ. Βαΐ ἴῃς ραβϑᾶρα 1 (δ δδηβ 
ἢΔ5, ἔτοτῃ ἴῃ6 δδγ]ϊεδὲ {Ἰπ|65, ὈΘΘὴ ἱπίογργείεα 45 
Ὡοΐ ἱρΙγης ἴἢ6 ΑΡοβίϑρ οὗ ΟὟΤΓ 1,οτά 5 
Ὀγοίμεσ. Ὑηα ᾿ἀΘΠΤΙΥ Οὗ πᾶπιῈ5 ἰῇ {πὰ ἰ5ὲ οὗ 
ΑΡοβέεβ8 δπὰ ἴῃ ᾿μαξ οὗ ουγ 1 σα β ὑὉστοίῃευβ 8. 
οὗ 1[56]ζ, πο ῥτγοοῦ οἵ ἰἀθβης εν οὗ Ῥϑυβοηϑβ ; ἴπ6 παπλα 
οὗ [41π|ὲ5 Ἐἐβρεοίδ!!}υ Ὀεϊηρ νΕ ΣῪ σοπιπίοη ἃτηοηρ' ἴῃ 6 
]ενν8. ΕὙτίθοσ, δῖ ἃ ροιηΐ ἴῃ ἴῃ6 Πἰβίοτυ σϑεγ τῇς 
οΒοΐςε οὗ ἴπῸ Ὑ ψεῖνα (]Ή0Βῃ νἱ]. 5), ΗἸ8. Ὀσχειῆγεη 
ἀϊὰ ποῖ Ὀεϊίανε οἡ Ηΐπὶ; ΠΟΥ τὰ αἰ πρι 5ηεὰ 
ἔτοτα ἴῇς “ΑΡοϑβίϊθβ᾽ ἴῃ Αοἴβ 1. 14; 1 (οὐ. ἰχ. , 
δηα ὈΥ ἱπΠΊΡ]]οδιίου ἴθ Μαίῖ. χὶϊ, 46-ςο. (4) Ουγ 
Ιοτὰ οα ἴῃς οσοβϑβ σοϊαπηιθηδα Η5 τηοίδεσ ἰο {μα 
οᾶΓΘ οὗ ομη, ψῃἱο ἢ 5 τεραγαεα δ5 βίσδηρο, 1ξ 586 
Πδὰ οἴπεσ 80η8.0 Βυῖ τῇς βρί γα 4] πρᾶγμ 6 55 οὗ 
͵ομη, δπὰ ἴῃς ὑγόρδῦϊα Κιπβῆϊρ (566 ὈδΙονν, ἀπά 
ποῖδϑ οἡ 7οῇηῃ χὶχ. 25) Ψ1}}] δοσοιηΐ ἔοσ [}]5. 

2. Τα νεῖν ὑπδὲ ταν ψεγα τῃ6 505 οὗ )οβερἢ 
ὈΚ ἃ ἔουτηου ΠΊΔΓΓΙΑρε 18 ποῖ Ορδπ ἴο ΔΥ στϑαῖ 
οδ]εςίοη, του σῇ βυρρογίεα ὈΥ πο ροβίτῖνε εν]- 
ἄδηςα. [Ι{ ἴοο, [8115 ἴο ΘΟ ΠΕ ΕΥ 7ἀπι65 τὴ6 5οῃ οὗ 
ΑἸΡἤξυΒ᾽ δηὰ " [}τὴε5 ἴῃς 1 οτγα᾿ 5 ὑσοίμοτ.ἢ 

. ΤΏ σουβιη- ΠΟΥ ἰβ θδβεῖ τ ἢ αἰ Που] 68. 
μὴ 11 ἀββυτσηθβ [δ ἔν βδἰβίθιβ δα ἴῃς 5Δη16 ΠΑ πὸ 
Μαγγ). (ὀ.) 1ὶ ἀο65 ποῖ δοσουηῖ ἔοσ " ϑίχγοῃ 7 

δῃηά “7 υἀλ5᾽ ὯΟ ψεσε οὖσ 1)οτα ̓β Ὀγοίμοσβ. [ἢ- 
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ἀεεὰ, [Πς Ὀεϊΐεῦ βαρροτίεἀ τεδαϊΐϊηρ (΄ ]οβερ,᾽ νασ. 
58) ἀεβίγουβ ἴπ6 1ᾳ Ἂμ ΠΥ οὗ πᾶπὶα ἢ ΜαΙκ χν. 
40 (“7ο5ε5᾽). (4) Ιὲ 18 Ρῥγοθδθ]8β {μδί “ ϑαϊοπης᾿ 
δὰ ποῖ ὁ Μαγυ᾽ (]οῇπ χιχ. 25) νγᾶβ ἴπι6 ϑἰβίοσ οὗ 
ΟἿΌΣ 1,οτα᾽β τπποῖμοσ. Τῆς νῖενν οὗ 1,3ηρσα 15 ἔτεα 
ἔτοτῃ βϑοῖῃδ οὗ ἴἢδ5ε ἀΠ ΠΟ 1168, Ὁ δβϑυσηθβ νἢδὶ 
δ Ἐχίγε εἰν ᾿ργΟΌ 80], παπλοῖγ, {παΐ δὲ Ἰεαϑὲ μδ1Ὲ 
ἃ ἀοΖζεη σμη]άγεῃ νγεγα δαορίεά ἰπίο [6 ἔην οὗ 
ἃ ῬΟΟΙ ΟΔΙρεηίεσ, Βεβίαεβ ἰζ 15 ἃ ρᾳγε Πγροίβεβ,8. 

ΤΗΕ ΟΟΘΡΕῚ, ΑΟΓΟΚΌΙΝΕ ΤΟ ΜΑΤΤΗΕΝ. [(ΒΑΡ. ΧΙΨΝ. 1--13. 

ΤῊ νἱενν ἰδὲ Μδτυ Ὠδαὰ οἴμεῦ ΟὨΠ]Πἄσθῃ ἔυΓ 5} 65 
Δ ΔΥραπιοηΐ ἴῃ ἔνοσ οὗ ἴῃ ΙΒ ΟΥΟΔ] σἙμδγδοῖου 
οὗ [λ6 σοβρεὶβ8.1 Ηδὰ (ἢς βἴοτῃυ οὗ ἰῃς σηϊγασυϊουβ 
ςοποορίίοη δε 4 δοίοη, ἴῃς Ἐνδηρα]βίβ, ἴὸ 
Εἶνε ςομϑἰβία που ἴο ἴδε ἴδ]6, νψου]ὰ πᾶνε ἀδηϊεὰ 
ἰδλί οὐγ 1ιοτὰ μαὰ δὴν ὑσοίμοσβ, ἰμϑίεδα οἵ 5ρεδῖκ- 
ἷῃρ οὗ ἴδ ψιϊουΐϊ τεβεσνθ. ἘΕῸΣ ἃ {}}] ῥσεβϑη- 
ἰδίίοη οὗ 811 ἰδς να 5, 566 1,δηρε᾽β (όσηχμῃ., 27.- 
ζει, ῬΡ. 255-260. 

ΟΗΑΡΤΕΚ ΧΙΝ. 1--3. 

7116 ἤρηρῤγενσίορ »γοάμεεαί ο» Πεγοα ὅν Κιεβογίς ΟἹ ον Ζογά᾽'ς Ἡογᾷςο. 

ις Τ τὲ {πη|ὲ6]1 ὃ Ἡοσγοά [ἢς6 ἰοίγαγοἢ μοασγᾷ οὗ τς ἔδιης 2 “ οτν τιν ἐν 

2 οὗ Ϊαδυθϑρ Απὰ 544 υαηΐο ἢΪ8 βεγνδηΐβ, ΤὨϊ5. ἰ5 ]οβπ (μα, ἱκοῦτ ΠΣ ̓ 

Βαρίϊϑῖ; 6 15 σίβθῃ ἔσγοπὶ ἴῆς ἀ6δά ; δηὰ {ῃδγοΐογα “τσ αὐ κος 

ψΟΓΚ5 ἀο βῆεν ἐογίἢ {Πϑτηβεῖναβ ὃ ἴῃ Ὠΐπι. εὐ εὼ 
323. ἘΕὸγ “Ἡετχοὰ ἢδὰ Ἰδἱὰ μοϊὰ οῃ [οῇῃ, δπᾶ Ὀοιμηά Ὠΐτη, δπὰ ἐρυΐ ἘΡΗ μἶι 

ἀΐρε ἴῃ ῥτίβοῃ ἔογ Ηδγοάίδθ᾽ βᾶκε,} 7 15 Ῥσγοίμεσ ῬΒ1Πρ᾽5 6. Ῥέη. ἢ 
4 Ἐοτ ]οδη αἱ υπΐο ἢΐτῃ, 510 ἴα ποῖ αν] ἔοσ [66 ἴο ἢανα Που. 

5 Αμά ψ ἤδη ἢ6 ψοι]ὰ ἤᾶνα ρὰΐ ᾿ἰπὶ ἴο ἀδαΐῃ, ἢ6 ἰδαγοα ἴῃ6 

6 ταυϊτπᾶς, Ῥεοδυβδα ΤΕΥ οουηϊοαῦ ἢϊηὶ 45 δ 8 ρῥτορδοί. 

21) 
13. 

Γκε 5]. το, 
20. 

« (ΠΒδρ. χὶ. 2: 
ἦτ ἢΐ-. 24. 
ὉΚ6 15. ὦ 

Βιυϊ ἴεν. χνιῖ 

ἤδη Ηεγοα᾿β ὈΙσίμάαν ννὰβ Κερί, ἴῆς. ἀδιρῃΐεσ οἵ Ητοαϊίαβ ἃ 8εὲ εἰαρ. 
7 ἀδπορά βεΐογε {μετ δηά ρὶθαβεά Ηδοχσοά. 

ΧΙ. οἱ ΘΟΠῚ]Ν 

Δ Ββαγθευροη ὯὮς πο χχί. 

ῬΙΓοτηϊβεα ψἱτἢ δὴ οδίῃ ἴο ρῖνε ἢεῈσ ψῃδίβοανευ 8ῃῆ6 ψου]Ἱὰ 
8 δϑῖς. Απάὰ 586, ἐβεῖίπρ Ὀεΐίογε ἰηβίσυρίεα οὐδ ΘΙ τηοῖδου, ὁ Αοι χίχ. 33. 

9 514,2) αἷνε τ βεγα ἴοβη Βαριϊ5 8 μβδᾶ ἴῃ ἃ σῃδγρεγ Απάὰ 

1[ῃ6 Κίηρ νὰ5 5ΟΥΤῪ : 1 ποναγίῃα εβ8 ἴοσγ ἴΠ6 οδΐῃ᾽ 5 58Κε,12 δηά 
[Πϑτὰ ΜΠ Ϊοἢ 8δὲ ἢ Ϊπὶ δὲ πηθδῖ,15 ἢ6 σοπιηδηάβα 22 ἴο μὲ 

σίνεη ἀε᾽.15 Απά Πα βεηΐ, δηὰ Ῥεμεδάβα Ϊοῇῃ ἴῃ ἴῃ6 ρῥγίβοῃ. 

Απά δ15 ἢεδά ψᾶξ Ὀγουρμέ ἴἢ ἃ ομβαύρογ,, δ δηά ρίνθη ίο 16 
δ 1156] : δηά 5ῆς ὈὉσγοιρῆξ 22 ἴο ΘΙ ΤὩΟΪΠΘΥ. Απα ἢΪ5 ἀϊβοίρ]65 

σδῖη6, δηά ἰοοῖς ὉΡ τῆς Ῥοάγ,.6 δῃὰ Ὀυτγιεά 1{, Δηα 1 ψοηΐ δηά 

[014 Ϊ651.8. 

ι3 ΛΒ εη 18 16βϑι5 ῃεατγὰ οὔ 21,19 ὃ ἣς ἀερατίοα 22 [ῃδηοα ὈῪ βδὶρ 31 ἢ 7588 νἱ. :- 
Ϊηῖο ἃ ἀδβεσῖ ρίαοθ δραγῖ : δπὰ ψῆθηῃ [τἢ6 βδορὶία δά πεαιά 3 

ἐλογεο, ἰᾺ6γ Το] οννεα Ἀἰτα οἡ ἔοοί 233 ουξ οὗ 33: τῆς οΙ1168. 

1 ΘρΆβοῃ 3 ραγὰ (ῃ6 ταροζί σοῃοθσηϊηρ δὃ 60 [Π656 ρον 6Γ5 ΤΟΥ 
4 (ογ [ἢῆ6 58Κε οὗ Ηδγοαϊδ8 δ᾽ Ὠε]ὰ 6 1 {Π6 ταδί 
Τ 5ῃουϊάὰ 8. βεῖ οἡ ὈΥ̓ . 9 βϑὶτἢ 

10 Ὡροη ἃ ρῥΪδίίογ ἴῃς μοδα οὗ ]οῇη [ἢς Βαρίβιί. 11 στίενοαά 
123 θυ Ὀεσοδι56 οὗ Ὦ15 οα 8 [δ ογεῖζ αἱ τηϑδὶ 16 γε ὨΘΥ 

16 (ΟΥΡ56 
19 Ἡρατὰ Ζζ 

22 τηυἰυἀδ5 Ποαγὰ 

16 ῃροῇ ἃ ρΪδίίογ 
1 ΝΟ ΜΏΘΩ 
Ὁ ἴῃ ἃ Ὀοδί 

ΓΟΗΒΟΝΟΙΟΟΥ. Τῇ Τπαρίοσ ορδβ ὙΠῸ δῃ 
πάη τᾶσκ οὗ ἐἰτης (΄ δὲ [δὶ 8δδβοπ, νεσ. 1) ; 
Ὀυΐ Τα Κο 1χ. ΤῸ ΒΠΟΝΒ δαὶ 1 γῶ8 Ὁροπ ἴῃ 6 ΓΙὰ- 
ἰῶγῃ οὗ ἴῃς Ὑ νεῖνθ. δος οἤΔΡ8. ἰχ. 235-28, Χ., 

38. Ὦγ ]Δη6, 07 Οοἡ ἔξοοί 

1 τη; δηὰ {Π6 0 
Ὁ ὙΠ άτον ἔγοπι 

Ῥ ἔγοση 

Βηὰ τῆεὶγ ρΪδος θεΐνγεεῃ σὮΔΡ5. ΧΙ. ἀπά χὶν. ΤῊ 
ΟΓΟΓΙ οὗ {π|5 σμδρίδσ 1βΒ οῃσγοποϊοσιοαὶ. Τῆδ ἔεςα- 
ἱηρ οὗ ἴῃε ἄνε [πουβαηά, παττδίεὰ Ὀγ 411 ἔουσ Ἐνδῃ- 
ξε 1515, ἔοστηβ ἃ ἀδδηϊΐε ροϊηὶ οὗ σοσῃρδγίβοῃ. 



ΓΗΑΡ. ΧΙΨΝ. 1-ἰ3.} 

ΟΟΝΤΕΝΊΒ. ΤᾺΣ ϑεσείοη ρσίνεϑ ἃ ἔξασξυ! οἱοΐαγε 
οὗ τὰς Ἡοτοάϊδη ἔδυ, ἴῃ τιοῖσ 1υδὲ, Δα οι, 
ἀηα οὐπποὶῖγ. Νὸ βοξῆς ἴῃ ἢ βίοσυ ῥσδβϑεηῖβ ἰῃ 
Ὁ 51]ηρ)6 ὕΤΟῸΡ τηοσὰ οὗ ἴῃς νἱοθϑ σμδγδοίοσίϑις 
οὗ οοττυρῖ οσοὐτίβ : ἃΙΌΪ παρηβοησηθηῖΐ, ἀτεδά 
οὗ ἴῃς ταὐτυάς, Δαἀυϊέετν δηὰ ἱποοβὲ, ΠΠοραὶ ἐϊ- 
νοῦοα, ἰδαϑηρ δπὰ ἰηϊοχισδίϊομ, νοϊυρίυουϑ δηὰᾶ 
ἱσιμοάσδϑὶ ἀληοῖην, ᾿Δν]8}} Ῥχγοσηΐϑεβ πὰ ξοο 88 
ΟΔΙΙ5 ἴο ἴἢς ἀλπΟΟΙ, τγεᾶὶς ἔσασ οὗ οουτὶ βαζίογοίϑ, 
δηὰ ἰδ τηυχάογ οὗ ἃ αι ξυ] ταρσόνεσ ; ἴδε Ρἷο- 
ἴυτε Τοπιρ]εϊςἃ Ὁ (δα βυροσβθσθου οὗ ἴῃς τηυτ- 
ἄξεγοσ, γγῆ0 5665 ἴῃ ἰῃς ρονγοῦ οὗ ἰδς Μεββ δὴ ΟἿΪῪ 
ἃ ἴοϊκδῃ ἴπαὶ ἢϊ5 νυἱοῖϊϊπι δ458 τεαρρεατεὰ, Ὁ8ὲ 
Ἰσηρταβϑίοη ὑτοάμυοδα ου δα ταἰϊπὰ κα Ηετοὰ ἰελά5 
ἴο ἴλς νεῖ ΒαΓΑνσαὶ τηδηϊοηδά ἰὴ νοῦ. 12. 

γεῖ. 1. Αἱ μδὶ δοαδοβ, Ουΐε ᾿ἰῃπαςοδηϊί (5ε6 
Δῦονα.). --- Ἡοτοὰ 0 ἰοέζχατοῖ. Ηετοὰ Απεραβ 
(4 βοη οὗ Ηετζγοά ἴδε σε) ποὺ συϊοῦ ἰῃ ΟἌ]ες ; 
ἃ ᾿ἰσαι-πϊηἀεα, ὑτοάϊραὶ, πὰ Ἰυχυγίουβ ῥσγίηςς, 
ΒυρευΒΠΠΟυ5 πᾶ ουπηὶησ (Μαιῖ νἱϊ. 1; [Γκκ6 
ΧΙ. 32). Ηδς πν͵ὰβ δὲ 7εγυβαϊοτι θη οὐγ 1 οτὰ 
βυβετεα, δ βῃονοα υἱΐοσ ὨοΑσ 655 685 οὐ [ῃλὲ 
οςολβίου Ἡζξς ἀἰϊεά ἰῃ ϑραΐω, ἃ ἀδέοαιϊςα δηὰ Ὀδη- 
Ἰϑῃεαὰ τηλῃ (866 οὐ νεσ, 3). “Τεϊασοῦ ;᾽ ΒΕ Εν 
ρελικόίησ, [86 τ ]οΓ οὗ ἴ86 ἔουτ ρατί οὗ ἃ σουπίτγ, 
Ὀυϊ  οΓα υδ6α 1655 ἜΧΔΟΙΪΥ. --- Εοασὰ [16 σϑροσί θ01.- 
ἐπήμεῃ αὶ δοειδ. ῬΙΟΡΔΌΪΥ δὲ Μδοβιδεσοβ (ΠΟΤΕ 
οδῃ Βεδη ἱπιρβοηθα), το γᾶ σοπλοὶδ 

τὰ ἴπε βοβῆξς οἵ οὖσ 1,οσα δ πιηίβιγ. Ης ὅτβί 
Βειτὰ οἵ Ηΐτὰ ποῦν, [Ὠγουσῃ τὰς τοῦ εχίοπά δὰ 
Ἰαῦοιβ οὗ ἰῆς Ὑ πεῖνα. 

γεσ. 2. Τμίς ἰδ Τολπ [80 Βαρείεί. ΟΟμιρ. 
1ακε ἰχ. 7ὅ- 9. ΤὨΐθ ἀοεβ ποῖ ἱτυρὶγ ἃ Ὀε εξ τὴ 
τὰς παρ πὐέτιισῃ οὗ βου]β, ποῦ ὑγονς ἰμαὶ Ηεγοὰ 
28 Δ ϑ:’αθάυοεα (ΑἸ βου βοῦς ἱπέδν τπὶβ ἔγοσλ 
Μασὶς νἱῇϊ. 15); ἰξ 15 [Ὡς ρεγρίεχεὰ δηὰ ἰεγηδεὰ 
αἰζεγαηος οὗ ἃ ρσΌ ΠΥ ΘΟΠΞΟΙΘΏΟς. ---- ἴοτο, εἰς. 
1085 δὰ ντουρσῶϊ ἢο σηΐσϑοὶς (οἢδρΡ. χ. 41), αὶ 

εγοὰ 80 ἴ8δὲ ἴδς τίϑὶησ ἔσοσι (86 ᾿ἀεδὰ 
Ὠλὰ τεβυϊεὰ ἢ Ὠἰἰσθοτ ῬΟΨΕΙΘΒ. --- ῬΟΨΟΣΒ, ΟΥ 
“ την πσουκκβ,᾽ 28 ἴῃ οδδρ. χῆϊΐ. 54, ζᾶ. Ηοτοὰ 8 
ἄεβιγε ἴο 86ὲ6 οὖσ 1,οχὰ νγᾶβ δί δεϑὶ ἃ ρδιχουϊζίηρ 
οοπασβοδηβίοῃ ἰο ἔμ ψζοβροεὶ. 

γεῖ. 3. ον Ἠοτχοὰ Ἰδὰ Ιδἰὰ οϊὰ σα Ζ0μη, εἴς. 
ΤὨῖ8 ᾿Ἰπιρεϑοηπιοπὶ ἰοοὶς ρΪδος ποῖ Ἰοῃς δέῖεσ οὖσ 
Ι,οτὰ θερδῃ Ηἰβ8 τα πΙΒΥ ἰσσταρ: οὔδρ. ἷν. 12; 
Μαιὶς ἱ, 14; οδῃ 11). 24). - ΞῸῚ [6 δα οὗ 
Ἡοτσοᾶΐδα, Ἰιῖ6 ῬΏΝΡ. το. ἙἩδτοάϊλβ, 
τῆς ἀδλυρδῃίοτ οὗ Ατϑίορυϊυϑ (ἰῃὩς ι4]ξ-Ὀγοῖδοσ οὗ 
Ηετοὰ ΔῈ 45), ἴῃς ῖῖς οἵ Ηογοὰ ῬΒΠΕΡ (ποῖ ἴο 
..- τὐηξου τά χὰ ῬΈΕΙ ΠΡ τς Τοίζασοι, [υκΚὸ 11]. 
1), ὙὮΟ νγᾶϑβ (βου οα ΌΥ 815 ἐαῖπεν, Ηεγοὰ (ἢ 6 
Οτολῖ, δπὰ ᾿νεὰ 5 ἃ ργναϊς οἰἴζεθ, ἩΗδοσχοὰ Αη- 
ραβ νγᾶϑ ἤγβι πρδυτίςὰ ἴοὸ ἃ ἀδυρμίον οὗ Ατθίδβ, 
Ἱκιὴσ οὗ Αταρίδ (πιθηϊοπθὰ 2 (ου. χὶ. 32). Βε- 
ςοπιίησ δηλιηογοά οὗ Ηδγοαϊδϑ, ἢ18 πἰδοα δηὰ 518- 
τετ-ἰη -ἰᾶνν, ἢς τιλιτιοα ὮΟΥ Βϑοσεῖϊν, 8116 ΠΟΥ Ὠυ8- 
Βαπὰ νγῶβ 511} ἰνίηρ, γερυάϊλιίηρ πὶ8 οὐ 1658] 
νὴΐο. Ατεῖῶϑ τοδᾶς ΜΑΣ ἰηϑὲ Ὠἷπὶ ἴῃ σΟη86- 
αὐυδηος, δηὰ Βανί ἀεοἔεδλίεα Ὠἷπὶ νγὰ8 ρῥγενοηϊεα 
Ὅγ ἴῃς Ἐσομηδῃβ ἔτομι ΠῚ ΤΡ ΙὉ5 ΗΙδὶ (Α. ἢν. 37). 
Αἱ τὰς ἰηϑσαϊοηυ οὗ Ἡδοτζοάϊδϑβ ἢς ψεηΐ ἴο Ἐουλδ 
ἴο Ἴοοπιρεῖς ἔοτ ἰδς ΚἰΕΙν Ῥονγεσ Ὀεδίοιννε ἃ οἡ 
Αγηρρα, Ὀυῖϊ νᾶϑ Ὀδηϊθμεά ὈΥ ἴδς ΕἸροσοῦ (Δ- 
Ἰίσυ!α το Ογργυϑ. 

νει. 4. Ἔα δοδη βαϊᾷ ; ποῖ οῃςοὰ θυ Βα τ 4]1Υ, 
845 ἴδε οΥὔἹΙΠΔ] ἰηῖβ. Τοδη 25 ἃ ὈοΪὰ Ῥγϑδοθεσ 
οὗ τ ξῃυιδουβηςββ δηά σχερεηΐδησο, ποῖ “ἃ τϑϑὰ 
ΘΏΔΚοη ὉΥ ἴδε πιηὰ ̓  (οδδρ. χὶ. )). ΗἰἾ8 δά! 
1εὰ το ἢΐ5 τη ρτιβοησαδης, --- ὲ ἰδ ποῖ απ]. Τῆς 
δεοὶ οὗ Ἡετϊοά νδβ ἃ οτίτης δραίϊηϑί ἢῖ5 Ὀσοίδοσ, 
ἀραῖπβὶ πὶ τυεῖξε, δῃὰ ἴῃ 1156} ἰποοβίυουθ, βίηος Ηδ6- 
τοῦδϑ νγῶ3 5 ηἰδεος (οοσρ. ἴ[,δν. ὡὐῸ 16; ΧΧ, 21). 

νΟΣ, 1. 
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γεῦ. 5. Απὰ ψ 86 δ0 Ψψοπ]ὰ δανὸ μΡαΐϊ ἴτὰ ἴο 

ἄοδί!. Αἱ ἴῃς ᾿ϑσαϊοι οὗ Ἡδτγοαϊδβ (Μά σὶς νἱ. 
1ϑ 20). --Ηο ζοαχοᾶ [80 πιπϊεϊαὰθ, εἰς, ΤῊΣ 
σδμαγαοῖοσ οὗ Τοθη 4180 τοϑαϊηεα Ὠΐτὰ ; Ὀυϊ (6 
ῬΟΙΌοΔΙ τηοῦνς νγ»85 πεεάδα ἴο ονεσθεασ ἐδς ἰηδυ- 
δῆς οὗ Ηεοσοαϊ85. 

γεγ. 6. Ηοτοῦ Β υἰτεπ-ἄδγ. ῬτοΡΔΡΪΥ ᾿ς δηηΐ- 
ΨΟΙΒΑΓΥ Οὗ Π]8 δοοθϑβίοῃ ἴο ρονεύ. ΤὨ6 ΠΟΙ͂ 
οὗ Οὐδιιδς όσα δὲ ἴῆς ἔεαϑὲ (Μδσκ νὶ. 21). Τῆς 
ἀλποίηρ βεατβ ἴο ἢᾶνε ἰκεὴ ρ͵δος Ἰἰδίδ ἰπ 6 δῃ- 
τογιδ πηδηῖ, ΘΠ 411] ΕΟ ΠΟΓῈ ΟΥ 688 ᾿πῖοχ- 
ἰοδῖθα., --- πο ἀδκηῖοσ οὗ Ἡοχοάΐαϑ. “ϑδίοτης,᾽ [86 
ἀδυρδῖον οὗ Ἡδεγοα ῬὨΠΙΡ. 8586 τηλιτιοα ΒΟΥ ὑη- 
οἷς ῬὮΠῚΡ ἴθς Τεύζασοῃ, δηὰ δέϊοσ Ἠἰβ ἀδαὶδ ΒΟΥ 
οουβίη ΑἸ Βίορυ]υ8, Οορ. Μασκ νὶ, 22. -- 
Βθαποϑᾶ πῃ [16 τιϊάδί, 506 λα Ὀδδη βεηῖ ὈΥ Β6Γ 
ΤΑΟΐΠΕΓ ἴο ψαΐῃ ΔΠ ΟΡΡΟΙΓΌΠΣΥ ἔοσ ΚΙ Πρ ΤοΒη 
(Μασκ νὶ, 21). Τῆς ἄδηςς γγβ ἃ ρδηϊζοῃηγίσηδ 
ὈΓΟΠΔΟΙΣ οὗ ἃ νοϊυρίυουβ οδαταςίοσ, πὰ νγᾶβ Ροσ- 
οττηδα ἰὴ τς πιϊαάϑι,᾽ ἢ τῆς Ἰηϊοχίοαϊδά Ὁ, 

ξογταϊηρ ἃ αοἰτοῖὶθ αρουξ μεσ. ϑυςὶ οσοπάμποϊ Μ᾽ᾶ8 
ἀεετηδα ᾿τητηοαδβί Όγ [ἐν γ8, τες κβ, ἀπ ἘοιΩλη8 ; 
ἴῃ (819 οα86 ἴῆεσε να8 δα ἀδὰ ἃ οὐ παὶῃ 8] ΡΌΣρΟο, 
δηὰ ἃ 51ὴ ἀγαίηβϑι δῦ οὔτι ἔοσβακἼη ἔδίῃοσ. Ῥυδ- 
Ἰὶς ἀδποίηρ (δῃὰ οἔΐεδῃ ῥὑγίναίς ἀβδηοίηρ) 041185 ἔοσ ἢ 
6Υ]] 4535: Οῃ8, ὄνεῃ ἱξ ποὶ ἀδβϑίσηδα ἴο Ὧο 80. 

γεσ. 7. ΤὨς Ρῥγοιηϑβε δηὰ οδῖδ οὗ Ηοζγοὰ βῇῆουν 
815 στα δοδίίοη, οι Ηδετγοάϊΐαβ ἢδὰ δηςςοϊραϊεά. 
Μασὶκ δά ἀἀβ : “υπίο ἴδε 84] οὗ τῶν Κιησάοῃ᾽ 

νεῖ. 8. Βοίπα δοῖ ὁ ΌῪ ΒΟΥ 100 [π8ῦ- 
βαϊεαά ταῖμοῦ τΏδη ἱπϑίσυςῖεα. 586 πεηΐ ουξ δηὰ 
σοηϑυϊεα ὮΙ τιοΐδοσ, υΐϊ [86 τοῦ 6.8 Ρυγροβα 
Βλὰ αἰγεδὰγν θδϑη ἐογιῃεα, δηὰ ὨΟΥ δῆϑνος (ΜΝ ασῖς 
ΥἹ. 24) ϑῆοὁ ν»5 στοδὲ ν᾽ παν 685 πὰ ἀσίοττηϊηδ- 
ὕοῃ, 48 ἀος8 τῆς ἀφηδηά, μοὶ ἔογ ἴῃ6 ἀοδίῃ, Ὀυϊ 
ἔοτ (6 Βεδὰ οὗ ἴῃς Βαρί8ι. ---α Ὅροι. 6 ὑἱδιίοξ. 
Α Ἰαῦχζε ἀἴβῃ. 18 δθεθπβ ἴο δᾶνα Ὀδοη δααοά 
ΌΥ ϑαίοτῃς Ποῖβοϊέ, “25 ἃ μἰάδοι 76βϑὲ, ἱπρὶ γὴν 
8 ἰηϊοπίίοη ἴο ἄενουγ 1 (]. Α. ΑἸεχαδη σοι). 

ψες. κίηρ σὲ “Απεονεά᾽ 
ταῖμεσ [ΠΔῃ “ δοῖτγ. [ιϑιυγθαα τγῖμου ἴλη ρεηϊ- 
(εη, Τῆς εοἰοϊίοηυ 413 ἰη Κεορίησ τὺ δἰ 
οδγδοίοσ δπὰ ἔδε! ηρ8 ἰονασὰ [οδη, Ὀυϊ νγᾶβ οὗ 
ΠΟ Δνδ[] ; σοι ρ] απο νὰ [6 τιυτάδγουβ τοαυόϑξ 
Ὅγ3 ἴῃς ΙΠΟΥ ΟΥΤἶηΠ4] Ὀεοδυϑ6 6 νγᾶϑ " στίονεά,᾽ 
Ηετοὰ ἰβ οδἱεὰ “ἂς Κίηρσ᾽ ΌὉΥ Ματὶς 8190, δἷἱ- 
Ἰπουρὰ ας αἱά ποὶ τα] Ρῥοβϑεβϑϑ (ἢς Ε||6. - 
Βυὶ Ὧ80 οὗ .ιΐα6 οαἴδ. Το οἱ νγᾶβ ἔοοϊ- 
ΒΏ, Δηα τγᾶβ ϑἰπέυ γ Καρί. Βείῖοσ Ὀσγοαὶκ οὖ 
πογὰ ἴλη Οοα᾽β δΥοτά. Ηδοτοά νγᾶβ βοσυρυϊουβ 
ου [π||8 Ροϊηϊ, δῃὰ γεῖ δὴ δάυ]ζεσοσ ληὰ τηυταοσοσ. 
-- Αὐὰ ἴδοι ἰπδί δαὶ ἱῦ εἶθ. Ηἰἱβ5 οουτίογϑ 
ΕΙΣ ὈΓΟΡΔΌΪΝ ΠΟΒ[]6 ἴο [οὔπ, ἴῃ ΔΩΥ οαβὲ ἴδ6 
ἐμὲ Οὗ πηδη, 80 ῬΟΜΕΓΙῸΪ ἔοσ οὐ], ᾿ηθυσηςοὰ 

εν. το. Δπὰ Βο δϑρΐ, εἴο. 1Ὲ (ὃς ἐδλϑὶ ἰοοῖϊς 
ἷλος ἰῇ Μδοββοσυβ, (86 Ὠοδὰ νῶβ Ὀγουρῆς ἴῃ 
ἴοτε ἴῃς ἐελϑὲ οἱοβεά. ϑοιηὴς δουγενοσ ἰηΐξοσ 

ἴτοῦὶ Μασκ᾽β δοοουηὶ (δδὲ ἰῃς τηἊββεηροῖβ τνοηΐ 
ϑοηιθ αἀἰδίδηοο, δηὰ ἤδῆσα ἰδδῖ 6 ἴδαεὶ ττᾶβ 
ἴνθῃ ἰῇ ἃ ΤΟΥᾺ] Ῥδΐδος αἱ 1{})ηυν]15 (ποῖ ἔδγ ἔγοζωη 
ΔΟΒδ6τυ5), 8116 οΟἸΠΟΙΒ ΠῚ τἢ6 ΠΟΥ οὗ 

σαϊες πουϊὰ το ΡῬΥΟΌΔΟΪΝ δὲ ἰηνϊϊεά ἴο 
ΤΙροῦα8, ἴπΠ6 υϑυδὶ τοβιάθηος οὗ Ἡδτοά. Βαῖ 
τῆς νογὰβ “χὶνας πὸ δοτῖα᾽ γε: 8), ἱπάϊςδία 
δαὶ ἴ0)6 ὈΠΒΟῚ γΛΔ5Β ποῖ (Ὡσ ὁ 

ΕΙΣ. 11. β.9 Ὁ ς ἴὸ ΟΣ τιοῖμοσ. “Α 
7εΖεῦε] ψτγὰϑ ποῖ νδηῦπρ ἰῃ ἴῃς ἰβίοσυ οὗ ἐδςε 
βεοοῃὰ Ἐ}1748,) ΤΒο νιπάϊσαινα δα] γε 85 τγᾶ8 
βεσνοα Ὁγ ἴὰδς ἱτητηοάςδϑὲ ἀδησοσ : ἴδ 6 5ἰχιῆῇ δηὰ 
βαυθηῖῃ σοταδηἀμπιοηΐϊ βίδπα ποχί ΘΟ οἴου. 

ες. 12. Ἰοοῖς Ρ {0 ΟΟΥ̓ΡδΔΟ, δὰ νατίοὰ 
15 ἃ ᾿ἰἴοσαὶ γεηετίηρς. ---Απὰ ἔδμογ ̓ ῃνοπὶ, --- ΡΓΟΌΔΟΙΥ 
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ΤΟ Ἀπ 58 αἰδοῖ] 68. ---- πᾶ (ο]ὰ Ζοσπδ. ΤΠεΥ που]ά 
ὨδίυΓΑΙΪ χὸ ἴἰο Ηΐπι, ᾿ξ ῥσόορειν δθεςοιεα ὃγ τῆς 
ἰπίογνενν τοοοσαάςα ἴῃ οδᾶρ. χὶ. ΟΠ ΕΙΒ ἱκερὶ δἱοοῖ 
ἈΠα ἔοττηδα ἃ πον 56ςοΐ, 

γεν. 13. ον ψπθὴ οδιΣ ποαὰ ἱζ. ΤΆΪβ 
28 ποῖ τὴς ΣΝ οδυβα οὗ ἴδε τοϊτγοιηξηΐς (866 
Ματκ νὶ. 21). Τῆς Ὑ νεῖνα δὰ τοιυσιδὰ δηά τς 
τὴ ἰυἀ65 σᾶνα ΗΣμ πὰ ἴῃεπὶ ἢ τεϑῖ. Βαβι 465 
[818 ψαιμοσίηρ οὗ σου ε5 του]ὰ τηλκο Ἡετγοὰ 
ΠΟΓῈ ϑβυϑρίοουβ. -- [πο 8 ἀοδοχί 81800 βρασί. 

ΟΗΑΡΤΕΚ ΧΙΝ. 

ΤΗῈ ΟΟΘΡΕῚ, ΑΓΓΟΚΌΙΝΕΑ ΤΟ ΜΑΤΤΗΕΧΜν. [(Β.4». ΧΙΨ. 14-2:. 

Νοῖ ἃ " ἀδβογί ᾽ ἴῃ ἴῃς τηοάδγῃ βεηβε, Ὀὰϊ ἃ τἈΪηΪΥ 
ἸΏ ΠΑὈΙοα αἰδίσὶςϊ ; ἰῃ δι ϊοηῖῖβ ἤθᾶσγ Βο 5] ἃ 
7υ1145, ου τὰς ἐαρέεγγε βῇοτα οὗ ἴδε ἰαϊο οὗ Τιρ6- 
τΔ8 (8366 Τὺκς ἰχ. ΤΟ; ΤόΒῃ νὶἱ. 1), ἰῃ ἴδ ἀοχηϊη- 
ἴοῃβ οὗ ῬὮΠΠΡ τὰς Τείτγασου, Οὖσ Τοσὰ νου] 
Δνοϊὰ Ἡδτοὰ 45 νγ)6]}} ἃ5 βεὲῖκ τοϑῖ ἔοσ Ηἰ58 ἀϊϑοὶ- 
]ε8. -- ΤΠΟΥ ζο]]οτσοὰ εἶπ. Οομρ. Μαχγκ νὶ. 323. 
ἢδ ΡΟΡυ ΑΓ οὗ οὖσ 1,οσγὰ σοπεϊπυεα, -- ΒΥ Ἰαϑὰ ᾿ 

ΤΠ18 5 [6 υδ08] πηδδηΐηρ οὗ ἴῃ6 ατεεῖκ ρῆγαβε. 
ὙΓΏΙΟΔ 15 1 ΟΓΑΪῪ τεπάεδτεᾶ : ὁ οη ἕοοῖ᾽ 

14-21. 

719 ἔοεαϊδηρ οΥΓἹ 166 ἔνε Τλομδαρά. 

Ι4 “5 ΝᾺ 7]|εϑὺ5] ψεπι3 ἔουίῃ, ἀπά δὰνν ἃ σγϑδξ τα] εἴιά6, 

δχαβ τηονϑαᾶ ψιτἢ σοπιραβϑίοη ἰοναγὰ 8 [ἢ6ηὶ, δηᾶά ἢ" 
[5 Ὠραὶθα {ΠΕῚΓ 51:.Κ. Αμπᾶ ψ ἤδη ἰτ ν 5 δνθηϊηρ,᾿ ἢ15 6 ἀἸβοὶρ]65 

ἃ Μακπκ νιἱ. 
ἀηα 34-441 ΓΚ 

χ. 12-ἰ71 
7οδ νὶ. ς- 
131 (ΟΡ. 
οὔδΡ. χν. 32 

σἝΙη6 ἴο ἢΐπὶ, βϑαγίηρ, ΤῊ 8 ἰ5 4 ἀδβεγί ρίδοβ, δηὰ (μ6 {{πὴ6 15 2 τρ. οβαρ. 
ΠΟΥ͂ ὃ ραϑὲ ; βΒ6η4 τῃ6 τυ ἰτυὰα 5 ἀναγ, [μαΐ ΤΏΘΥ ΤΏΔΥῪ ρὸ ἰηΐο 

16 ἴῃς νἱ]αρθβ, δηα Ὀὰγν τῃειηβεῖνεϑβ 

1χ. 16. 

νἱοῖι4}5. Βυξ 655 58]4 
πηΐο {Π6πηὶ, ΤΟΥ ποοά ποῖ ἀδρατί,; 11 “ὁ αἷνα γα [δὶ ἴο δϑδί. ς ὕοπιρ. 2 γ Ρ διῖνὸ γ 

17 Απὰ ΤΥ δᾶὺ υηΐο ἢϊπι, Νὰ ανα ἤθγε θμΐ ὁ ἔνε Ἰοανεβ, ἀπά ἵννο πὶ 

18 ἢ5}658. 

Κιηρεὶν. 42 

Γδρ. χνὶ 

Ης 5414, Βιίηρ [δὰ ΠΟΥ ἴο τη6.2 Απά ἢς οοτῃ- 9: 
19 τηδηάοα 18 τῆ6 τηυϊεἰτυάς 9 ἴο 51 ἄοννῃ 16 οἡ ἰῆς ριδ85, δηά 15 ἴοοῖκ 

[86 ἥνε ἰοανεβ, δηὰ [ἢε ἴνο 8865, δῃα “]οοϊκκίηρ' ΠΡ ἴο ἢξάνδη, “ ἡρλής νἱϊ. 

7 ἢ Ὀ]65564, ἀηα Ὀγάκθ, δηὰ ρὰνῈ ἴῃς ἰοᾶνββ"} το ἀξς ἀϊ5ς! 68, ̓  

20 δῃηά [δε ἀΐ5ο:0168 ἴο [6 τυ! 6.9 

ψγοτα Π]]δα : δπα [ὮΘΥ ἴοοῖ ὉΡ οὗ [δε ἔγαρτηθηῖβ ἴῃδϊ σαπγαϊηβα 1 
Απᾶ τδδὺ δαὶ δά βδΐδβη 18 ψψεσα δρουΐ 

ἔνε [Πουβαηά τδη, Ὀοϑάθ νοιηθη δηα οὨΙ]άσθη. 

21 ἴνεϊνο σ αβίκοίβ {{]]. 

; 108ὴ 
χνὶϊ. ᾿. 
1: ὅδπι. ἰχ. 
13; σἤδρ. 
χχνὶ. 26: 
Μαγὶκ νἱὶϊ. 

Γὰκὰ 

Απά {Π6γ ἀϊα 4]] εβδῖ, δηά 

δ ἢα δα οοἸΡΔΑββϑίοῃ οἢ 
6 (ἢ68 
9 τὐυϊθυάδς 

12 γηο6 [Ώδηὶ ΠΙΙΒΟΥ 

1 Ὡς 3 ἡΔΠ16 
4 ογπεέξ Ἦδ δ᾽ σνθηΐηρ ΜᾺ5 ΟΟΙῺΘ 
Ἷ Τῆς ῥἷδος ἰ5 ἀθϑοσί 8 δἰγεδαγ 

10 ξοοά 1: ΤΏΘΥ ἢᾶνα 20 ΠπΠΕΘἅ ἴο ρῸ 
18 Δ αΐηρ 14. γρΟ]]η6 
1δ ἢ6 
1 τῃδῖ ψῃϊοἢ τουηαϊπαα οὗ [6 Ὀσγόκθη Ρ᾽Θ 65 

ΟΟΝΤΕΝΥΒ. Τῆς ἐεοάϊηρ οὗ ἴῃ6 Εἶνε ΤΒου- 
Βαπα 15 ἴῃς ΟἿΪΥ τηΐγαοὶα τηεηποηδα ὈΥ 811] ἔουγ 
Ἐνδηρε ϑῖ8, δηα ἴῃς ἢγϑὶ ὁὀοσύτστεποδ δ] Ὡδτ- 
ταῖθὰ ὉΥ ἴθι 11. [{ αἷβο ἔυτιβηεϑ ἃ ἀεβηϊίς 
ΣΟ ΟΪΟρΊοΔ] ροὶπί ζογ ἃ ΠΑσ ΠΟΥ οὗ ἴῃς (σοβρεο]β. 
1 15 ἰῇ ΠΥ τοϑρδοῖβ {Π6 τηοϑὲ ἱΠΟοΟ ΡΥ ΘὨΘΉ51016 
οὗ 411 (6 σχσγαοϊθβ.0 ΨΆπουβ βυσροβϑουβ ἤᾶνα 
Ὀδοη τηδάς 458 ἴο ἰῃς πηοάς Οὗ ἱποσοδβθ, 45 ἱηνοϊνϊπσ 
ἃ ὈΙΡΏΘΙ ΟΥ̓ΘΙ οὗ πδῖυγα ; δὴ δοοαϊεσγδοηῃ οὗ [26 
πδῖυγαὶ Ῥσοοθβ8 ; ἃ σειηοναὶ οὗ ἴῃς Ὀδη οὗ ὈΔΙΊΘη- 
ΠΩ688 ΓΟΒΕΠΡ Οἡ ΟΣ ΘΑΥΓΠΪΥ Ὀτεδά, βῃοσίηρ ἴῃς 
ΡΠ ΟΥς ἔυ] 658 ποι 1 σοηίδῖηβ ἤθη ΟΣ 51᾽8 
ἰοβϑὶπς ἀεβοθηᾶβ ὑροὴ ἰξ. [158 584ΐδβϑε ἴο δοοερῖ 

ἃ Βυροτγηδίυγαὶ! ἰῃοῖδδβε νϊουϊ 5εοϊοίησ ἴο ΚΠΟῪ 
(ὃς πιεϊποᾶ, «πα ἴδῃ ἴο 56εὶς δπὰ δοοορῖ ἴῃς 
ΒΡ ΠίυΔ] Ἰαϑϑοῦβ ἰξ ἴδᾶοθβεβ. Ὁμα δίίειηρίβ ἴο 
Εχρίαίη τ 838 ἃ πδίυσαὶ ονδηξ ἢδλνε Ὀδεη υἱζεῖ 

16 Δῃὰ Ὀγθακίηρ ἴῃ Ιοανθβ, ἣθ ργανὸ [ἢ θηὶ 
18. ἀἸα οαῖ 

ξαϊϊατεβ. Τα ἔουγ Ενδηρο] δὶ οουἹὰ ποῖ τυτίϊα 
848 ἴπεγ βανα ἄοῃθ, οὗ ἃ “ταγΐῃ,᾽ ἃ “ Ρασδῦϊα,᾽ οἱ 
ἃ “5 00]. ἘΕΠΊΏΟΥ [Π]8 ννᾶ8 ἃ ταϊτᾶο]θ, οὐ ἴῃς 
Ἐνδηρο] δὶ πᾶν ἩΠΕᾺΠΥ {α]ϑδθα. Τῆς ρτεδὶ 
Ιεββοὴ 15: ΟἾσιβδὲ (ῆες Βτιεδα οὗ [πε πμοχ]ὰ ; [118 
ἴγρε 15 ἴῃς τηᾶπὴδ ἰῃ ἴῃς Ὁ] άδσηθ85. (τ 58 
Ῥόέορὶς ρασίδκκα οὗ Ηΐϊπὶ ἴο ἴῃ πουβῆτηθδηΐ οὗ 
ΓΠΟΙΓ βου ]8. Α8 ἴῃ ἴδῃς τηΐγδοϊθ, [6 τ θδῇ8 ΙΠΔΥ͂ 
Ῥ6 νἱβϑῖ]6, Ὀυϊ (ῃῆς τηοάδ Ὀπκποόσῃ ; οὗ ἴδε ἔδεϊ 
ὙῸ ἸὩΔῪ Ὅς ἀϑϑυγοά, Δηὰ ΤΊΔΥ Δ3ΒΘΌΓΕ ΟἴΠΕΟΓΒ. --- 
Νοῖϊος τ)6 οοηίταϑὲ Ὀθείΐτεθη (ἢς ἔεαϑί οὗ ἰδς 
“οδϑίδίεβ οὗ (δ δα’ δὲ Ηδιοαδβ οουτχί, Δηα 1815 
ἔεαϑὲ οὗ ἴῃς ροοῦ δηὰ 5'ςκ του 65 ἴῃ ἰῃς ν]}- 
ἀδγηθββ. Ουσ [οτὰ γᾶνε ἔγεε]ν ἰπ τῆς τυ] ΘΓΠ688 : 
διεαϊεά, ἱδυρῃϊ, δηα [εδὰ 8]], -- “Τῆς ΒΙΌΪ]6, 50 {1 
εἰς ἱπ Ὀυ]ο, Κὸ ἰἢς ἄνς ΡΝ Ἰοᾶνεβ δηὰ (ἣς 
ἴγο 853}68, τῇδε ᾿πουβαπβ ὑροη τμουβαηβ ἢδ9 



ΓΗΑΡ. ΧΙΨΝ. 14-36.] 

ἰξ ἔεὰ, πὰ “111 ἰξ ἔεαά, ἴῃ δΥΟΥΥ ἀρ, ἰπ ὌΡΕΙ 
απ οὐ (τ:βίδπάοχω, ἴο 86 ψοσὶα᾽δ εηά 1" 

νεῖ. 14. δὰ οοταραδδίου οὰ ἴμθι. ΑἸ} δὰ 
[ο] οννεὰ ΗΠ πὶ 80 ἔϑτ δῃὰ σεῦ 1 ἃ βίδίς οὗ βρὶσὶῖ- 
Δ] ἀεβετυοη ; ΤΏΔΠΥ οὗ ἴπδπὶ ετα δἱοκ, Ηἰ5 
σομηραϑϑίοη τηδηϊοϑίεα [5616 1 Βεδιηρς [ΒΟ Ι Σ 
ἷοκ, πὰ ἴἢ ρίνιησ [μετὰ ἰπβιίσυσοη (Μασὶς ν]. 
34). Το δρρτοδοῦ οὗ ἴῃς Ῥαββονοῦ βεάβοη (]} 08 
ΥἹ. 4), Δεοουηῖβ ἔοτ [ἢς ρτελίηοββ οὗ ἴῃς ταυἹθταάα ; 
ΙΏΔΩΥ οὗ ἴε ὍΟΙΘ ῬΙΟΡΔΌΪΝ οὐ ἰῃοὶσ ὙΑΥ ἴο 
7:8] Θ:η. ᾿ 

Ε΄. 15. Ἐνορΐηρ. Τῇ “3, ονοδηΐϊησ, 2. Ζ., 
ἕτοτω θεν ἴο 51]Χ Ρ. Μ. ΑΗ ἘΦΈΙΕΗ ἔπαΣ οἔ 
ἴδε ἀλγὴ) ; νεῖ. 22 γείειβ ἴο ἴῃς “εεομαῖ δνθηϊηρ, 
ὙΏΟΩ Ὀερσάη δὲ βὶχ Ρ. Μ. (ἴὰς ἤγβί πυδίςῃ οὗ ἴῃ6 
Πρ ). -ο Το ὔσηθ, [1ἴ., “Βουτ,᾽ ἐδ δἰτοδὰγ μαϑϑδί. 
ἘλΙΒοΥ ἴῃς της οὗ ἀΔΥ 18 ἰαΐδ, οὐ ἴῃς ἤπια ἔοσ (ῃ8 
ενεπίηρ τη68] 15 ραϑέ. Ὅμὲ ἀἰ5οῖρ]6ε8 ῬὈτΟΌΔΟΙΥ 
ἰπίεστυρίεα Η:5 αἰβοουτθε ἢ [Π}8 βυρροβίοῃ. 
Ουτ Ιοτὰ μὰ οοπίηυρα ΗΠ5 νοσὶς οὗὨ ἰδδοῃίης 
δηὰ Βεδίῖηνσ, υη8}} Ηδ δά δὴ ΘΡΡΟΠΌΒΗΥ ἴο ΒΠΟΥ 
μον Ηδς οου]ὰ ΒΌΡΡΙΥ οἴμβε σδηΐϊβῸ Τῆοβε ὙῃοῸ 
τὶς οὐ πὶ 5}2]} Ν ἔεὰ  Τοδη ἰς6}15 υ8 Ηξε 
ἸΚΠΟΝ ταὶ Ὡς που]ὰ ἀο,᾽ ἱπῃβογηρ 4 αυεβοπ 
ΟὐΓΙτὰ ρὰΐ ἰο ῬΒΠΙΡ (σγᾷο νγἂϑ ῬσΟΡΔΌΪΥ ἰδς 
ΒΡΟΪκ6ς 40) ἴο ΤῪ ἴα. (6ς Τοδη νἱ. 5--.} 

γεῖ. 16. αἷνθ γὸ ἴδοια ὁο θδὲ. Ὀεαΐεηοα 
βδεειιδὰ ἱπηροβφῷδὶς, Ὀυϊ ἴΠοΥ ἀἰὰ ΟΌΟΥ τὨτουρὮ 
ΟΠ τι 5 ῬΟΜΕΙ σον ϊηρς [6 τθδῃ8 10Γ (ἤδη. 
Ὀυῖγ 15 τηθᾶϑυσοα ΟΥ (χ᾽ 8 σοτησηδηά, οὶ ὈΥ͂ 
Οὔὖχ τεϑοῦσοδϑ. 
ει. τῇ. ὯΟο δανὸ μ6196. Απάγεν βαϊὰ (ἢ]185 : 

ἃ Ἰλὰ πῇῆο νγὯβ ὑγόϑεηὶ δα τμὲ8β 5112}} βίοστε οὗ 
ἐοοὰ (Το η νὶ. 8, 9. Τῆς ἀἰβοὶρ]68, τπουρἢ 
ξ]] οὗ ΡοΙρΡΙοχ Ὑ δηὰ ἀουδὶ, ἱὑσϊεὰ ἴο οὖν, δπὰ 
5οιρῆς ἰοοα ἔογ ἴ86 πυϊθτυ 6. ΤὨς Ἰοᾶνοβ δηὰ 
ἤβδος τυ οὐϊαϊποα, οὗ ψΒΙΓΟὮ ΠΟΥ βΒαιὰ “δὶ 
ὍΤΕ ΠΟΥ͂ ΔΙΠΟΙΠΡ 80 Τδηγ,᾽ ΘΙ ΕἸτῦ Ὁ ἰποπὶ 
ἴο ἴδε ΡδΟρὶδ. -- ΕἾἶνο ἰοανοδ (“ ὈΔΙΊΟΥ ᾿ἰοᾶνο5 ἢ 
διὰ ἴτψο δε)985 (᾽ 510. 21] 5365, ὈΓΟΌΔΌΪΝ 5411 
ΟΏ65). ῬΡΙαΐῃ οουοη ἑοοά, 

Ψψεῖ. 18. Βυίωρ τὴὸ ἴδοι Ηἰἴποσ. ΤὨς βἴοσα, 
ΒΟ ΒΟΔηὮΥ, ἰ8 ἢτϑῖ ρσίνεη ἰο ΟὮσίβὲ ; τῆ 1 Ὀὲ- 
οοσ65 νὰ] 040 ]6 δηᾶ βϑυβηοϊοηΐ. 

ψεῖ. το. ΤῸ σϑοϊέπο οἱ [19 ἱ 
ἯΓ25 ΤῊ ζιτΆ55 Οὐ ἴπ6 ῥΪδαςα,, [ΟΠ νἱ. το. Αἱ 
ἐδδὶ βολϑοὴ ἴἃ πουϊὰ Ὀ6 Ιυχυτληΐϊ, ἐογχηϊησ Δῃ 
ΘΆΞΥ λῃὰ ςοηνεηΐϊοηΐ ΓΟ ηρ-ῬΔο6. ὙΏΘΥ τεοϊ δὰ 
ἴῃ ργοῦρβ οὗ Βυπάγεάβ δἀπὰ ἤξθϑ (Μασ νἱ. 40 ; 

“ΝΟΥ͂ ἴβοσο 
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ΓΚα ἰχ. 14); [ἢ σοπέιβίου τνγᾶ8 δἀνοϊ δὰ δηὰ 
ἴῃς αἰβιΠ θυ οη τηδάὰς εαϑγὺ. ϑυςἢ δὴ διτδῆρο- 
τηθηΐξ ῥγεοϊυάεα ἀεοερύου, Ὑθετα τγἂαᾶθ πὸ α18- 
ΟΥ̓ΕΙΙΥ ταηπὶπρ δέζοσ “6 Ἰοανεβ δηὰ ἤβῃεβ᾽; 
(Ὠγβε 5. δ] ββδίηρβ όσα σασεϊνοα τὨτουρὴ ἰῃο86 
Ης οοτππμδπηαδα ἴο ἱπηραγί [Π6Π|. --- ΘΟ ἪΡ [0 
πϑάνθιι, 80 δ᾽οδδοᾶ; δηὰ Ὀσθδιχίηρ [16 Ἰοᾶνθδ, ὯΘ 
ἄᾶνο ἴμοα. Τῆς ἀεβορθοη τό081}15 ἴπ6 1,58 
ΘΌΡΡΟΙ, οὗ ψ Ώο ἢ (ὶβ τλῖγδο]Ὲ 15 ἃ Ῥτοσμοηϊίοῃ, 
Τῆς ποσὰ “ Ὁ]658᾽ ἴῃ ἴῃς ΒΙΌ]ςΣ τηθᾶηβ οὐ β 
ἙΆΨΟΥΪΠΡ 8, ΟἿΣ ΔΘ ΚΙῺΡ ἕανοῖβ οὗ Ηΐπα δῃὰ οὖσ 
ΤὨδη ΚΕρΊν!ηρ ἔοτ βυςοἢ ἕδνοτβ; [6 ἴὮχΘΕ 56 η5685 ἃσὰ 
ΔΙ ΤΑΥΒ ΤΏΟΓΘ ΟΥ 1658 σοῃησοῖςα, Τδε ἔοχτῃ οὗ [ῃ6 
Οτεοῖκ αἰδοομηδοῖβ ἴ86 “Ἰοανοβ᾽ ἔτοτα ἴδε ψοσζὰ 
“1655. Τῆς Ὀ]εββίὶηρ ψ͵ὶμπ5 παγδΐοσε τηδίηὶν ἃ 
Κδη ϑρίνίπρ (σοτρ. ᾿οδπ : “ἤδη ΜῈ Ὠδα ρίνοῃ 
1πδηκ5᾽), ποῖ 5ΙΤΩΡΙΥ 4 Ὀ᾽αββίηρ οὗ ἰδς ἸΙοᾶνεβ. 
ΤΒὺ5 [6 Θυσπασϑοῖο σαίογεησε Ὀδοοχεβ Ῥγοχηῖ- 
Ὠδηΐ. - ΤῊΘ ΙΟανῸΒ (0 πα ἀϊδπαΐρ]οα. ΤἸὨς ἀϊβοί- 
ΡΪ68 Ροβϑι Ὀ]Υ τεοεϊνεα [Ὡς Ὀσόκθη Ιοᾶν68 δηᾶ ὅ53}.:69 
ὦ: ἐἦεξν τύεγέ, [6 ταὶσασυ]ουβ ᾿πογεᾶβα ἰδ Κίηρ ὈΪδοδ 
ας ἐάεν αἐτέγίδιεα ἐάφθνε. ΤῺ8 ροϊπί8 ουΐξ [Βα ἀπ 
οὗ (δε Τ μεῖνε, δηὰ οἵ (ἢς σα ηἸβί ἴῃ ρἝΏΘΓΑΙ ; 
Ὀὰὲ 1πΠ6 δοοουηΐβ οὗ {π6Ὸ ἴξχες οἴμοσ Ενδηρο } 5.5 
ΠΟΘΕΙ͂Σ ἃ οομίϊπυουβ ρσίνιην οὐ ἴῃς ρῥᾶτί οὗ οὔὐσ 
Ιοτά. 

Ψεσ, 2οθ. Απᾶὰ Ψοῖο 8118. ῬὮΣΡ μα 5αϊὰ 
ἴμαὶ 200 Ῥδηηυπουί οὗ Ὀγοδὰ νου] ΟἿἹΥ σὶνα 
ὁδοὶ ἃ [1π||6, Ὀυϊ ποῦν 4}1} δὰ σχεοοϊνοα δηουρῆ. 
- Οὐ ϊο Ὀχόῖκθα ΤῊς Ρίθοθβ [ΠΕ α18- 
τῆηθυϊεά, γνΐθοθα, ποῖ τὰς τεΐυβε. --- ἔχοῖνο Ὀαδίκοί 
011, “Βαβίκείβ᾽᾽ βϑυσοῇἢ 245 σάν ]οσβ οαττιδὰ ὙΠ 
ἴπεὰ. ΤΟΥ ΠΑ Βανς Ὀεϊοηρδα ἴο τῆς ἀ150}Ρ168, 
ὙὯο οοἸ]δοϊοαὰ τῆς Ὀτγόϊθη ρίεοςβ, δαὶ νγᾶβϑ 
αἰμετεὰ εἼχοοοάεδα τψῖῆαὶ νγὰ8 ἢγϑι Εἰτοι ουζ, 
᾿σ8ῖ πτδϑ πὸ ψδβίεσ; Ης δπη]οϊποα (7 μη νὶ. 

12) οΑγοξ] 655 Δηα ΘΟΟΠΟΙῺΥ δἱ ἴμ6 οἱοβο οὗ ΗΪ8 
τηοϑὲ δρυπάδηϊ Ὀεβίονιωεης, Ὡῆεβα ἔγαρτηθηΐβ 
ὍΘΙΘ ῬΓΟΌΔΟΙΥ ἔοσ ἴῃ6 υ8ὲ οὗ ἴῃς Ὑ πεῖνα, βἰπος 
ΘΌΟΘΙ ΤΙ ΓΔΟΌ]ΟυΒ ἰμοτόαθα ψ͵ὼ5 ποῖ ἰδ συΐϊο, Ὀυζ 
[6 Ἔχοερίϊοῃ. Τμῖβ οἰγουϊηδίδλῃος τηεηοηδα ὉΥ͂ 
411 ἔουγ Εὐνδησο 85 γἃ8 ἀδϑιὶρηιςοα ἴο ρα 85 [86 
ταυδοὶς ρου ἴδ ἀἶδοῖΡ]65 (οοσαρ. ΟΒΔΡ. ἀρ 

Ψεῦ. 21. Εἶνο ὑπουδαπᾶ πθὲ. ΑἹ] ἴ[π6 Ἐνδῃ- 
ξ6}158 τησηὔοῃ τς υΠΡΕΙ οὗ πε. Μαϊοῦ 
αἰοῃς δαάβ: Ὀϑαίᾶθαε Ἰσοδοσ δῃᾶ οαἑᾶσοι. ΤὨς 
Ἰαϊίοι οἷ45565 το ὈΣΟΌΔΌΪ ποῖ πὐυμηεγουβ, δληὰ 
ψου]ὰ Ὅς ἔεὰ δραγί ἔγοσα {πε θη. Οχ ἴδε εἴεςϊ 
οὗ ἐπ τηΐσγδοὶθ, 8ε6 ἤδη νὶ, 14,10. 

ΟΗΑΡΤΕΚ ΧΙΝ, 22--36. 

ρῶς τυαίξίμρ᾽ ορ 1ζ6 5εα απαὶ ἀσαζέηρ᾽ ἐμ 116 δαμά 977 Ορρδεαγεί. 

22 “5 ΝῺ 5ἰγαιρμίναυ 6805} σοηϑίγαϊηθα ἢϊ53 ἀϊϑοῖρῖ65. ἴο ρεῖ 5 Μακκ νἱ. 
45-52; ΙΟΗΝ 

ἰηΐο ἃ 810,3 δῃηᾷ ἴο ρὸ Ὀείοσγε Ὠΐπη υηΐο (ἢ6 οΟἴΠΟΙ 5146, τ 15: 
23 ΜὮ1Ὸ "4 ὃς 56ηΐ (6 τλυ τὺ468 ἀναγ. Απὰ ποθὴ ἢ δά βθηῖΐ 

[86 ταῦτ 68 ἀὐνᾶγν, ὃ ὯΘ ψοηΐ ῸΡ ἰηῖο 432 τηουηΐϊδίῃ δρασγί ἴο ὅ Εὔκε υἱ; ὩΣ 

ΡΓΑΥ: δηά θη (πε 5 δνεηΐϊηρ ὰ5 σοπΊθ, ἢὮ6 ψὰ5 ἴῇεγα 8]0}6. 
24 Βαυῖ ἴδ 5Ξῃϊρ 8 νὰ58 ον 7 ἴῃ [6 πιϊάβε οἱ [6 568, ἰοββεὰ νι 8 
25 ΜΆΝΕΒ: ἴοσ ἴῃε ψΙΠα γὰ8 σΟΠΓΑΙΥ. Δηά “[η (86 ἔουτί νψαϊοἢ « π τον ϑὐνὰς 

3 186 
6 ρ»» τῇ 

1 6 8 Ὀοασΐ 
ὃ χαἔῖοῦ Ἷ αἰτεδαγ 

411] 
δ ἀἰβιγοββεᾶ ὃν [86 



[32 ΤΗΕ ΘΟΟΘΡΕῚ, ΑΓΓΟΚΌΪΙΝΟΕ ΤΟ ΜΑΤΤΗΕΝ. [(βάᾶρ. ΧΙΨΝ. 22--36. 

οὗ [86 πἰρῃξ 6551 ψϑηῖθ ἀπίο {8 6π|, αἰ Κίηρ οὐ Ὁ Ἐς 568. 
26 Απά ψῇβη ἴῃς ἀἰβοῖρ 658 ϑᾶτν ᾿ἰπὶ να Κίηρ' οα 86 568, ὁ ΠΕ ἡψεσα “ (σμρ. ἴαχε 

{του ]6ά, βαγίηρ, 1{ 15 ἃ 5ρ1Π|;1} δηά [6 οτὐιθὰ ουξΦι ἕο ἔθαδσ. 

27 Βυῖ 5(γαϊρηϊναν [6505 8ράκα υπΐο ἵθετω, βαγίηρ, Βε οὗ ρσοοά 
28 οἤεεγ; ἰΐ 5.1; “θὲ ποῖ δἴγαϊά. Απά Ῥεῖΐεσ δηϑνεγθά ἢϊπὶ δηά " σβαρ' χνῇ. 

584, Τιογά, [ἢ ἰ ΡῈ δου, Ρἰά τὴϑ οοσῆδ υπῖο [Ὧδε οἡ [δ6 ψναῖοσ. 3 

290 Απα ἢξς 8414, (οπα. 

χχὶν. 37. 

Απά ψῆδη Ῥεοῖοσ 8 οοπθ ἀονψῃ οι οὗ 

30 ἴῃς 5}1Ρ, ἢε 18 ψαῖκεὰ οἡ ἴ8εὲ ναΐοσ, 2. ἴοὸ ρὸ [016 Ϊ6ϑιι58. Βυῖ 7 ὅεε εμαρ.νὲ 
ΏΘη Πα δᾶνν ἴπε ἱπα Ὀοϊδίεγουβ,}δ ἢ6 νγἃ8 αἴγαία ; δῃηά Ὀερίη- 9 389 οβαρ. 

321 Ὠΐηρ ἴο 51η1, 6 οὔῇεά, βαγίηρ, [ογά, βᾶνα 16. 

22 αἀουδῖὺ 

34 

Απά ἱπηηθ- ἡ ἀρ τἢ 
ἀϊαίεϊγ 16. 76β5 βίγεϊομεά ἑοσίῃ ἀξξς μΒδηά, δπᾶ οδυρῆϊ ΠΤ Ὠΐτω, δπάὰ δὲ ΤΡ δ. 
5814 18 πηΐο τη, ΠΟ τοὺ οὗ Ππ||6 ἑαϊξῃ, τυ βογείογε ἀϊάβὲ δου ἔπκει ες; 

Απά νῆδῃ πο Ψοσα οοτης 39 ἰηΐο [86 58ϊρ,8 1ῃ6 τπιῖπα ἸΑλΑΣ ἔτ 
33 οεαβθά, ὙΤμρη Ὁ ΤΠ6Υ δαὶ ψψεσα ἴῃ ἴμ6 βῃὶρ ὃ οῃηβ δπὰᾶ 31 δ τνοσ-. 3ε: ἀτιοῖς. 

ΒῃΙρρβά ἢϊπι, βαγίηρ, Οἱ ἃ συζῇ ἴδοι γί ὃ ῃς ὅοῃ οὗ αοά. ἜΡΛΗ 
᾿Απὰ ψβϑη ἴμεν Ψέγε ρόης 52 ονεγ, ἔμπα οδπλθ ἰηῖο 33 [Π6 ΙΔπά ΝᾺ ἐξτος. 

35 οἱ ἐ(ἀεππεβαγεί. Απᾶὰ ψβθη ἴμ6 ταθῃ οὐ μαΐ ρίδος μϑῷδ 861 οὐπιρ. 
Κπονηθάρε οὗἩ Ὠΐπι, [ΒΕῪ δβηΐ ουἕ ἰπῖο 411 [πμδΐ σουπίτγυ τουπά, δὲ αρ τοκο 

36 δρουῖ, ἀηὰ ὑγοιραΐ πηΐο Ὠἰπὶ 41} [μα νεῦα ἀϊβθαβεὰ; 9. Απά, ΒΉΝΝΝ 

Ῥαβουρμί δῖπλ [παῖ ΠΥ τηϊρ αὶ οὨἱγ του ΒΒ ΚΊδ6 Βοηὶ 1 οὐ ἢἰβ "πιδος ομαρ. 
Βαττηθηῖ : δηά "88 ἸΊΔΗΥ 88 τους ῃοα τοῦ τηδάθ Ρεγέεογ 
ψὨοΪΟ. 

9. ΔΤΩΘ 20 ὭΡουη 
18 σοΐῃρ' ἀονγὰ τοι ἴπ6 Ὀοδὶ, Ῥεῖοτ 

Ὁ δὴ ΔρΡδυϊ θοῦ 

28 κ Μανὶ ἰἱ, τὸ: 
1λικε νἱ. το. 

12 Ὡροῦ [86 τδίουβ 
14. σΟΠ6 

δ ργεῖξ ὈΟϊΒίΘΤΟΌΒ 16 οἰγδί ΒΕΥΑΥ ΣΤ τοοῖκ Βοϊὰ οὗ 
18. ἢ 19 φΌΩ6 ὉΡ Ὁ Απὰ 11. γε σᾶτηα δηὰ 
33 ρᾳ556 3 τὸ Ψ ἀρΐο 36 κοΐ 
35 5ἷοἷ ἽἹ ὈοΥΩΟΣ 38. σγεῖξ ρετίε ον 

ὉΟΝΝΕΟΤΊΟΝ. [τη δῖε δέζεσ (ἢ ταϊτασυ- 
Ἰοῦδ ἔδεάϊηρ, [6 ῬδορΙ]ς τιβμεα ἴο Ῥσγοοϊδίγη [6508 
ἃ Κίπρ δηᾶ γος ΧΣΕΔΑῪ ἴο δῖα νἱοϊδεηϊ βίθρβϑ ἔοσ 
ἰμαὲ Ῥυγροβα (]}οἙοδη νἱ. 14, 15). Το ἀἰδοὶρ]68 
ὝΘΓΟ ὈΓΟΌΔΌΪ τεδαγ ἴο Ἰοΐῃ [6 Ῥδορὶε ἷἰπ δὴ 
ΘὨΪΟΥΡΥΒ6, ΏΙΟ. που 16] ΓὨΟΙΣ τετηδὶ πίῃ 
ΤΑΣ] Θχρδοϊδ οη5 τεζασαϊηρσ [ῃ6 Μεββι Δ 5ὮΙΡ ο 
(εὶς Μαβίεσ. Ηδηος οὖσ 1 οτγτὰ ἀἰβηιίββοα ἴῃδσα, 
βεῃπαϊηρ ποῖ ἤΟΙῈ ΠΟΥ πουϊὰ ἔδεὶ {μεὶγ πεοὰ 
οὗ Ηἰβ ργεβεῆοθ. Μασγὶς δηῃηὰ Ἰόθη Ὡδυταῖς τ 15 
οσούστοησα, Ὀθὲ τῆς δἰϊετηρὶ οὗ Τεῖου (ν  β, 209-21) 
5 τηοπιοηδα ΟὨἹΥ ὈΥ Μαιβμον. 
ες. 22. Οοπθέταϊαο ἐδ ἀἰδαΐ» 96. 8:6 ΔΌονα. 

-- τὸ θὺ Ῥοζοχο ἷτα ἴο [16 ΟἾΝΟΣ αἰὰθ. Μδασκ: “ἴο 
Βειβαιάα ;᾽ ἴόδῃ : “τονγασὰ σδρεσηδυση." ϑοτὴς 
υπαάοχβίδπα ὈΥ Βοιμβαϊάδ, ἰῃς οἰ οὗ Απάτγενν δπὰ 
ῬὮΠΠΡ, ϑυρροβεά ἴο Ὀςε οἡ ἴῃ νυδϑίεσῃ βἰά6 οὗ ἴῃς 
ἰαῖκα ; (δροσγῃδυστα Ὀεΐησ [6 υἱ παῖς ροϊηξ ἴο ὃς 
τολοβεά ; ἰξ νγᾶβ ἴῃ “ἴῃς ἸΔπὰ οὗ σδηπαβασγοὶ᾽ (νου. 
74) Βαῖ ῃ ἰῃλξ οᾶ86 ΠΥ σπου] ἢᾶνς ἱπαυϊτεὰ 
οὔν Ης οου]ὰ Ἰοΐηῃ ἴδῃ, βῖπος ἴῃαγα τγᾶϑ ἴδῃ ΠΟ 

οἴδεσ Ῥοδὲ ἴμοτο (7οδη νἱ. 22), ἀπά ἴὰς εἰτουϊο ὈῪ 
Ἰαπὰ νγ8 ἃ ἰἸοῃρ οπς. [18 ποῖ οεσίδίη [μα ἴἤοτα 
Ὅ2438 ἃ Ἡσϑίοσηῃ Βοίμβδι δ (866 οὐ οὔδρ. χὶ. 21). 
ὟΝ ε [δετζεΐοσε ἱπέοσ ἴμαὶ Ης βεηΐ ἴἤεπη ἴο δαφίξηρε 
Βειδβαϊάα, ΒΟ. ττᾶβ ποὶ ἔασ οδὲ (κα ἰχ. 10), 
ἀἰτεοϊησ [Ποῖ ἴο ανναὶϊς Η πῇ (μοτο, 80 ἰδ ΤΕΥ 
του] οΤο88 το ῖδοσ ἴο ἴῃς ορροβὶϊε βῇοσζε, ψῆϊς 

{ΠΕΥ δεῖ !}ν ἀϊά, αἴξεσ ἴῃς ταΐγαοϊε. ΤῊ] δοοοτὰβ 
᾿ θεβὲ ψ] 411] τῆς ἀοῖα:}8 45 σίνεῃ ὍγΥ ἴῃς [γος 
Ἐνδηρο 1518. --- ΤΠ Βο δαπῦ [16 τυ] πᾶθ8 αΥαΥ. 
ΤΒοΥ ψεῖα ἴῃ δὴ Ὄχοϊϊεὰ οοπαϊοη; μεθα ρτεδὶ 
Ῥπιάθησαδ, ῬΟΥΒΔΡ5 Δῃ ἜἽχεῦοῖβα οὗ βοὴς σοηϑισαὶῃ- 
Ἰὴσ ΡΟΥΥΟΙ γὙ88 ΠΘΟΘΒΒΔΙΥ. 

ΕΓ. 22. Ηο νοχῖ Ρ ἱπίο [Π|6 τοοππίαΐῃ δρατὶ 
ἴο ἈΓΆΥ. Τῆδ αἰϊδιιρί ἴο σηᾶκο ΗΠΪἾμ ἃ Κίην γγᾶ8 
ἃ ἰδιωρίδου ἴο 6 τηοῖ ΟΥ̓ ὈΓΆΥΟΤ. --- ἘΥΡΒΙΒΕ, 
Ἡξετο ἴῃς βεοοηᾶ δνεπηθ. ΟΟΙΊΡ. νου. 15. --- 
ἍὍΔ8 ἴΠ010 αἰοπθ. ΑἸοης τ Η!5 ΕΑΙΠοΥ. ῬΓΧΑΥΟΓ 
ϑΒυσςοεαςα Δηὰ ὑσεςεαςεὰ ΗΪ5 Δ ΟΓΒ ἔου πιεδη. 

εν. 24. Βαυὶ [16 ὈῬοαὺ ψδὴ δἰτοδὰν ἴῃ 180 
τοϊδδὶ οὗ [160 δο08Δ. Δ Ώδη ]6508 οάπὶα ἴο τἤδῃ, 
πον ψασς ἑδρουΐ ὑπνοηίγ- να οΥὐὁἨΥ̓ΤΆΪΤΙΥ Αὐδίρε ιν “ 
ἔτοτῃ ββοσε (Τ᾽ ἢ νἱ. 19), ὅ. 4.0 ἀρουϊ ἴδ 6 τ6]ς 
οὗ τῆς ΙαΔΚ6. --- ϑἰείχοαδοᾶ, ΟΙἿ “νεχεά,᾽ ὉΨ [89 
ψανοα. ΤΠε βίοιτη Πδα διίβοῃ δέου [ΠΟῪ βἰδγίεά 
{(1οδῃ νἱ. 18). -- Ξοσ [89 ἱπὰ τσὰδ ΘΟΠΊΧΑΣΥ. [τ᾿ 
58 πιοβὲ Ῥσοῦδοϊς ἴμαὶ Π6Ὺ ρυΐϊ οὐ ἱπίο ἴδς Ιαἶο, 
δηᾷὰ βἰθοσίηρ ἔοῦ (εδϑίοσῃ) Βει βαϊθδ, τόσα ἀσίνθῃ 
ουϊ ἱπίο (ἢς τι α]ς οὗ ἴῃς ἰᾶκα ΌΥ δῇ εδβίουϊ 
νη, ὙΤΈΕΙΓ “ἸΟἸΠ πρ ἴῃ τους ᾽ (Μάτκ νἱ. 48) 
ΒΘΟΣΒ ΚΔΣ ΤΟΤΕ ὩδίυΣΑΙ, ᾿ξ ΤΟΥ τοῦς Ογΐης ἴο 
τηςαῖ ἰῃς ,ογὰ αἱ ἴῃς δρροϊπίεα ρίαςθ. Ηδά ἴῇευ 
εξ δίθοσίην ἔοσ ἴῃ αβίοσῃ ΒΈΟΓΕ (8 ΒΟΠ16 ΞῈΡ- 
Ῥοβε), {Π6Ὺ τηΐρῃς πᾶνε Τυγηεα Ῥδοκ ἂπὰ ψοης ἴο 

τη ὙΠ ἃ ΘΟΠΊΓΑΙΥ {τγ681) πα. 



ζβαρ. ΧΥ, 1--20.] 

ει. 25. ἴπ ἴδ6 ἤουσίδ ψαῖοι οὗ [λΔ|ὸ πἰσῃῖ. 
Βείνεση ἴδγες δηά 5ϊχ ο᾽Ϊοοὶς ἴῃ [ἢ6 ΤΠΟΓΠΙΏΡ. 
ὙΠεῖς ἀδηρσοῦ δὰ ἰδϑίδα δα ν 411 σις. 8 6- 
Ἰϊνοσζδηος 15 οἰΐδῃη Ἰοὴρ ἀεϊαγεά, Ὀυϊ τὰς τῆς 
Μαβίοσ ὑγαγεά, τὰς ἀϊβςοὶρ]68 σουἹὰ ποὶ Ὀδς Ἰοϑβί. 
- ὁ οδθ πηῖο ἴθι. Μάδτκ δα ὰβ : “δηὰ που]ὰ 
πᾶνε ραβϑϑοὰ Ὀγ ἰδ δῃλ,᾽ ὦ. 4.) ἰο ΤΥ ἴποση. --- ] Δ1- 
ἐπα ὌΡΟΣ [16 δ06Δ. ΤὨε πιδὶπ Ῥοϊπὶ ἤοῖα 15 Ηἰβ 
ςοιΐης ονοσ τῆς 568 ἴο Ἰοἷῃ ἴῃς ἀϊβοῖρ] 65. ΤΘ πδῖ- 
ταῖϊνα ΠΏΡ]168 Δῃ ἜΧοσοῖβῈ οὗ Βροσηδῖίυσαὶ ΡΟΎΟΥ. 

ψογ. 26, Ιὺ ἰδ δὴ δρρασίἴου. Ἀπ ὑσὶ] ἃρ- 
Ῥεδζδηςς οὗ ἃ σεᾶὶ ρβεβοῆῃ. Τἢε ψοτά ἰ8 ποῖ (ῃδὲ 
υ.50}2}}γ τεπάεγεα, ὁβρίσι --- ΤΠ. οτίοὰ οαΐ [ὉΣ 
ἔφατ. Μαδιβον ἰβ Δ Πποῃδδὶ ἹΏ655 ἴο [6]] οὗ 
115 5Ὸ ΡΟ ΓΒ  ουβ ἔεασ. Α8 ἢς δόγὸ ἀἰβοστηϊηδίεβ 
Ῥεϊπεεη “Δ ΔρΡδγομ ᾽ ἀπὰ ἃ γϑᾶὶ ὈΟΟΪΥ ΔΡ- 
Ῥεάσγαησα οὗ οὖῦ 1 οτγάὰ, 6 οδηποῖ τηθϑῃ ἴῃς ἔοτϊ- 
ἼΘΙ δὴ δα ττίϊεβ οὐ ἴῃς τοϑυσγεσοῃ οὗ (Ἡγχὶβί, 

ψεσ. 22. ΤΟ181. Αἡ δϑβϑυγδηςς, ἱπΓΟΌΡὮ ἃ [ἶν- 
ἱπσ νοῖος, οὐ ΗΒ ὈΟάΙΥ Ργόβϑηςα. -- ΒΟ ποῖ 
ΤῊΣ ρτόβεηςα οὐ ( τϑῖ δἰ τναγβ Ὀγηρϑ ἢ ἰξ (15 
Πα Γ τ᾿ ᾿Π]υΠπΟΌοπ. 

γε. 28. πὰ ῬΟΙ͂ΟΣ αεσνοσοᾶ. ΤΏ 5:16 ὲ 
οὗ ἴδε οἵμπεῦ Ἐνδηρο 5ῖ5. 18 Σο]Α ΚΔ Ὁ ]6, Ὀὰξ οαβῖβ 
ὯΟ ἀουδὲ ὑρου (δε ἰσυϊῃέυ]ηε85 οὗ Μαδιαν δο- 
οουπέ. Τῆς Τσουϊζοηος 15 ΒΙ ΓΙ ΚΙΏΡΙΥ ἴῃ δοςζογά-" 
ἅπος ἩΣΓΠ Ῥοῖοσ᾽ 5 ̓ρυϊϑῖνο ΟΠδσδοίοσ, ὁ αἰπιοβὲ ἃ 
ΤΕ ΘΔΙΒΔ] ᾿ οὗ ἴῃς 5βυϊδβεαυσηΐς ἀ6η1Δ]. ---ἸΖ δ ὃθ 
Ὥοι. Νοῖ ἴδε Ἰδησυᾶσε οὗ ἀουδί, Ῥεῖετ᾽ 5 ἔδυ 
ἸΑΔῪ ἴῃ ἴῃς ποσὰβ: ἰὰ σχῃϑ, εἴς,, οὶ ὈεΙΓΑΥ ἃ 
ἀεβίγε ἴο ουὐἴάατε ἴδε οἴμεσ ἀἰβοῖρί6β ; οοὴρ. ἴδε 
Ὀοδϑῖ : "ΤὨουΣΗ 411 δβουϊ ἃ Ὧδε οδεμπάεοά,᾽ εἴς. 
(εδδρ. χχνὶ. 32). 

γει. πὸ Διοὰ 80 βαΐὰ, ϑοθ. Μοτῖε οὗ ἃ ρεῖ- 
ΤΑ Ιβ5οὴ ἸΠΔ} ἃ ΠΟΙΏΤΑΔΗΩ, 845 ἴῃς ταβ1} ῥσονθα. --- 
δ ψαεϊκοὰ υ Ὅλο ψψαῖοσθ. Νοὶ Ὠδοσββα ιν 
ΝΕΙ͂ ἴλτ; δηά γεῖ 80 ἰοῃῷ 45 ἢς ἴῃ. νγαϊκαα, κι 
ΜΔ3 ἰὨΣΟΟΡΉ ΒΌΡΟΥΠΑίΙγΑΙὶ αἱ ἔτοσα Ογδῖ, Τῆς 
ΡοΟνΕΣ ΜΓᾺ5 ΟὈϊδιηοα δηᾶ οομάϊποηςα ὈΥ με ἴῃ 
ΟἸτϑι᾽5 ρονγοσ. 80 ἴῃ ΟἿΣ βρί γτλὶ τὰκ ἀθονα 
ἴδε τᾶνο8 οὗ [Πἷβ ποσ]ά, 

γεῖ. 30θ. Βδὲ σψ ἘΣ Βο δῶν ἴδο νἱμᾶ. “Βοΐβ- 
τεΓΟῦ5,᾽ ΟἹ “βισουγ,᾽ 15 οὐ ἰοα Ὁγ ἴῃς Ὀεβὲ δυίΐδοτ- 
ἴε5. Ης νμ2ακϑ μοΐηῃρ ἀραίπϑὶ ἴ8ε ψιηὰ. ΤῊῖ5 
ἔλνουϑβ ἴῃς ἰβΘΟΥΥ οὗ [ΠΕ σουχβο, δἀνδποδὰ ἰῃ τῃς 
ποίεβ Οἢ νεῖ. 24. Τδε οἴμοι νἱὲν σου] ἱτΩΡῚῪ 
τηλὲ ]εβὺ5 δδὰ τγαϊκεὰ ραϑί ἴβδὰ δηὰ ἰυχηθα 
ἰονεαγὰβ τἤοσΩ, -- 80 ἸΟΩΡ ἃ8 Ῥεΐεσ Ἰοοκεὰ ἴο 
7 εϑῸ5 ΟΠΪΥ, Ὡς μδὰ Ὦγ ἐδ πε ρόνεσ οὗ [εβ88 ἴο 
Σῖβς ἅρονς ἴδε πδῖοιβ, Ὀαῖ σῆδη ἢς Ἰοοκοα δὲ [86 
ὙΓΑΥΟΒ, ἱπηῖηρ ἴο ἀουδὲ, ὯὨ6 Ὀεσᾶῃ ἴο 51η1ς, 
Ῥεῖεσ οου]Ἱὰ σσίτα (Τ]1οδπ χχὶ. 7); γαῖ ἴῃ Ὠ18 ἴΟΥΤΟΥ 
Ὧς 56δη5 ἴο βᾶνὰ ἰοβῖ Ἔνθ ἢ18 πδῖυσαὶ δἰίδίη- 
τιςηῖβΒ. Τὸ ὃὈς πεᾶῦ (χβὲ ἰῇ Ρεύβοῃ ἃν1}15 οί ἢ- 
ἰπρ, ὉΠ1655 6 ΔῈ πόᾶσ Ηϊΐαὶ ὈΥ ἔλἢ, ῬῬαῖΐεῦ 
βίη κκ5 νους ΟὨγχιβεὲ ; οἰ σὴν ἴο Ὦ18 ϑυςσοαβ80 18 
ἰηϑῖοδα οὗ ΟΠ σιϑὲ, τηυϑὲ Ὀ6 ἰῃ νδίῃ, --- Σοχὰ, δῶν 
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:ι6. ΟΟμΡ. 5. οΥἹῖ, 27, 28. Ηἰ5 ξαϊ ἢ, ἴοο ψϑλῖ 
ἴο φδῦ]ς ἷπὶ ἴο τοαδξ ἴἰοὸ ΟὨτβί, ττῶβ βίγοηςς 
Θῃουν ἴο εαὐ ἴο ΟΠ σῖβί. 
γε. 21. Ο ἴδοαυ οὗ ᾿ὲΓΠ10 ἔα δι, τ βόσοΐοσο ἀἰᾶσὶ 

ἴου ἀουδέ Ἐ (ἸἩγγβοβίοϊω : σὲ πδεὰ ποῖ ἔδαγ ἴῃς 
ἰεπηροϑί, Ὀυϊ ΟὨΪΥ ἴδ τγεαῖπθβ5 οὗ οὐγ 11}. 
δηος (βὲ ἀο65 ποῖ 641πὸ ἴδ 6 βίοστα, Ὀυϊ [2|κ68 
ΡῬεΐεσ Ὀγ 8 μαῃάὰ. Ὑτεποὶ : “Ῥαῖδσ 15 ἤθσα (Ὡς 
ἱπιλρς οὗ 411 [86 1 ἘΠέυ] οὗ 411 λρζ6β8, ἰῇ ἴῃς Βοα 5008 
οἔ : ΟἿΣ ΘΔ 685 ἀπά [Ποἱγ ἔθδτ.᾽ 

ΕΙ. 322. Απὰ ψ860Σ ΠΟΥ ΨΌΙΘ ΒῸΠΘ πΡ πο 
[89 Ῥοαῖ. Το (νΐ. 21) ΞΒρεᾶκβ οὗ {πε Βοαὺ βείπα 
ἱτητηθαϊδίαυ “αἱ ἴῃς ἰαπὰ πΔΙΒεΥ τΒῸῪ σσθηῖ. 
ΤῊΙ8 γάᾶβ οὐ ἰδς πόοβίοσγῃ 8:66 οὗ ἰῆς ἴᾶκεο, δπὰ 
ὙΦ ἸΏΔΥ ΟἸΓΒΟΥ ΒΌΡΡοβἪ ὑπαὶ ἴδε σπὰ ἀυγίηρ {πε 
τἰρθῖ μαὰ ἀπνεη ἴθ πὶ ΠρᾶΣ [ἢδὶ Βῆοσα, οἵ δοοορί 
ΔΠΟΙΒΟΥ τλΐῖσδ 016. 

ψεΣ. 2 Ἐμαΐ ΨΟΙῸ ἐπ ἔπο Ὀοδί. Ῥιοῦ- 
ΔΌΪΥ ΤΑΣ ΠΟῚ5 πα οἴμοιβ δχοϊυβῖνα οὗ ἰἢς ἀϊδοὶ- 
ΡΪεβ. Τῆς οβξδςὶ ρτοἀυσεα ὕροη [δα Ἰδίϊεσ 18 
ἀεδοϊαγεὰ ἰῃ βίσοηνρ ἰεπβ, Ματῦὶς νἱ. σ1, 52. --- ΤῈ 
βοπ. δ Θοὰᾶ, |1ἰ., Βοη οὗ σοά. ῬχοῦδδοΪν ΟἿΪγ ἃ 
τεσορσηίίου οὗ Ηΐἰ8 Μοβϑίδ 5ῃ!ρ, Ὀυϊ τῆς τηΐσϑοὶα 
σου ἃ οχδὶὲ ΤΠ ΟΙΣ ΠΟΌΟΠΒ τεβρεοϊίηρ [ῃΒ6 ΜεββιΔἢ, 
ΕῸΥ ἴἰῃε ἄτβϑὶ πὶ γέρε οὐγηεὰ οὐζ Γοτὰ 45 ἰδ6 
50) οὗ ἀοά. Ιομη ἴῃς Βαρεϊϑὲ μδὰ ἄοπε 80 ὮὈΥῪ 
Ὀλνίῃα σομηπλβδίοῃ (] Οῃ ἱ. 34; 111, 25, 36). 

νεῖ. 34. Διὰ ψδθη ΒΟΥ ΨΌΣΘ Ρμϑδϑοᾶ ΟΥΟΣ. 
ΤῊ15 Ροϊηῖβ ἴο οταϊ παγΥ, ποῖ πιϊὶσδου]ουβ 5αἰ]ίτιρ. -- 
Ἰὸο 6 Ἰαπὰ ππίο θοππόδασοῖ. “(Οεπησϑαγεῖ᾽ τγᾶ8 
ἃ ἴοσῃ!ς ἀἰδίτςι, ἢ ἃ ταὶ οἸ᾿τδῖθ, οἡ τῆς τυοβῖ- 
ΟΙΏ 5ἤοσε οὗ ἴῃς [κ6 (4180 οδι] δα πὸ 1, 2,6 οὗ 
Οδπηοβαγοῖ). Τὸ 18 ΠΟΔΥΙ͂Υ ἔουγ π|ΐ]68 Ἰοηρ δηά 
8418 28 ὑγοαὰ. Μοάεδσγῃ ἤδῖης : ΕἸ] -Οδυνεὶτγ. 

γε. 45. ΤῈ σαθὰ οὗ ἑδδῖ υἷδοο. Νοὶ (αρετ- 
δύῃ, Ὀὰΐ ἃ ποτα σεϊγεὰ βροί. ΤῊς ρδορὶς ψῆο 
δα Ῥδεδη ἔδα, οδὶς ἴο μδῖ Οἱ "βεακίηρ 7658 
(Το νἱ. 24) : ἰὲ 15. ἱπιρ] δα (μδὲ ἴπογ ἐουπὰ ΗἾπὶ 
ΒΟΙΠΘΉΎΒΕΙΕ 6586δ. Μαγκβ δοοουηΐ βυρρεβίβ [ἢδὲ 
ΟἿΣ Τιοτὰ ρμδβϑβεὰ τδγουσῇ οΟΥἤοΥ Ρ͵δοθβ οὐ Ηΐβ 
ΤΥ ἴο Ολδρεγηδυτῃ. --- οἱ Κηουϊοᾶθο οἵἱ Ἀεἰπι. 
Ν Ώδη πιογηΐησ ολπὶς {Π6Υ ου]ὰ τεοορηὶζε Η πὶ, 
85 ΟΌΓ Γοτὰ νγᾶ58 Ῥδυβοπδ νυ τὲ }} Κπονσῃ ἴῃ (Δ11166. 

ει. 36. ΟὨἹΥ ἴουοι ἴδο Ὀοχὰδσ οἵ δῖ5 (81- 
τοθηῖ. Α σοϊδῃ δὰ Ὀδεῃ τυ Ὠςελὶοεα ἴῃ τα 
Ῥτέβθῆος οὗ ἃ Ἵογονα (οἤδρ. ἰχ. 20-22), 80 τῆδι 
ἴηε86εῈ ΡδΘΟρΙῈ ψαῖὰ ποῖ βυρειβίουβ, ῬυΣ μδλὰ 
βίτοῃρ ἔα. Α8 οὖὐῦζ 1 ΟΥα ννᾶβ8 ΟἿΪΥ ῥᾶβϑϑίης 
ΤὨσγουσὰ, ἃ σταδίου ὩΣ οουὰ Ὀ6 οα]θὰ ἰῇ 
1τη18 ψᾶγ. ΟΣ. 8. πλϊγδ 0168 ἥετε Αἰ ΑΥΒ ῬΕΓ- 
ξοττηθα 830 88 ἴο 550 ἃ ςοπηξδοίίοῃ Ὀεΐνγεδη εν. 
861} δηὰ ἐπ ῥείβοῃ οἰτεα, ἀνε ἰδουρῃ ἰξ ασα 
80 5]|5ϊ ἃ οηδ 48 [818 ἰουςἢ. --ς ΤῊΙΒ 15 ἴῃς ἐουσΒ 
ξεηεγαὶ ἀεβογριίίοη οὗ οὐγ 1 οσὰ 8 στη ηἰβίσυ ; ἴῃ 
δΔ0ἢ οᾶ86 (Ϊν. 24; ἰχ. 35; χὶἍ 1, δῃὰ Βεσε) δέϊεσ ἃ 
867165 οὗ δνεηῖβ στουραα τορεΐποτ ψῆουϊ τοῖοσ- 
δῆςς ἴο δοσυγαῖα σὨτοποϊορίοδὶ ογάου. 

ΟΗΑΡΤΕΚ ΧΥΝ. 1--20. 

7λς Ζέφοσγεσ, ἐπ βωδίῆξς απα 19 1206 δ ιδοίῤίδς, αδομέ εαΐρρ τὐῖίλ 

τρῃτυας σά ΑΕἶαρμάΐς. 

Ι 6 

2 οἔὗ Τογυβαϊθηλ, βαγίηρ, 

ἨΕΝ οαπιε3 ἰο Ἰεβὺ8 80γρεβ δηὰ Ῥμαγίβεββ, ψψῃοἢ νεγε 4 Μακκ νὴ 

δΆΝΕΥ ἀ0 τὰγ ἀἰβοῖρ]65 ᾿γαηϑργαβϑ ὁ (8. Ὁ πὶ 
ἴδε τγαἀϊοῃ οὗ “ἴπε εἰάθιβὺ “(ΟΣ ἴΠῈῪ 5} ποῖ ἐμεῖὶγ Παπα5 ὦ εν τ ̓ς 

1 ςοΙὴηδ 3 ἔτοπι [ἐγ 54] 6 ΡΠ Ασίβθ 65 δηὰ ϑογ 65 
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3 ΜΏΘη ΤΠΘΥ δαὶ ὑγεδά. Βυΐ ἣδς δηβϑνοσγεᾶ δηὰ βαϊὰ ἃηΐο ἴΏ ΘΠ, 

ΝΥ ἀο γε 4180 ᾿γδῆβριθβϑβ [ἢ6 σοπηηδηστηθηΐ οἱ ἀοά ᾿γ ὅ γοὺγ 

4 τἰτδαϊτοη ἡ ΒῸΓ (οὐ οσοπιηδηαεά, βαγίηρ,, “όπου ἴγ ἔαΐμοσῦ ρὸν" Ἐρῳν 

δῃα δ τηοῖδποῦ : δηάᾶ, Ηθ ἰμδΐ οσυγβοίῃ θ ἔδίθου οὐ τποίδοσ, [οἱ τη 16’ 

5. αἀἴ6 τ[μ6 ἀεαῖῃ. Βαΐ γε β88γ, 7 Δ βοβοθνϑγ 5}}4}} βαῪ ἴο ἀές ἰδίμεγ " ἔχον, χα. 
ΟΥ ἀξς τηοΐδου, 72 ἐς ἃ γι Ὁγ νβαίβοενογ" ἴδοι ταϊρηῖεδί ΡῈ. 9: 

6 Ργοῆίβα "γ πα; Απα! σῃοπουγ ποῖ 11 15 ΓΔΊΠΟΙ οΥ Ηἰ5 πιοῖμοσ,,2 6 1 Τίπι, ν. 3. 

ἄδφ εὐαΐ ὅς 7γε6.138 ὙΤΏῸ5 μαναὰ γα " πιδάβ [ῃ6 οοτητηδηάπηεηΐ οἵ ὁ Ο5} δ 17. 
7 ἀοά οὗ ποπε εἴξεοϊ ᾿γ 13 γουγ ἰγδάϊοη, γ6 Ὠγροοσιίεβ, ψγ6}} αἰά 
8 Εδϑ4145 1 ᾿ΓΟΡΠΘΞΥ οὗ γοιυ, βαγίηρ, Τἢϊβ ρϑορὶς ἀγανθῖῃ ηἰρἢ ἡ 15 χαίσ, 18, 

ἀηΐο τὴ6 ΜΙ ΠΕΣ τηου, δηὰ 16 Βοπουγχείῃ πὶα ΜΙ 2.4» 1105 ; 
9 Ῥυῖ 1Π61γΓ Ποαγί 15 ἴδ ἔσο 86. Βαῖΐῖ ἰῃ νδίῃ [θυ ἀὯο ψΟΥΒὮΙΡ 

6, [αδοξίηρ 20» ὃ ἀοοι ΠΠ65 [6 σοϊητηδηαπηθηΐβ 1 οὗ τηθῃ. Ὁ ΟΜ κὲ 

Ι. Απᾶ ἢδ οδ᾽]θὰ 18 τὴ6 ταυϊξυάς, 4Δηα βαϊά πηῖο ἴδηι, Ηδδγ, 

ΤΠ ἀπά υηάεγβίαπα  ἐνοῖ παῖ ψοἢ ροείῃ 15. ᾿πίο τῃ6 πιουϊῇ ἐ ζοαρ. Αοι 
ἀοηϊοῖ δ τδη: Ρυΐ (δαὶ ψὨϊοἢ οοτμοίῃ 2 ουἱ οὗ [ῃ6 τῃηουῖῃ, 

12 115 ἀρβιθῖ 49 τηδη. Ὑἤθη οδης [159 αἰβοίρὶθβ, δπᾶ ϑαἰὰ 
πηΐο Ὠΐπλ, Κπονοϑί ἴδου τ[Παΐ [6 ῬΒΑΓΙ56 65 ψ γα οβδησοά, αἴΐοσ 

13 ἴμεν ποαγὰ [18 ϑαγίηρ 3 Βυΐῖ Ὠς δηϑνψοσεά δηά 8414, Ενοσυ 
Ρἰδηῖ, ψϊο ἢ ΤΥ ποανθηΐν Εδίμου δῖ ποῖ ρ]δηϊεά,23. π᾿ 59ῃ4}1} Ὀ6 "' 754: τ. 

14 τοοϊδα ἃρ. [εἰ {ποπὶ δἷοῃα: δίοεΥ Ὀ6 ὈΙπὰ Ἰεδάσδτ οἵ τῆς Ὁ τοτὶ θέτας 

ὈΠπ4.38 Απά 91 τς Ὀ]πα Ιε4435 τς ὈΠΠ4, Ὀοΐ 5841] [411 ἱπίο, ἴαυον νον. 
15 (ἢς ἀϊίο 38 ὙΤΠοηΪ δηδνοτεά Ῥεῖεγ δηὰ 58:4 ὑπίο ἈΪπΠῚ, 

16 »ῬεοΪαγε ἀπίο ὰ5 [ἢ 1589 ράγαῦ]θὲ. Απά 7εβυβ33 ϑαϊά, “Ασβ γε Κ τῶσΡ, ἐραΡ. 
17 4150 γεῖ 9 ψίτηουξ πηἀοτϑίαπαϊηρ ἡ Πὸ ποῖ γε γαῖ υπάἀογϑίδηα, 8) 4 Οβαρ. αν. 

[πη ᾿Ἡθδίβοανοσ δηΐογοῖ ἴῃ δἱ 3:1 τῃ6 τηοῦτἢ σοεῖῃ 82. ̓ πίο (ἢ6 

18 ὈΕΙγ, ἀπά ἰ8. σαβὲ ουξ ἱπίο [88 ἀταυρμε ἡ Βαΐ "ίμοβε 9 τῃΐηρϑβ "τ ΑΝ κες 
ΜΙοἢ Ρτοοθθᾶ ουξ οὗ (μ6 τηουτῃ οομης ἔογτἢ ἔγοτα 88. [86 Βεατί ; "δ᾽ 

19 δῃά {μεγ ἀ6Η]ε (ΠῈ πιᾶηῆ. ἘΕὸγ ουΐ οὗ [ῃ6 Βεαγί ρτοοββᾶ 88 "δν!} " ζβτιοϑῖς 
[Πουρἢΐβ, τηυτάογβ, δα υ]ογθβ, ἐογηϊοδίίοηβ, {μεῖῖβ, ἴαἶβε νἹῖ- ἵνΐ. 5. 

20 655,80 ΒΙΑΒΡΒΘΠΙ65: Τῇ6β6 ἀγα 2.ε ζάξρισε ΜὨΪΙΟἢ ἀ6Η]ε 49 
ταδῃ : Ὀαϊ ἐἴο δα ΜΠ ἀηψαβῆθη μΒαηά5 ἀθβ]οῖἢ ποῖ ἃ ἢ ταη. “ἡε τα: 

8 ογ (Πε β88Κ6 οὗ 4 (οἄ 541ἀ δ ἡηπιρεγζ ὮΥ 
δ χρυ] θη, 97, Βρεα Καῖ ον] οὗ Ἴ ΘΌΓΟΙΥ αἷδ 
8 ἃ γε 29 Οσοά 9. 41} [ῃδλιὶ ψΒΟΓΟ 10 σγεῖξ Απὰ 

11 ἢ 588]] ποῖ Βοῃηοῦγ 12. ογρρέξ οὐ ἢἷβ ποῖ  ἧ[8 ὀγεῖζ Ἦδ 584] ὈῈ ἔγβα 
1. Αηὰ γε ἢανὰ πιδάβ νοϊὰ ἴῃε πογὰ οὗ (οὰ ἴοσ ἴῃ βᾶκδε ο 16 ᾿ς αἰδῇ 
16 χὰ4 δεεΐ απμέλον» δός ογεέξ ἀτασθῖῃ αἰρῃ υηἴο τα Ὑἱἢ μεἷγ τπιουςῃ, δηα 
1 ρδοῃίηρ ἂς Ψζ417 ἰϑδ ἢ 55 Ῥγοοορίβ 18 ἐμιφεγξ ἴο Ἀἰπὶ 
λὸ δῃίογοίῃ ἢ Ὄ (τῆς 51 ργοσδδάε 
3 ΤΏ Θη ΤΕΥ Βεασγά τῆς βαυϊηρ' ἰοοῖΐς οβξδησε ἢ 38 υἱδηϊδα ποῖ 
36 (δ ν γα ὈἸϊπὰ ρυϊάε68 ; 2λσ δεεξ σπεέλογίζέές νεῖ οὗ ἰῃ6 ὈΠπὰ 
386 συϊάς ᾿ 36 τ1ῃ68 ρτἱΐ Ἵ Αμὰ 
38 δ 9 Ἐνεη γεῖ ΔῈ γε αἷδό Ὁ Ρεγοεῖνε γα ἠοΐ 
81 δνοσυι ίηρ τ ὨΟἢ σοείδ ἱπίο 82 ῬΑββ6 (ἢ 
88. ουϊ οὗ 8ὲ σοηδ ἔοσί ἢ δ [3156 τὶ 55: ηρ5 

Οπὶν Μαίΐδεν δὰ Μαυῖκ παιταῖε ἴδε ὄδνεπίὶβ ἔζοτη βοάνεη, ἐο]οννεὰ 86 ἐεοάδϊπρ οὗ ἴδε ἔνθ 
τεοογάεα ἴῃ [18 οδαρίοσ, Ἔὰς ἀΐβοουτβε αἱ σαρεῖ-ὀ Οἰδουβαπᾶ, Τῆς Ῥάββονεσ, ΨΏΟΣ τγᾶ5 πὶρὰ αἱ 
ῃδύπι (]0Βπ υἱ. 22--71), τεβρεοϊίης (Ὡς τοδῆηᾶ μιαπὰ (]Όη νἱ. 4), νγὰβ ποῖ δἰϊεπάβα ὉΥ οὖσ 1οτγὰ 



ζΓΗΑΡ. ΧΥ͂. 1:--2.}] ΤῊΗΕΞ ΟΟΘΡΕῚ, ΑΟΟΟΚΡΌΙΝΟ ΤΟ ΜΑΤΤΗΕΝ. 

ρα ΥἹ]. 1). ΤῊΪ8 ομδρίοσ Ὀερὶηβ ἰῃς βἴοτῃυ οἵ 
6 1λϑὲ γδᾶσ οὗ οὖῦ 1, οσαἶδβ στ] ηἸϑέγυ, ΠΙΟΝ σΟΥΟΥ5 

Β4]ξ ἴ86 Ο(οβρεὶ (ο Δ 8. χίν.--χχν}.). ΤῊΣ Ὠἰβίοσν 
οὗ “ἴῃς γεδσ οὗ σοῃῆϊος ᾿ Ὀ6ρῚη5 σι δῃ δοοουηὶ οὗ 
ἃ οονοτί δἰζδοϊκ οὐ οὖσ [οτά. Τῆς ῬΠΔΓΙβ6 65 ἔσοσῃ 
7ετυβαίεπι (Μασκ 111. 22) Ὀαρδῃ (δε Σ ὀρθῇ ὀρροϑβὶ- 
ὨὭοῃ βοῖὴς ἔππὸ Ὀεΐοσε (οΠΔΡ. χὶ!. 24 5.). ΤΠεη 
ἘΠΕΥ ἀχργεβϑεα ἃ Ὀ]ΒρθπλΟ 5 Ὠοβί]α ΟΡ ΠΙΟῊ 
Τεβρεοῖηρ (ἢς τηΐγας]68 οὗ οὖγ 1 οσὰ ; ποὺ ΠΟΥ͂ 
τετηοηβίσαϊς δραίπϑί Ὡς οοπαυςὶ οὗ Η!8 ἀϊδοίρ]65. 
ΤὨς ορροβιίποη ποῖν, [δουρ ἢ ἀρΡΡΑΥΘΠΕΥ 1655 Ὀ11- 
ἴετ, "γὼΔ8 ΤΟΔῚ τηοσὰ ἀδησοζουῦβ. ΤῊ ἱπίογν! ΟΥ 
νὰ τὴς ῬΒΑΤίβθο5 (νοῖβ. 1-) βῇονυβ [δὲ ἱξ 15 
ΤΟΒλσδοίοσιϑῦο οὗ 5 ΟΊ οῖβ ἔοσ ἴῃς εχίοσγηδὶ οὐ8- 
[οτ8 ἀπα ΘΕΥΕΙΏΟΏ65 οὗ ταὶ σίοη {ῬΒΑΓ 5665 ἴῃ 411 
4545) ἴο δα ἱπίοϊογδηΐ δρουὶ 11||6 ἀπὰ Ὀ6] 1 1ηρ 
αυεκϑείοηϑ, ἴο Ὀ6 ἱποοῃϑίβίθηξ, υσσίθουβ (ἐν 
δοςοταϊηρ ἴο ἐπεῖγ οὐγῇ βίδπαδσζα), δῃὰ Ὠυροοτγῖ- 
Ις81, Τδῖβ δὐοὺ σεουηρ τηϊβίδκε οὗ τρακίηρ 
ταὶ σου σοηβίβέ ἴῃ “τηεδί ἀπά αἀσηκ,᾽ 8 ἔυσίθεῦ 
τεδυϊκοὰ ἴῃ (ἢς βαγίηρ ἴο ἴῃ6 πιυϊτυἀε (νεγϑ. 1Ο, 
11), ὙὮ1Ὸ6 τὰς Εν σον ἰακεῦ ΌΥ ἴᾷς ῬΒαγίβθοβ 
(νεσ. 12) ἔογωιβ ἴῃς 4515 οὗ ἃ ἀδοϊασδοηῃ ἰμδὲ 
ῬΒαγβαίβιη 15 ποΐ οὗ οα δβ ραπίηρ ἀπαὰ 8 ἴο ὃς 
ἀεβιογεά, ἀεξελίηρ ἰἰβεὶξ (νεῦβ. 12, 14). ΤὰὨς 

Ἰίοη οὗ [Ὡς “Ῥαγαῦ]α᾽᾽ βϑῆονβ ἴῃς ἠδίυσγο οἔ 
Το] ἀεπ]ειηοηξ, ΜΌΟΓΆΙ ὈΟΓΙΓΥ͂ ΟΥ̓ ᾿ΤΟΡΟΤΣΙΥ 15 ἸΤΌΤΩ 
τῆς Βολτζί, ποῖ ἔγοιῃ ἰδ δ ἐσοᾷ, 5111] 1655 ἔχου πὰ 
ΟὈδεσγναῆος ΟΥΓἩἨΎ περίεςϊ οὗ ἴῃ6 σΟΣΘΙΏΟΙΪΆ] ὁ να ϑ ἢ- 
ἐσ’ οὗ ἴ)6 δηάϑ Ὀεΐοσα Ἄοδπρ Ὀτεδαὰ. Ου [ἢ 8 
Ροιηὶ τς [οὐ β ποσὰβ (νοσ. 16) γε 581} ΔΡΡΙΪ- 
ΟἌδ]Ὲ : “ἔνδῃ γϑὲ ἅτ γὰ αἷβδο ψἱϊῆουϊ ἀπάετ- 
βίδ:άϊηρ.᾽ ᾿ 

γεῖ. 1. τοι δοσυδδίο ῬΒαγίδοοῦ δηᾶ δοσῖθοϑ. 
Νοὶ “5.τθεβϑ δῃηὰ Ῥμδγίβεεβ, Ὀαϊ τεργεβεηίδνεβ 
οὗ [πε ΡΑΣΥ͂ οὗ [86 ῬΒΑΙ5665, ἱποϊυάϊπρ ὁ Βοτρ68.᾽ 
Ῥοββϑίθὶν ἃ ἔοιτηδὶ ἀερυίϊδίοῃ ἔγοσα ἴπ6 ϑδηβοάγη 
(΄ οτὰ 7εγϑα]οτ ᾽). ὙΏΘΥ οᾶπια ΔΡΡΑΓΘΠΌΥ τὰ 
ἃ ἀεδηϊίς δηα ὨοβΏΪῈ ρυγροβα (οοτρ. Μδσῖὶς υἹ]. 
1), ΡΥΟΌΔΟΪΙΥ ἴο αἱὰ 86 (δι Ἰδαῃ ῬΏλσιβθςβ, ΟἹ, 
Ὧ5 15 1ε58 ἰἸκοῖν, 'ἰπ σοηβεαύδηος οὗ ἴῃ6 οοπάποξ 
οἵ ἰὰῃς ἀ150 1065 οὗ οὖσ [οτὰ δὲ ἴδ τεοθηξς Ῥδ588- 
ΟΥ̓ΟΙ ξεδϑί ἰὴ Το γυβλ!οσω. (966 νοῦ. 2.) 

γεσ. 2. Υ ἅἂο ἀἰδαΐρ]ου 
ὙΒΟΥ πδὰ βεοῃ ἴδεσπι τπ8 Ἡἰγδηϑρταββ,᾽, οἰ ΠΟΥ 
δὲ Πεγυβδίοει (1.366), ΟΥ, 8 ἰβ ΠΟΥ ὈΓΟΌΔΌΪΕ, 
ἧῃ ΟἌΙδα (οορ. Μαχὶς νἱῖ. 2. [Ἃπ τϑλ] ἃ 
οδυϊίουϑ δηὰ 1 δἰίδοῖς υὑροὰ (Ὁ τϑὲ Η 156]. 
“Το ὑδϊτίου οὗὨἨ [ὁ οἰάθσβ. (ογίδϊπ στὰ]65 
Βεπάςάα ἀονῃ ΌΥ ποζγὰ οὗ του τ ἔσοση Μοβεβϑ δῃηὰ 
ἴῃς ἔδίῃοιβ οὐ 186 παδῦοῃ (Ἴοοσλρ. ΟἍ]. ἱ. 14). 
“Ἐ]άοτβ᾽ τείειβ ἴο τς διυΐδοιβ, ποῖ ἴῃς ὑρΒοϊ]ά- 
Ο:8, οὗ ἰδεβα ἰγδαϊομδὶ οὐυβϑίοηβ. “ΤῃῈ 7ὸνγ8 
αἰϊδομβαοὰ στοδλίοσ ναΐυὰς ἰο ἰσδαϊοῃ ἴμδῃ ὄνθῃ ἴο 
ἴῃς τὺυΐδη ἰαν, ἀρρεδιίηρς ἷἱπ βυρροτί οὗ ἴξ ἰο 
Ὁ αϊ. ἱν. 14; χνϊ, το. Μόοχα δβρϑοδ!}ν ἀἰὰ {ΠΟΥ 
ΡΑΥ τεβρεοῖ ἴο ἴδε ἰγδαμίοηασυ ἰηὐυποίοη οὗ 
λείη (ὃς Ὠδηάβ Ῥεΐοσς τηθαὶβ, ἴο ΨΏΙΟΒ Ιἰ 
ΨΔ3 ἰπουρῆς [κν. χν. 11 τοεξεγσεδ᾽ (Μεγοτ). - 
ΟΣ ἸΏΟΥ ψΑΒῺ ποῖ [μοὶν δ τ ὯΘΣ ΠΟΥ θδὲ 
Ἰποδᾶὰ. Οουρ. ἴπδ εἐχρδηδίίοη ἰῃ ΜΑσΚ νἱ!. 3, 4. 
δε παϑδϊηρ τοξεττεα ἰο νγλ8 ποῖ δὴ δοὶ οὗ Ἅἱθδῃ- 
11η655, Ὀυΐ 4 ςεγοπιοηΐδὶ τναβῃϊην, ρεγέοσπιεα τὰ 
ΒΟΙΌΡΟΙΟΣΒ ολτ6. “ἘΔΌΝΙ ΑἰΚιθα, Ὀεὶπρ ᾿πρτὶβ- 
ἐὺ ἢ ῃὰ ανίηρ ψδῖου ΞΟΔΤΟΘΙΥ ϑυΠοϊθηΐ ἴο 
δβυϑίλίη 11 ρίνεῃ Ηἷπι, ργεΐεσσεα ἀγίῃρ οὗ τὨϊγξὲ 
ἴο ολδίηρ σμβουϊ παϑθϊηρ δ8 ἢδηᾶβ᾽ (ΑἸέογα). 
Τῆς Ῥμληβεεβ δβϑϑυπιβᾶ ἴΏ6 δυο οὗ [815 ἰτᾶ- 
ἀϊοῃ. Οὖτ ,οτὰ ορροβεβ, ποῖ ἴπθ ουβίοτω, Ἀαΐ 
ἴθς ῥτϊηςὶρὶς μον ἀϑϑυσιεὰ. Νοῦς ἴμ6 ὈεΙ ΣΕ ησ 
ἴηὔποπος οὗ ἱερα 5). 

γεν. 3. ΨῺΥ ἄο γὃὸ δἷδὸ ἐγδαηδριοθῖ Τῆς 
περιεοῖ ἰ5 δοκηονιεάσεα, Ῥυαΐϊ (ἢς ἰταάϊου δί- 

135 
ἸΔΟΚΕά. -- ΕῸΣ ἴ.9 δα ῖκθ οὗ γοὺγ ὑγζδάϊζζομ, 2. 4., 
γοῦ Ὀγοακ οὐ β αν, ἴῃ ογάδσ δῖ γοῦ ΙΏΔΥ ΚΘῈρ 
γουγ (ὨυτΔ}) ἰγδα το. Οοταρ. Μᾶτγκ νἱϊ. 9. ΤῊς 
αἰτεοὶ σοτηπιαηα οὗ Οοἀ νὰβ ϑ5ξεῖ δϑίάς ἴοι ἰγδάϊ- 
ἴοῃ ὈΥ ἔμβοβε ἯὯο οἰδίτηεα ἴἰο Ὅς δε ισἰςίδϑὲ 
ΟὈΒΟΓνΝΟΙ͂Β Οὗ ἴῃς ᾿γίτίδη ἂν οὗ σοά, 

Μασ. 4. ον θοὰ πΒαϊὰ (ςοπρ. Μαγκ νἱΐ. 10), 
πῃ ἰῃὴ6 αν οὗ Μοβεβ. Ουγ 1ωοτὰ δβϑϑυϊηθβ ἰδδὲ 
Οοά βροῖκς [σγουρὰ [Π5 'ατσ. Τῆς Ρῥσοοαρίβ οἰϊεὰ 
ΑΙΣ δρῖ, βίπος ἴῃς ῬΏΔΓΙΒ6 68 πρβε)ὰ ἘΔαΙΌΟη 45 
ἀο]νετεα ὃγ ἴῃς “ΔΒ 6γ85.᾿ --- Ηο [λιαὺ του οι, εἰς, 
Εχοά. χχὶ. 17. Οὐυζ 1,οσά αυοῖΐς5, ποῖ ἰῃς Ῥσοχηΐβα 
ἴῃ (6 εοδίορυς, ὈυΣ ἴῃ ῬΕΠΔΗΥ ρίνεη 6]56- 
ΠΟΥΟ. “ον δίῃ," 11ξ, “ΒΡρεδ κοι δν]} οἔ,᾽ σοτηρ. 
Μασκ ἰχ, 29, 1 ἢ βονβ τῃδὲ “ουγϑεῖ ᾽ 18 ἴοο 
ΒίΣΟΠΡ ἃ ἴδῃ. --- ΒΊΣΟΙΥ ἀϊθ. [Ιπ ἴῃς οτὶρίηδὶ Ηδ- 
ὈΓΕῪ : ἀγίηρ Ὡς 5}8]] αἷδ ; ἴῃ (ὴς οτὶρίπαὶ ατϑεκ 
οὗ [815 ραββϑᾶρα: “"Ἰεῖ Ἀἴτὰ ἐπα στ] ἀδαίῃ,᾽ Ὀοιῃ 
δαυϊνα!ϊεηὶ ἰο: “6 58}8]1 βυχεῖγ αἷς; {15 Ῥδη- 
ΔΙῚ 18 ἴο Ὀ6 ἰηδιςοίεαά ὕροη Βἰπι. 

ΓΙ. 5. Βυΐ γοδαυ, (Οὐοὐ 8414 οπα [Ὠἰηρ,, “γε 
ὙΡ ΑΕ μος μὰ θὲς ἃπὰ ἰ ΟὐΒᾺ γου αυοῖς ἰγδαϊξίοη, 
λῖ ΟΠΪΥ γουγ οὔτ δι ΠΟΙΙΥ. ---ἾἸς 16 ἃ ΑἸ ἴο 
αοἂ, 411 ἴδδῖ, εἰς. “Τδβαὶ ἔτοῃῃ ψῃΐϊοῦ ἴδοι 
ταϊσῃϊεβὶ ανε Ὀδεη Ὀεποῆίδα ὈΥ τας, 18 δὴ οὔει- 
ἴὴσ ἰὸ αοα.᾽ Τὰς ΒΚΑΌΡΙη5 ἱδυρλς [μδὲ ΌΥ βαγίησ 
“οοΥθαῃ᾽ οὗ Ὧ18 Ῥοβϑβϑεβϑίοῃϑβϑ ἵμαης νἱ, 11), ἃ 
ΤΏΔΗ ΜὰΒ5 Δυβοϊνθα ἔγομι (δε ἀυτὺ οὗ σασίηρ ἔοσ 
δ8 Ῥασθηΐβ, γεὶ (6 ὈὉΠεῖ ἜΧΡΎ βϑῖ ἢ Μ͵ῺΒ ποῖ σοῃ- 
βἰἀετεὰ βυβῆς!εης ἴο Ὀϊηά (6 ῬΑΙ ἴο ἀδνοῖς ἢ18 
ῬΓΟΡΟΙ ἴο το ρίουβ υ565. 

νεῖ. 6. Ηοσ 88}} ποῖ ΒΟΟΣ δἰ ζαίδοσ. ΤΣ 
Ὀοδὲ δυϊπου 65 οὐοϊὶ, “πᾶ. ἧἭΥαἧ 88ὺ; τῆοβο- 
ΘΥ͂ΟΙ 5}4]] 82Υ, οἴο., Β6 5841] ποῖ ΟΏΟΥ ἢϊ8 ἐδ ποτ. 
Τῆς ῬΠαγβοαοβ αἀἰσγοοῖν ἀθῶον (ὰς νδ] αἰτν οὗ τἢ8 
ΒΡ οοτημημδησχηδηῖ, ΓΏσΙα ἅτε ἴπτο ΟἾΠΟῚ νἱ ον, 
Ὀοϊὰ οὗ ἴοῖὰ στεαυϊτίηρ [86 ἰηϑογίοη οἵ “δηά." 
Οπο, {πὶ οὗ ἴῃ6 σοϊασοῃ νογβίοῃ : ἮΝ δβοϑοῦνοσ 
581} 58υ, εἴς., δηὰ (ἴῃ σοῃβοαῦθηοθ) ὨΟΠΟΥ Ὠοΐ, 
ἦῚ «λαΐ ἐφ 7,2.) Τῆς ΟἿΟΣ πιλῖκοβ (6 ἰαβὲ 
οἶδιβε ἴδς Ἰυάρτηοηξ οὗ οὖ Γοτὰ : “Υςε 88υ, ψὙ8ο- 
ΒΟΟΥΟΙ 588]] 580, εἴς., ἀς 2ς μοὲ δοιρεαῖ, δέε., απὰ 
(1 84. ταὶ ἰῇ σοηβεαῦεποθ) ἢδ 5141} ποῖ ἤοΠΟΥ 
Ὠὶβ ἔδίῃεοσ. Ὅῆα Ῥδγδ]]οὶ ραββᾶρε ἰῃ Μᾶσκ ἔδνουβ 
1δς 451 νεῖν ; Ὀοΐδ νἱονν8 ἀνοϊὰ ἴῃς αἰ ΠΟΥ οὗ 
Ραιίπε 80 αἴτεοϊ ἃ ἀδηΐαὶ ἴῃ ἴ86 τιουϊ οὗ (ῃς 
ΠΑΤ56 68. Ὀυϊ [ῃ6 ἴσῃ τεδαϊηρ ἀηα σταιωσηδίοδὶ 

υϑᾶρα σογραὶ ἴῃς δἀορίίοῃ οἵ ἴδε ἢγχβῖ ν]ἱ εν. - 
ΤὨς πογὰϑβ “" οὐ ἷβ τιοῖμου᾽ αγὲ 450 ἴο Ὀ6 ογα δά. 
- Απὰ γ0 ι'ᾶνὸ τιδᾶο σνοΐϊὰ, Νοῖ τῇ γα] (ΓΔη8- 
δτεβϑεά, Ὀυΐ τε)εοϊεά, [6 ψοτὰ οὗ Θοὰ. ϑοπὶἊ 
δῃοίοηξ δα Βου 165 τοδα “1 δνν,᾽ οΟἱδοΙ5. "σοτηπδηά- 
τηδηΐϊ, Ὀυϊ “ψοτὰ 8 Ὀοιίοσ ϑυβίαϊποα, δηά ἰ8 
τοῦς ἔοτγο]6.᾽ Ὅγμαὶ Οοά τας ἰ8 οὗ ἰΐβεὶξ ἃ 
σοτησιδηά, Πνοσ ἰο Ὀς Τε]εοῖδα. --- ΕῸΣ Ἐ10 56 1κ0 
οὗ γοὺσ ἐσδάϊζίου (Ξε νεσ. 23). Μοάδγῃ Ῥῃματγίβα- 
ἰδπι ὧοεβ ἰῃς βϑδῖηθ. ΟΒυτΟΒ ἰγδαϊοη Ἰεδὰβ ἰο 
οκῦιΑΝ ΠΟΒ ἄδην οὐ β αἴτεοῖ οοπηπιδηάβ. [15 
ὉΡΠΟΙεΥ5 Ρεϊβεουΐϊε ποῖ ΟἿΪΥ οσ ἰηέγασοηβ οὗ 
{εἰ ἱπιεγρτείδιοη8 οὐ Οοα δ Ἰανσβ, Ὀυϊ ἔοσ ἀΪ58- 
τορατα οὗ ὑγεοδρῖβ οὗ ὑῃοὶσ οὐ τλδικίησ. ΟΥ̓ αἱ 
Ἰελϑὲ, [ΠΟΥ σομβία ΠΕ Ὀτεαὶκ ΟΠ σ᾽ Β Δ} οὗ Ἰονε, 
ΚὨΣΟυΡὮ 2681] ἔοσ εοχίεγηδὶ τὨϊηρβ ἀρουϊ ψΔὶΟΣ 
ΟἸγτὶϑὲ σᾶνα ΠῸ Ἔχρσθβ8 σογητηδηά. 

ψεῦ. 7. ἯὯο Ἀγροογίΐοθ. ΤὨῖβ ποτὰ πὰ ποῖ 
αἱΐα 850 βίτοηρ ἃ 56η86 ἴδῃ 45 Πού. [{ ἱποϊυδεβ 
οϑα 86]{-ἀεοεῖνεά. --- Ἧ011 ἀϊὰ Ιπαΐδῖι ῬΓΤΟΡΒΘΕΥ͂ 

οἵ γοα. (15. χχίχ. 13.) “Ὗ ε]],᾽ ἡ. Φ., ΑΡΕΥ. Ουτ 
Ιοὐὰ ἀβϑυτθβ (δαὶ ἴῃς ῬΤΟΡΏΘΟΥ ΡΓΟΡΕΙ͂Υ τεξεσσοὰ 
ἴο ἴδε εν Ῥδορὶς {Βεη, ψὯ1ΠῸι Ης ἀοαβ τοὶ 
ἱρὶν ἰῃαι {18 νγὰ8 115 ἜἌχοϊυϑῖνα οὐ ὄνεὴ οτἱ σίηδὶ 
ΔρΡ οδὕοῃ, 

ΤΌΪ6 ῬΘΟΡ]Ο, εἰς. ΨοΣ. 8. ΤΌΘ ὈΓγίοξοσ ἔοστῃ ἰ8 



136 

ὨΟ ἴῃς 65.Δ0] 56 τεδαΐϊησ. ΕΔΙΙΥ ΟΟΡΥ ϑ[5 
ἰηϑεγίεα [ἢς Ζ.}1 ἔογστα. --- ἀπεὶξ οασέ Ἢ τε δὰ 
ἴ20Θ. ἴη τῆς Ηδεῦτγον : “ὙΠΕΙΣΥ Πεατὶ [ΠΟῪ ἢδνα 
τοπιονθα ΓΔΥ ἔτοσα τοε.᾽ ΑΡΡ] σΔΌΪ]ς ἄτγβι ἴο (ἢ6 
ΘΟ ΘΠΊΡΟΥΑΣ658 οὗ βαϊδἢ, Ὀὰΐ ἀεβορᾶνε οὐ ἴῃς 
ὉΠΡΟΙονηρ ΤῈ Ὴ5 ἴῃ 4]}] ἀρ68, ἀπὰ, ἃ5 οὔὖὗγ [οτὰ 
ἀξδοϊάγεβ, ΡδΟΌ ΔΙ “ἀρι᾽ δ τῃδὶ σας. 

γεῦ, 9. {π ναΐϊβ. 'ΓΕῚ5 Ε (οὨΥ ᾿αρ] δὰ 
ἴῃ [86 ΟΥ̓ΚῚ Π4] ραβϑᾶσο ἴῃ 1541Δ}}} τοέθβ ἴο ἰδς 
ἐρεῤίέρεςς Οὗ ϑυς ἢ ΜΟΥΒΏΙΡ. [{ ἰϑ θοΓὰ φγρμιρεαζεις 
(νιϊπουϊ σὰς ῥγΐποῖρ!ε) δπὰ Μγμέζέες {πιϊδουῖ 
ῬΓΟΡΕΥ τεβυ}]18). Τῆς ΗΘΌΓΟΥ ΤλΘδΠ5 ἸΙΘΥΔΆΙΪΙΥ : 
Ποῖγ ἔδαγηρ οὗ πὸ ἢ458 Ὀεοοπια ἃ ῥτεοερὶ οὗ 
τήοῃ, ἃ ἰηρ ἰδυρης.᾽ Α τεῦυκα οὗ τε]! ρίοη, τοϑῖ- 
ἸῺ ΟΠΪΥ οὐ Ὠυπιδῃ δυϊμουὶγ, Ὀυξ 45 δρρ!ἱεα ἴο 
ἴδε Ῥῃδηϑθοβ ἴῃ {818 οᾶϑε, βῃοπίην ἦναι Β0 0 ἢ 
Αδνηδὰ Ὀδοοσηαβ 2 σέτεῦ), ἐς δῆς ΟΟΠΓΑΆΓΥ ἴο 
Οοα᾽ 5 σοσῃτηδηθτηθδηίβ. -- ΑἸοσγὰ : “ΤῊς ρογοη 
οὗ Ι5δ᾽δὴ ἔγοση νὩ] ἢ 1815 οἰ οι 18 τς (ςἢ 405. 
χχῖὶν.-ΧΧΧΥ.) 8εῖ5 ἔογίῃ, ἰὴ διίογηαιϊς ἐπγδαίθηϊηρβ 
δηὰ Ρῥσοῃίβεϑ, ἴπ6 Ῥυπίβηπιεης οὗ ἴῃ 6 το Τ6 ποτὰ- 
ἦπλὶ ϑγδαοὶ, ἀπὰ ἴῃς βαϊνδίίοη οὗ 86 ἴσυς [β5τδοὶ 
οὐ αοά. Αμῃά, 48 80 οἔἴξεῃ ἴῃ ἴδ ρσορδεῖςς ποχώά, 
ἰϊ5 ἰτοδιίβ δηὰ Ῥχγοπιΐβοβ γα ἴοσ 411 τἰπλθβ οὗ ἰδῆς 
ΟΒυχΟΣ ;-- τς ρῥαγί συν ονοηΐς ἴθ ἔοτεῖο]ά 
Ὀεΐηρ Ὀὰΐ οπς [υϊδ᾽πιοπὶ οὗ ἴῆοβε ἄδεροσ δηὰ 
ἴοῖε ζοΠΘΓΑΙ ἀδοϊαγδιίίοηβ οὐ ἀοά, ψὩϊο 58}8]] 
δε Ἔνεσ παν δεῖν βυσοσβϑῖνγα {115 ΓΑ! Οἢ5 ἴῃ 
ΗΙ5 ἀδαὶ ηρσβ τι τ δῃ.᾽ἢ 

νες, το. Ἰδθα 6 οδ᾽οᾶ [0 δὲτα [80 του] εἰξαᾶθ. 
ὙΠ ΒουΣ ἀπβνεσης ἴπε αυεϑέίοη δρουΐ “Αϑῃϊησ 
οὗ μδηάβ, ς ἴυγι8 ἰο [ἢ6 ΡδορΙο, 88 ἰξ ἴο 58 ῪΎ, 
(ἢ68ς Πγροογῖεβ, ἐμπουρὴ ἴῃ 6 Ζεδ]ουϑ ἜχρουπαοΥ5 
οὗ ἴδε ἰαψ, οδῃποῖ υπάεοτβίδηα 115 Χε 8] 86η56. 

ἍΟΙ. 11. Ἐε οχοίδ. [Ιη (ἰϊ8 νοῦβο, δηὰ νϑῦϑβ. 
17-1ο, ἃ πυτΡο Γ οὗ νοσὴβ οὗ τηοϊίοη ἃσὰ υβεὰ, ἴῃς 
εχδοὶ ἔοτος οὗ ΜΏΪΟΝ γε 5εεὶς ἴο ὑγαϑεῖνα ἰῃ ἴῃς 
οοτοοῦοηβ οὗ (86 σοϊηηοη ὙοΙΒΙΟΏ, ---- ΘΟ ΔΊοΙΣ 
ἴδο τρδη, ἡ. 4.,) ΙΔ1κ65 ὨΪπὴ ΟΟΙ ΤΟ, ᾿ΙΏΡυΓΕ ΟΥ̓ 
Ῥτοίδῃβ. Τῆς Μοβαὶς Ἰανν, ὈῪ ἃ νδυὶεῖν οὗ τεσὺ- 
Ἰδλοηβ, Καρί υρ ἴδο ἀϊδειίποξίοη Ὀεΐνγεοη ρυτὰ ἀπά 
ἱπρυτζς, ἴο ἰδοῦ ἴἢ6 ᾿τηροτίδποες οὗ μεογαΐ Ῥυ τ ῖΥ. 
ΤῺΙ5 Ρυγροβε δᾶ Ὀξδδῃ ἰοβὶ βἰρῃξ οἵ, δπὰ τὰς 
δχίογηδὶ σερυϊδίίοη ἢοΐ ΟἿΪΥ πιδάς ἴῃ πχδίη τηδί- 
ἴασ, Ὀυϊ οχίοπάςα «πὰ ἐχα]εά, 5ο ἴμδὲ σοσοιηοη δὶ 
ρυ  τῦδϑ οοπβίἀεγεὰ σοσβα ἰμᾶπ τ ΓΑ] ἰτὰ- 
Ρυήίγ. Ουὖυγ Ιιοτὰ Ορμοϑεβ ΟἸΪΥ 18 Ῥεγνθσβί ου 
οὗ ἴδε Μοβδὶς ἰᾶν;. ἔπαρε: “Υ̓ Βδὶ 18 Ποσε βαἰὰ 
οσοῃσεσπῖηρ ἴδ ροίης ᾿πἴο δηὰ οοτηίηρ ουἱ οὗ ἴῃς 
τηουΐῃ, ἈΡΡ]165 ἴο [Ὡς ψνῇοὶς 86 65 οὗ ον] ς 8] 
δηαὰ πιοζαὶ ἱπ)]υ πο ἤοηβ σοησογηΐηρ Ρυτγῖγ. ὙΤὩ6 
βίδίειηθηϊ γγ28, ἰῃ ἴῃς ἢγϑί ρΐδος, ἰηἀεεα ᾿ἱπίδηἀεὰ 
88 ἃ ᾿υδε βοδλίοηῃ οὗ 18 ἀἸ5ο]ρ[68. οὐ ἴῃ οἤδγρε 
Ὀτουρσῆς ἀραϊπϑὲ ἴσο Ὁ ἴῃς ῬΒάΑσγίβοθβ. Βυΐ τῆς 
ἰπέογδηςς ὑγὰϑ8 οὈνίουβ, [δὲ 411 [8686 ᾿ῃ)υ πο 5 
τοαυϊταά ἴο ὃς ἔ18]16 ἃ ἴῃ ἃ ἰσῇεῖ βθηβε (αἰ που ἢ 
(π15 ἀἰὰ ποῖ ΡΥ ὑπαὶ ἴδε Τοτὰ ἀδηϊεα (ἢ 6ΙΓ 
νΔ]Υ 45 1δυῖ 081 ογάϊπαποθ5). Α.8 ἃ τῃηδίζογ οὗ 
οουτβε, ἩΠδη τς βυτροὶ πουἹὰ Ὅὲ σοιῃρ [ει εὶν 
ξ}6}1ςα, 1185 ουϊναγὰ στεργεβεηΐαιίίοη τυϑὶ 1411 ἴο 
[86 στουηα,᾽ ῬΒΑΙβαα5 ἴῃ 411 ἄζεὲβ βᾶνὲ ὄὌχδὶιθά 
τ1ῃ6 πλέα βἰζη πὰ ϑυίροὶ αὔονς (ἂς σϑϑ] γ. 
Θόῖὴς Ρδορὶα πλάκα (Π6ῚΣ ΏΟ]6 σαὶ σίου σοηβὶβὲ 
ἴῃ ποῖ Δ] οὐκ οογίδίη τηθδίβ δηὰ αὐ η Κ8 ἴο ΘητοΥ 
“ἰηἴο πε τηουϊἢ.ἢ 
ει. 12. Ἰθοπ δδτηθ [80 ἀἱδαΐῃ]95β. Αἴεν Ης 

ψγεηῖ ἰηΐο ἴῃς ἤουδε (Ματγκ νἱ]. 17). --- Τὰ ῬΒΑσί- 
8005 86 ΠΟΥ ϑασὰ (80 δανίησ, ἴοοῖς ΟΥ̓ θ.096. 
ῬΥΟΌΔΟΙΥ ἐπε βδδυίηρ ἰῇ νΟΥ. 11, νΠΙΟὮ Βθεπηοα ἴο 
Ὀς ἴῃ Ορροβίοῃ ἴο ἴῃς 1,ον σᾶ] αν. ὙΏΘΥ ΟΕ 
τεδλαγ ἰο ἴδκε οβξεηςς ἔτοτῃ ἴμε εἴξεςξ οὗ τς ὑχϑ- 
νἱουβ ἀΐβοουζβε (νεῖβ. 2-9)ὲ. Τῆς ἀἴβοῖρ]εβ, ἤθδσ- 
ἴηρ (Πεὶγ αἰβραγασίηρ δῃ ἃ ὨΟ8Γ16 ταιμαυκβ ἴῃ 1ῃ 6 
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οτονα, τσ (πεῖς Μαβίεσ, 88 τοῖς ὁρροηθηΐβ 
ὙΕΙΕ ἱπηροτίδηϊ Ρεγβοηᾶϑεβ. 

ψετ. 12. »ἷδηῖὶ. ΤῊ τεΐειβ ἴο τῆς 
ἑεαελέμρ δλῃὰ ἐγασέπομς οὗ [6 ῬὨΑσίβεςβ, ΔΙ Πουρ ἢ 
1). Ρεϊβοὴβ ὑεοδης ᾿ἰἀσηηῆοα σὰ {ΠΕ ῚῚ ζα]56 
ἀοςοηε. -- ΟΣ ΤΥ ἈΘΟΥΘΗΪΥ ἋΟΌΣΟΥ »]δηϊοὰ 
ποῖ. ὙΠ ῬὨδσίβεοβ οἰδιτηθα Ὀἰνὶπα δυϊΠ ΟΣ ΓΥ ἔργ 
ἘΠΕΙΓ ἰεδοβίηρσ ; οὖσ Ἰογὰ ἀξοϊαγεβ ΟΥ̓ ΤΩΡ] ]ο4- 
ἄοῃ τπδὲ ἰξ τγᾶβ ὙΒΟΙΥ ἢυτλδῃ πὰ 85 βυς ἢ 5μῃουϊὰ 
Ὧο τοοίϑᾶ πρ, ἰΔἰκοὴ αἸΝΑῪ ἀπὰ ἀεβίτογεα, ἴὸ ππᾶῖα 
ΤΟΟΙῺ ἔογ ἃ ρίδηϊ οὗ Η!5 ρ᾽δπῦηρ, ἴῃ6 Ῥυγοι ἀοο- 
ἰῆς αὐ τῆς Κίηράοτη. [{ τγγχδθβ ἃ ἀεοϊασδίοῃ οὗ ἃ 
Ῥύυγροβςε ἴο ὀρροϑβε ἴῃς Ῥμαγίβεεβ. Το υβ ἷξ ἰ5 ἃ 
Ῥχοζηΐβε, υτἢ ἃ ἰΕΥ]6 5ἰάς ἱπαςθεά, ουὶ διά ΐης 
05 (δῖε Α μα ἢ ὙΏ6ῺῚ ψγὰ 866 ἔαϊβε δηὰ οοττυρῖ 
τε] σίοη βουτϑηίηρ ; 1ἴ “53}4}1 Ὀς τοοϊεϑὰά υρ.᾽ 
εν. 14. 1ϑὲῖ ἴδ δ'σμθ. Η15 αἰδοῖ ]ε8. δἃ.Ὲ 

ποῖ ἴο Ὀδρὶη δῇ αἰΐϊδοῖς Ὀροῦ ἴῃς ῬΏδγβεαβ. ΕἾΤΟΣ, 
ἿΣ Ἰεῖ δἴοπμθ, ἀείεδίβ. δῃᾶ ἀδϑίσουβ 1561, κρῖ 1 
ψοῦῖς οὐ 1[(5 5.1{-ἀεβίσυςεῖνε τα50}18 ] --- ΤΏΘΥ δ ͵Ὸ 
Ολϊπὰ χυϊάοδ. ὙΏΟΥ ῥγοΐεββ ἴο Ὀς ἰθδςῆεσβ, Ὀαϊ 
ἢανα ἰὨοιιβοῖνοβ Ὧ0 5ΡῚΠΠΔ] βἰ'σῃῖ. ΙΕ τῆδη [16 
ὈΜπὰ χαϊὰο ἴο δ᾽ἰηᾶ, [056 0 ξο ον ϑυ ἢ ἂγὸ 
οὗ οουζϑε Ὀ]πα 4130. --- ΒΟΙΝ 88}4}1 ζ411 ἐπῖο {6 
»ἱξ, πο 1165 ἰῃ τηοὶγ ῥαϊῆ ; ἔτοπι τῇς παίυγο 
οὐ ἴδε ο856 ἃ ροἱΐ οὗ ἀεβισυςοη. Ηδστε ἴδε εβεοῖϊ 
Οἱ ἴδῃς ΡῬδιβοῦϑ 18 ϑρόκδοὴ οὐ :βουβϑῖοηβ δηά 
ΘΟΠΈΌΟΥΘΙΒΙ65 ἃτὸ ἰοὸ δ ἰηβςαϊεα ΌΥ (τ ΒΔ η5 
ἢ ἰῊς 8οὶς Ῥυγροβε οὗ βανίηρ τηδῃ, (ῃς ἀεξεολί 
οἵ ἔλϊ5ε ἀοοίστίης Ὀείηρ Ἰεξς ἰο 115 ονπὶ 861{-ἀεβίσυς- 
ἂνς ἰεπάξηον. --- Αβ [πὸ (νἱ, 30) ἴῃ ἢ18 τερογὶ 
οὗ ἴδε ϑεσπηοῃ οἱ ἴ!6 Μουπὶ, σῖνεβ ἴῃς βᾶάτης ἤρ- 
ὉΓΟῈ ἰη ἃ αἰ εγοηὶ σοηηδοΐίοη, τἴῦα. ΤΥ ἱπέεσ ἴῃ δὲ 1ἐ 
Ὀεσδῖηθ Ργονοτῦϊαὶ ἴῃ Οὐὐ 1, οὐ 5 ἰεδοῆίηρσθ. ὍΤὩς 
δΈποΙΆὶ ῥγηοὶρῖς 15 οὈνίουβ, Ὀυϊ [ἃ δὐἀπιιτεα οὗ 
νδγίουβ Δρρ᾽] οδοηβ. Ἦδτε ἰΐ 5 υϑεὰ ἴο δῃηξοτος 
ἃ ᾿ἰεβϑοὺ οὗ ρδίϊδηςοα; ἰῇ 1Τὰὺκς ἰξ 5 οοῃποοίοα 
ϑΠ ἢ ἱηδισυςοῃ ἀρουΐ μασϑὰ Ἰυδρτηδηῖβ. 

ψεν. τς. Ῥοΐοσ. ξ΄ δραΐῃ δοῖβ 48 ἰῃς βροῖκεβ- 
τδῃ, πόπος “υπἴο υ.8." --- ΠΘΟΙΔΣΘ, 2. 6., " ἐχρουηά.᾽ 
--- Τὴ ῬΑΙδῦθ. Ὑπδὶ οὗ γεῚσ. 11 (οορ. Μαγκ 
νἱϊ. 17). Τῆς ἀδεοϊαγαϊίοη ἴῃ νοσ. 11, νγᾶϑ ἃ " πασὰ 
βαυηρ ᾽ ἴο ἴ8οβαῈ 20 ψεγα Ὀοσῃ 65, πα δποα 
Ῥεῖοσ ταϊρηῖ ἤανε οδ θὰ 1ἴ ἃ “ ρδσα]ε,᾽ ΘΒΡ ΘΟ 4}}Υ. 
8ἃ5 οὖσ 1οχὰ δδὰ 30 οὐΐδη ἰαυσῆϊ [ῃ6 ἀδοροῦ ἢ 
ἴῃ ἴῃδῖ ἔοσιαη. Οὐ ἴδς ἀἰ5ο 0165, τ ΠΟΙ [οὶ ἢ 
εἀυςδίοῃ, τῖσξ μάνα ἰμουρῆΐξ: [Π]8 βαρ ἴο 
σοὶ τς ῬΒΆΓ 5665 850 το ἢ ΟὈ]εσὶ ἰβ8 ποῖ ἴο Ὀ6 
Δ κῃ ἰξογα  γ, ἴῈ τὰυβὲ Ὅς ἃ Ρᾶγα]ε. Τῆς σεη- 
βδύυχο οὗ ἰῃς ποχί νεσβα ἔδνοῦβ [5 Ἔχρ]δηδίίοῃ, 

γον. 16. Ἐνϑῃ γοῖ. Αἰἴζοσ 11] ἰῇῆς :ἱπϑίτυ οη 
τορεϊνοα, --- ΑΥΘ γ0ὺ 8180ὅ00ὡ ΑΘ Ὑ6]1] 45 [ἴῃς τυ] ]- 
ταάς (νδσ. 10). -- Σοὶ υπἀοτπίδιάϊησ, ᾿ἰςο ΤΑ} 
“αὐ ϊηϊε! Προης᾽ 

Ψεῖ. 17. Ῥοχοαΐνο γὸ ποῖ ΤῊς (συτἢ δἰπττηδα 
ὙΔΞ ΟἿΘ ΘΆΒΥ ἴο ὃὈὲ Ροζοεϊνεα ὃγ ἴῃς βρ τ ΠΔΠΥ͂ 
ταϊπαςά, --- [πο [80 ἀγαυκῆῖ, 2. Ζ., " ἀγαΐῃ, 8: ηΚ, Οὐ 
Ρτνγ. Τῆς τπουρῃς οὗ ἴδε γεῖβε (Ἔβρεοίϑ!ν 
ὙὮΏ δὴ ἔυγΠοΣ ἐχρίδιηςδά ΌΥ ἐπε πογὰβ ἰῇ ΜδΙκ νἹ!. 
Ι9: “Ὀεοδαβε ἰξ δπίογει ἢ ποῖ ἰηΐο δ 158 πϑατί,᾽) 18 
ἴῃλἱ ἔἐοοὰ αϑεοῖβ τς ὈΟΩΥ͂ πος ἴῃς Πεαασί, μαϊ (ἢς 
ΤΏΟΓΆΙ ἀπὰ 5ρίτί [8] βίαϊς οὗ πλᾶῃ ἰβ ποὶ ἀδρεπάεης 
ου ἴδιο ἑοοά οἵ αἀτπὶς Ὧδ 865, Ὁ ἢ 658 ΟἹ (ΟΓ- 
(Δἷπ ΠΟΥ ΟΠ 8] ΟὈΒΟσνΔησ65 ἴῃ τερασὰ ἰὼ (686 
τϊηρ8. ὙῊ8 νδῦβε ἱπαϊ γε γ ΟΡΡΟϑ68 ἸὩΟΘΘΤῺ 
τη δῖετ 8115}. 

ψεῖ. 18. ΕΧργοθββϑοϑ ἰῇ Δποΐδμεσ ἔοιπῃ [ἢδ 54πὶ6 
ἐπουρδῖ, ἱπάϊοδέηρ ῥ᾽] Ωγ (μδὲ [η6 Ὠδατγὶ 18. υἡ- 
αϑεοίςὰ ὈγΥ πιρδὲ γοεβ ἱπῖο ἴδ τηουϊῃ, ψὮ16 νῆδὲ 
τοῖθε8 οὔὖἵ οὗ ἴδ6 τιουτὰ ἱηάϊοδίοβ δὶ 15. ἴῃ ἰδς 
ΘΑσί. 
γε. 19. Ετοσ οὐὲ οὗ ἴ6 δοισί τχοοοϑὰ ΟΥ̓} 

ἔα, ἐ. Ζ., ταδβοηΐηρθ, ῬΡΌΓΡΟΒΕΒ, ποῖ τοῖα 
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ποίίοηβ. ὍΤῈΕ ΟΠ ΠΑ]ΠῪ οὗ δοῖβ ργοοεεβ του. εσ. 20θ. Τ7.080 870 ἴδ0 ἐδίπρε ψδίοδ ἄ6810 [19 
[6 ῬυΓροβα ; ΤΟΥ ἴμεβε Δοῖβ σδῃ 15 σεϑροηβῖθϊε. τη. (ΟΕταιηοηἶδ] ἱΡΌΓΙΥ 15 ᾿ηϑὶρσηϊποδπΐ οοτ- 
ΤΕ Ρ]υγαὶ ἔοστὰα ἱπάϊςδίεβ τπδὲ [686 δ'ῃὴ8 ἂτὲ ρασχεὰ νυ ΤΟΥ] ἱπιρυγγ. Υ οἱ ( Ἀγ ΒΕ 188 ΠΟῪ 
ἘΥΠΕΙΟΝ δα ποϊοσίουβ. Μασ δι ἀβ ἃ πυ.Υ οὐ ἌὍ.ὰ 85 810 ἴο δάση [18 845 ἴῃς αἰ8ο 165 ᾿νε σα. 
οἴδοσβ. ͵ 

ΟΗΑΡΤΕΚ ΧΥ. 21--30. 

7Ζᾶε δὴ 19 ἐῴάσς δογάσφγε ο7 77γε απά “διάρε: 16 φἥοπμαπ οΥΓ7 (αμπάσρ; 
216 ΚΑ εζμγηι 19 ἐς δε οΥΓ Οσαξιέσε, 2616 δ εσαξρρ 977 166 Το» Τἀομδαρά. 

21 ““ΓῊΕΝ! 7εβὺ5 νψεπί 3 ἴπεηοε, δηὰ ἀερατγίεθα ὃ ἰηῖο ἴῃ οσοαβῖβ ἐ 4 Μλκκ νἷ. 
22 οὗ ὄΤγτγα δηά ϑίάοῃ. Απά, Ῥεβοϊά, “ἃ νψογχδῃ οὗ (δηδδη ὅ ὁ 899 “μβρ. χὶ. 

σάτα ουὖΐξοῦ ἴῃ6 5δπι6 οοδϑῖβ,, δῃηά ογιϑδὰ υηΐο Ὠϊη, βαγίησ, ΟΘΩΡ, ἈΑΙΕ 

4 Ηδλνα τΘΓΟΥ οἢ τὴ6, Ο ἴοτά, ζῴοις ϑοὴ οὗ Ὀανὶά ; τῶν ἀδιιρῃϊζεσ ἡ ϑεεθαριιε; 

23 18 δτίενουϑὶγ “νεχεά ὃ νὴ ἃ ἀεν}]. Βυΐ ἢς ἀπβινεγεά ΠΕῚ ποῖ ἃ “ 896 ἐμβρ ἶν. 
ψοσα, Απηά Π15 ἀἰβοὶρ᾽65 οατης δπα Ῥϑβοιυρῖ Βίμη, βαγίηρ, 7 56 ηα “7 τυλε ἢ. 30 

24. ὮΕΙ ΔΨΨΑΥ ;}0 [ΟΥ 586 οΥοῖῃ δέίεσ '58:. Βυῖ Ὧδ δηβϑνψεγεά δηά βαϊά, 

σ΄] ὅτ 1] ποῖ βϑηῖ Ρυΐ υηΐο [6 Ἰοϑί βῆδερ οἱ [ἢ6 Βοιιδε οὗ 5γϑεϊ. σ Οββαρ. χα. δ, 
25 ΤἬδη οδηῖα 586 13 δηα ὁ σβρροά Πΐηι, βαγίηρ, [οτγὰ, ΠΕΡ πλ6. ἃ 866 «βαρ. 
26 Βυϊ 18 ἢ6 δηϑνογεα δηὰ 9αϊά, [ἴ 15. ποῖ τηδεῖ ἴο ἴαϊκο [ἢ ςοἢ]]}- 

27 ἀγδη᾿β Ὀγεδα, δηὰ ἴο οδϑῖ 12 ἴο ἀορββ ΑἈπά 886 5414, Ττυῖῃ,} 

Ιοτὰ : γεῖ 156 [6 ἀορ8 εαἴ οὗ ἴδε οὐππιρ5 ψὨοἢ [411 ἔγοτα {ΠΕΙσ ὁ Γακοχνὶ, ει. 
28 τηλϑίοιβϑ ἴ40]16. Τηρδη 6818 δηϑιννοιοα δηὰ 8414 υηΐο ἤδσ, Ο 

ψοϊήδῃ, ἔρτεδί ἐς [ἢγ (Δ : δε 1" αηΐο ἴ[ῃ66 ἀνθη 8458 ἴῆου νυ ]]Ὲ. ἃ 86ε ομαρ. ἰχ. 
᾿Αηα ἢοΣ ἀδυρῃζετῦ ψ 85 τηΔ46 ΨΨ0]6 18 ἔτοτῃ [δὶ νεῦγ 15 ἤουσ. 2 βαρ. ἰχ. 22. 

292 "᾿Αμὰ 7Τεϑ05 ἀερατίεά ἔγοιι Ὁ 1ῃδηςα, ἀπ οσδπιε " πἰρὰ υηΐο Ψ ραν, 
186 85ε4 οἱ Ολ|1Π|6ε; ἀπ 3. ψοηΐ ὉΡ ἰηΐο 4 33 τηουηπίδίη, Δηὰ 54ῖ., ἶζ ῖν. 18. 

30 ἀονη  ἴΠογο. Απά ρτϑδῖ τηυἹἰτᾶε5 σαπηα αηἴο ίπι 3 ανίηρ 5 3. “θΆρ. αὶ. 
ἢ ποτ Ζάσσε ζάαξ τυέγε 9 ἰδτηβ,ῃ 9 ὉΠ η4, 9 ἀυ}, 5 τιαἰπιθα, ὅ ς; ἔασι: 

Δηα ΤΔΥ οΟἴδογβ, δηὰ “7 οαϑίὶ ἴθι ἀονη αἱ [6518 33 ἔδεῖ ; δηὰ “ἢ 
21 ἢ6 Ὠρδὶθὰ [ῃ6: Ιηβοσηποῇ τῆδϊ [ἢ6 πχυϊπἰτὰας νοηάογεα, ἤδη 

ἴπεγ 88νν 9 [ἢ ἀυτ} ἴο βρεδκ,9 »18ε τηαϊπηϑά ἴο 6 89 ψῇο]6, 9 {πὲ 
ἰατὴς ἴο ψαὶκ, δὶ ἀπα “1ῃ6 Ὀ]Ϊπά ἴο 566: 8. δηὰ “18 ΕΥ ρ]ογίβεα ο 86 οἰμρ. 
γίδες ἀοά οὗ Ι5γαεὶ. γ {π χαῖκ. 9 

32 “ΤΠΘη] [65115 οδ θα 15 ἀἰβοῖρ]6 8 μρ2ο ἀΐρε,)8 δῃὰ 81, 1 ἢδνε , Αι χἱῇ, ἐ 
ἈΞΠΚ ΝΠ. 

οοιῃηραβϑίοη οὐ ἴδε υυυτιτυαα, θοοαυβα ἴΠδγ σοηϊηυα Ψ] 6 τ-1ο; σαι 
οδδρ χὶν. 
14-2:ι 

1 Απά 3 πεηΐῖ ουξϊ 8 ψὶτάγον 
4 ραγῖβ δ ἃ (ΔηΔΔΠ  Ἰ5ἢ τοπῖδὴ 5 ἔγοῃῃ (Πο056 Ὀογάθσβ 
Τ᾿ ορεξξ απο δὶπὶ 8. ροβϑ6886α 9 ἀβῃιοῃ 

10 Τλβηλ 55 δαγ, 97, 1ε[ Ποῖ ἀδρασί 1 25 
13 Βυῖ 5Π6 οδῖηδ 186. Απὰ 16 δῃά οδϑβῖ ἰἰ ἴο ἰῃς ἄορβ8 
16 ρα 16 ἔογ ὄνβῇ 1 ἤμεεγέ ἀοῃς 
18 γγὰβ ἢεοαϊεὰ 19. ργιῖζ ΝΟΥ 30. ογμέξ ἔγοταὰ 
31 Ῥοβῖ θα 35 Δηᾶ δε 38 [ῃ6 
Ἡ σνεζ ΟὟ Ἃ 36 {1Π6γὰ σας ὑηῖ0 Πἰπὶ ρτεαΐ τ τα 65 
36 ([ἢ6 ἸΔπὶ6 5 ἐμεογί [ΠΟΥ 38 ἢΐ8 
5. φρΡΟλκίηρ Ὁ γε ἴο Ὁ 1 λῃᾷ {6 άπ τυδι κίηρ, 
Ἃ ξεαΐηρ 88 ᾿ηἴο Εἷπὶ 5 ἀἰδοὶρ᾽65 



38 ΤῊΕ ΘΟΟΘΡΕῚ, ΑΓΓΟΚΌΙΝΟΕ ΤΟ ΜΑΤΤΗΕΝ. [(Βαᾳρ. ΧΥ. 21--20 

ΠΟΥ͂ ἴὮγες ἀδγβ,38 δῃηὰ Ὦδανε ἠοϊβίηρ ἴο δαῖ: δηά 1 11} ἠοῖ 8ὅ 
33 56 ῃηὰ [ἢ6πηὶ ἀννᾶγὺ ἰαϑίίηρ, 1651 35 ἴπεγ ἔδίηΐ ἴῃ [8ΒῈὲ ψᾶὰγ. Απά ἢϊ5 33 

α150]Ρ168 5Β4Υ υπῖο πὶ, ΝΝΏΘΠοα βῃουα ψὰ Ὦανε 50 τηπςοἢ Ὀχοδα 51 
34 ἴῃ ἴῃ6 ψ]] Δ ΘΓη 6585, 8. 85 τὸ Η]] 30 ρτϑαΐ ἃ του τὺἀε  Απά [6508 

Βα υηΐο ἴῃδπηι, Ηονν ΤἸΏδην ἰοαναβ ἢᾶνε γεὺ Απάᾶ ἴδεαγ 5414, 

35 Ἢ 5ενθῃ, δηὰ ἃ ἴεν {Ππ||6 ᾶ8ῃ68. Απα ἢξ οοπηπιδηαβα ὃ. 1ῃ6 τχυ]- ἐ ὅς ἐμαρ 
326 {τὰάς ἴο 511 ἀοψννῃ 33. οἡ [6 στουηά." Αμπὰά “2 ἢς ἴοοϊκ ἴδ βονϑῇ 

Ιοαᾶνθβ δηά ἴῃς ἤβῃθϑ, δῃὰ “"ρανε [βηκ5, απὰ Ὀγακε 2λθ», 3 δῃηὰ Ὦ Οβαρ. χανὶ 

βρᾶνα ἴο ἢἰ5 33 ἀἸβοῖρ]εβ, δηὰ τῆς ἀἰβοὶρεβ ἴο [86 τυ! ἰζαάα. 
37 Απά [δ6γ ἀϊά 411] δαΐ, δηὰ ψεγε 116 : δηῃὰ {πεὺ ἴοοῖς ὑρ οἵ [ῃς 

238 Ὀγχόκδη »ηέαΐ ἴῃδϊ ννὰ5 ἰεἴς "6 βενθὴ Ὀαϑβϑίκαῖβ [0]}. 
ἀϊὰ οαῖ ψοσα ἴουσ ἰπουβδηά τθη, Ὀθϑιθ ψοσθθὴ δηά οἢἱ]άσθη. τι; 

39 Απά δε 86ηΐ δψᾶὺ ἴδ τυ τάδ, δηά ἰοοῖκς 5ῃϊρ,,5 δηὰ οαπὶα τὶ 

ἱπῖο [ῃς οσοαϑβῖβ οὗ " ΜαράδἸδ." 

84 ΠΟΥ͂ (ἢγοα ἀδγ5 ἴδ Υ σοηἰΐησα τὶ ἢ πα 
86 ρὲ ΠΔΡΙΥ͂ 51 ΤΏΔΩΥ ἰοᾶνεβ 
89 οἰνίηρ σοιητηδηστηθηῖΐ ἴο 
4 δ) ἐμεέεαά οἿ( .) 
48 Ἡανίπρ ρίνεη ἴπδη 8, με Ὀγαῖαε, 
4 τηλί ψὨ]Οἢ γεπγαϊηδα οὗ [6 Ὀσγόΐίκδη ρίθοθϑ 

27; ἴλκε 

Απά [δεγ (ἢαϊ 

χὶν. τὸ 

σ᾽ ]οεῖι. χίχ 
3: ΘΟ. 

86 τὴ ὉΠ] ρ΄ τὸ ἜΜΕΝ 
" 88 ἃ ἀδδοσί ΗΪλ06 

40 γρο]ης 
42. σ»εξ Απὰ 

46 αη(ἰογοά ἰηῖο ἴΠ6 Ὀοδὶ 
46 Ῥογάοιβ οὗ Μαρδάδη (σεχοραϊρρ ἔο ἐλέ ὁσεξ ατεέλογ ἐξ: ε5). 

ΟΟΝΤΕΝΊΒΞ. ΤὨς οτάεγ 15 ΟὨΤΟΠΟΪΟΡΊΟΔΙ (ςΟΙΏΡ. 
Μαγκ Υἱῖ. 24-υἹῖϊ, τὸ ; ἘΡΕΟΔῚΥ (86 πιΐγᾶο]ς Ρ6- 
ΟὈ]ΑΣ ἴο δαὶ αοβρεὶ). ΤῊΪ8 νυἱϑδὶϊ οὗ οὖσ Τιοσὰ 
ἴο Οερῖϊς τερίουβ ἔο] ον δὴ διΐδοϊς ἔσγοτπι τς 
ῬὨΑσβοοβ. ((ορ. [86 οουγδε οὗ Ῥδὺ] ; Αοςῖβ 
χὶὶ!, 46) ΤῊς ἱπίοσνίονν τι ἴῃς μθαΐϊῆθη ΟΣΊΔῈ 
18 5. ΣἸΚη ἀπ ρὑσορδεῖῦς. ΤῈ [εν σε εος τῆς 
Ὀ] ββίης ; [6 ἀδηῖ]68 βεεῖς 1 ἢ Ἰοησίηρ ἀεβῖχο. 
Τῆς Πεδίμοη πουὰ δαὰ Ῥδθῃ ῥὑγορασεὰ ίοσ Ηϊΐτη 
ὙΠῸ Μγδϑ “8 σῃϊ ἴο ἡ ποτ ἴῆς (ὐδηῃ]68. ΤὨε 
ἱποίάθηΐ τα σλοϊγ. [1ἴ ρῥσγορασγοὰ ἴῃς Αροϑβιίΐεβ 
ἴον τῆεὶσ υηἷνὸ ΤΩΙΒ5Οη, πα 4130 ἔοσ ἴδἢς 
ΡῬΙΟΡΆΉΘΟΥ (οδδΡ. χνὶ. 21) οὗ ΗΠ5 ἀεδδίῃ δὲ Τεγὺ- 
ΒΑϊθη. ΤΏΘΥ τυβῖ 5ες ἴῃς ἔα] οὗ ἴῃς Οδη 1168, 
Βεΐοτε {ΠῈῪ οουϊὰ Ἰεάτῃ ἴῃς ξ41Π]|685π685 οὐ (πε 
] ἐν 8. -- Οἡ (6 βεοοηάᾶ τηΐσδοϊς οὗ ἐεεάϊηρ (δ 6 
του ϊυ 65, οοταρ. ἴπ6 δοοουπὶ οὗ ἴ6 ἢτβὲ (ςἢδρΡ. 
Χίν. Ἱ ἀκ ΒΟΥ Ενδηροὶ ἶϑίβ [6}} οὐ ἰῃς Εγβῖ; 
ἴνο οὐ ἴδῃς βεοομᾶ. Τα δἰχ δοσουηΐβ δ ἢ Δ51Ζ 6 
πὰ ἜΠΟΜΕΒΕῚ Ομσίδι τ[δς Βτγεδὰ οὗ 1,1]ξς, βυθςοίεηςϊ 
ὉΓ ἃ]]. 
ει. 21. Απὰ 1080 νι διάγον. ῬΔΙῸΥ ἰπ σοου- 

δεαύδηος οὗ ἴΠ6 ΒΟΒΕΙΣΥ οὗ [Ὡς ῬΒΑΓΙΒε 65; ΡδΓΥ 
ἴο 86 εἰς τοσοσηδης (Μασ νἱ]. 24); Ηε ἀεβιζποα 
4150, ἴο βἰψηϊέν, [Ὡσουρσὴ ἴῃς ἱποϊάθης ἢ ἢ τγᾶ5 ἴο 
ἔοϊ ον, ἴα ξαΐυτε δαπιϑϑίοῃ οὗ ἴῃς Οδηῖ]65 ἰηἴο 
Η!8 κίηπράοχι. ---Ἰπίο ἴ9 Ῥασίβ. Μαΐ νἱῖ. 24: 
“Ῥοτγάοσβ.᾽ Ηδς ΤΑΥ͂ ποῖ δᾶνε ρμαββεὰ τηυοἢ Ὀ6- 
ἡμιὸς ἴε ἐτοπεου. -- ἮΤΟ διὰ δίδου. ῬῬΠοοηὶςὶδ, 
ΟΥΟ ΠΔΙΩΘα ἔγομμχ 115 οὨϊεῖ οἱθβ, ταδαθ ποτίῃ οὗ 

ὌΡΡΕΙ Οδ]1|6ς, ἀὰ ἱπμαθὶϊοὰ ὈΥ ΟδηΏ]685. Τα 
7 ἐπ 8} νου] τγᾶ8 οἱοβίης ἀραϊηϑὲ οὐσἵγ οτὰ ; τΒς 
ἀεπῖὶς τοῦ] ὰ τῶᾶϑ ποὶ γεΐ ορεῆῷ. Ηδ βουρῆϊ 
ΒοΟΪυβῖου ποᾶγ ἴδ6 Ὀοτγάοσ ᾿ἷἰπὸ, Ὀυΐ ’Ηδ οου]ὰ ποῖ 
6 διά (Ματὶκς νἱἱ. 24ω,. Τδε δαίῆθη τποῖποσ 
ἐουηὰ Ηΐτ : 5ὴ6 ΜΔ5 ἃ ἴγρε οὗ ἴῃς Ἰοηρίης, βυξέετ- 
ἰηῃσ σεη]ς πνοσ]ὰ, 

Ε΄. 22. Α ὕδσδδηΐτ δι τόδ. ΗΕ Γᾶοο, 
ποῖ ΒΟΙ ΘΟΌΠΌΥ, 15 τυ ποῖεά. ΜαΙκ, “4 στεοκ;, 

ἐ, δ.) ἃ Ἀδλίῃοη ὉΥ τε] σίοπ, “8 ϑυσο- Ῥῃοοηϊοίδη ΌΥ 
πδίϊοη.᾽ ΤΏ ῬΒορηϊοίδηβ σεσὰ ἴἰῃ6 ἀεβοοσπαάδηϊβ 
οὐ ἴμε τοιηηδηΐ οὗ ἴῆς οἷά Οδῃδδηϊίοβ. --- ΟἌὍΣΩΘ 
οὔδ. ῬΥΟΡΔΌΪ ἔτγοπι ἃ ἀἰβίδῃςα. --- βοχ οὗ δενίά. 
906 Κπὸν δηᾶ ῥγοῦΔΟΪΥ βμασγεὰ ἰῃ ἴῃς Μεβϑβίδηὶς 
ΒΟΡ65 οὗ [δες [ἐντ8. Αἱ ἰεαβὲ 58ῆς δὰ δεασὰ οὗ 
οὖγ 1, οτὰ, δηὰ Ὀεϊίενεα τδδὶ Ης οουϊὰ Π6ῚΡ ΒΟΥ. 
ΗὸοΙ τεαυεβῖ : ΗΔΥΘ ΣΩΘΙΟΥ͂ ΟΣ 126, ΘΧὮὨΣΌΪ 5 ΠΟΙ 
ξαϊῖἢ, 81 τπποῦὸ ἴπδῃ ἰδ {16 586 υβ66, --- Οτίον- 

τἱῦι ὁ ἄδπιοι, |1ϊ., “Ῥαάὶν ἀεπιοη- 
1ζΖεα.᾽ ϑυοὴ Ροββεββϑίοῃυῃβϑ ψεσα ἱποσεΐοσε τοὶ οοῦ- 
δηκεὰ ἴἰο (ἢς εν. 

ει. 22. Βπὶ δο διδιοζθὰ ΒΟΣ ποῖ ἃ Ψοζὰ. 
(ν ει. 2925, Ῥδου αν ἰο Μαίμον.) ΒΥ [δ18 
ὑπνοηϊοα 5ἰΐδποα Οὐσγ 1 ογὰ νουἹὰ ΤΥ ΒΟΥ ἔδὶτῃ ; 
Δα ὑῥύονε ἰἰ τὸ Ηἰβ8 ἀϊβοὶρῖεβ. ΤΟΥ ψεσα Τόν, 
δηὰ τηυϑὲ ἰδάσῃ ἴο ἱπίεσοεάς ἔοσ ἃ μϑαίῆεη οσηδῃ, 
Ὀεΐοτε {ΠΕΥ οου]ὰ σᾶττὺ ἰἢς ροβρεὶ ἴο ἴῃς σεη- 
1165, --- Ἡὲσπιΐδα ΒΟΥ. μεν ἀϊά ποῖ τιεδῃ : σεΐυϑς 
ΒΟΥ τοαυεβδὲ (566 νοῦ. 24). --- ΕῸΣ 5.0 ογἱϑίδι δὐδοσ 
:ἼΔ. Ατχουβίηρ Ρυῦ]]ς δεεποη το ΤΟΥ ΚΕΝ 
[86 1,ογὰ που]ὰ ἀνοϊὰ. ΤΕ ἰδησύδος ὯΔ5 ποῖ 
56165}, Ὀυΐϊ 4 τεσοριϊοη οὗ ἴῃς ᾿νοπδπ 8 ἱπιροτίυ- 
δῖε δλσποβϑίπαββ, ῬΟΣΏΔΡ5 οὗ Βοὺ ἔδ:1ῃ. 

Ψεσ. 24. 1 ψδὲ ποῖ δβουηΐ, εἰσ. 5 Ῥετβοῦδὶ 
ΤΩβϑῖου ἯἯὋἋ8 ΟἿΥ ἴο {86 6 5, ἃ5. πεὶγ Ῥσονίουβ 
ταϊβδίοη δὰ Ὀδεη (οΠΔΡ. Χ. ἡ, 6). Τῆδ ΘΧΟΘΡΌΏΟΙ5 
811] ροϊπίεα ἴο ἰῃς ξυΐυτε ΒρΊτ Δ] δἰ σηϊβδοιηος οὗ 
[ἴδε ΡὮγδβε : ΒΟ426 οὗ ἴδχϑοὶ. ΤῊ ΔΏΞΜΟΘΙ τηϊρῃϊ 
βυσρεβῖ ἴο ἴμε αἰδβοῖρ]68: “18 ποῖ ϑύοἢῃ! ἃ ΟἿβ 
ΤΟΔΙΪΥ ἃ ἀδυρδῖοσ οὗ (ἢ βρί για] 15γ86], ἸΠΟΌΡὮ 8 
ψοϊηδὴ οὗ (διδδη.᾽ [1 ψ͵ὰ5 ποῖ ἃ τοΐξυβδὶ, Ὀυΐ ἃ 
Ροβίροπειηδηῖ, ἴο δἀὐυςαίς ΠΟΙ ΔΙ δηὰ ἐταΐῃ ἴῃς 
αἾ5ς.1Ρ165 ἔον [μεὶγ πουἹά- τάς τη ϊββίοη. 

ψετῦ. 25. Βυΐ δῖ᾽)]ὸ οδ1286. ῬΟΙΠΔΡΒ ἰηἴο (6 
Βουβα ἀτεκ νἱϊ. 24), θυ ποτα ῬΣΟΌΔΟΌΪΝ ἴο ὙΠ6ΓΤΟ 
ΗΣςε ναϊϊεὰ ἔοσ ΒΕΓ ἢ [ἢ6 ψγᾶγ. Ηδσ δ! γᾶ 
ἸΏΟΣΕ τηδηϊξοβί, 45 ἴῃς 1 οσὰ μάνα ὮΣῚ Ορροσίυιίγ. 
--ἝΙοχσχὰ. Ἐδνοσθηῖ αὶ δα σεββ. --- ἘδὶΡ τθ. Α 



(ΗΑΡ». ΧΥ. 21-39}]Ϊ ΤῊΗΕ ΟΟΘΡΕῚ, ΑΟΓΟΚΌΙΝΕ ΤῸ ΜΑΤΤΗΕΝ. 

[ΟΌΓΝ οὗ πδίαγε ἱπ [Π6 τοί μετ Ῥγάυ ἢ Μδίογ- 
ὯΔ] ἴον σειηδίηβ Ἔνθ ἴῃ οί οηιϑα : οΐδῃ 1οδά- 
ἱὴσ ἴο γί. 

Ψεσ. 26. Ιΐ ἰδ ποῖ τιϑοῖ. ΤῊΣ ΓΕΡΙΥ 158 τοὶ 
ΒΑΓΙΒΉ, ΠΟΙ 15 1 ἃ χοίυβαὶ (Ματῖῖκ : “1,εἰ ἴπ6 (ἢ ]]- 
ἄγοῃ ἥτβθὶ Ὀς ςἃ. [11 σ8115 ἔοτ [ἢς ᾿ψοπΔ "8 
ἢ, δηὰ οοηνίποοβ ἰδῇς αἰἶβοῖρ]65 ἴμαὶ 1 18 
Ξ ΕΠΡΣ ᾽ το Ό]655 1815 Ὠεδίμεη ψόσηδῃ. -- Τὸ [Δ Χθ 
(πΏ, “ἴο ἰδκε ἀὐγᾶὺ}) [89 ΟἸἑ]ᾶγοπ 5 Ὀτοδὰ. ΑἹ] 
τοβϑεηΐ υπάοσϑίοοα [ἢ]58 458 σεξεστίηρ ἴοὸ τῆς Ἀ]655- 

Ἰὴρ8 Ῥτουμαεα ζοσ τῆς [εν8.--- [Τὸ ἴ29 ἀομπ, [1ἰ., 
“μ1|6 ἀορβ.᾽ Α τεΐδσεηος ἴο ἰδ ἰάσρε βανδρδ 
ἀορϑ 830 οοϊῃσμοη ἰὴ ἴῃς Ἐδϑὶ, νου] Ὀδκ νετΥ σου- 
ἰετηρίυουβ; Βουβεμοϊά ἀοσβ τὲ τηεδηΐ; ἃ 56 ῃ36 
τῇς ττοϊήδῃ 5. }}γ υβεὰ. 

εν. 2). Υρα, 586 δοςερβ ἴδε 1,οτὰ δβ 
ποτὰ δηὰ τηδ]ςοβ Δῃ Ἀγρυτηεηῖϊ Οὗ 18. --- ΕῸΣ ονοει, 
οὶ “γεῖ;᾽ [10 ἄομΒ. Νοῖ 458 οὔἣδ οὗ ἴδε οὨ]άγϑη ; 
Ὀαῖ 48 ἃ δυμῦ]ς ἀδρεπάεξηϊ, 56 45Κ8 ΟἿΪγ πνῆδὲ 
[1115 ἴο ϑυςἢ : [89 στζαχηῦθ. ῬοββιΌΪΥ ἃ τοίεγεησα 
ἴο ἴδς Ρίεςεβ οὗ Ὀχεδὰ οἡ ψ οὶ, δοσογάϊηρ ἴο τῆς 
δηςίεηΐϊ 6, ἴα δαπάβ σεῖς σπὶρεᾶά; Ὀυὲ τῆς 
5112] Β6Ώ86 13 ΠΊΟΣΕ ΔΓ]. “Θ9}6 τῦλ8, 858 1 ΨΟΓΟ, 
Ὁποσ (ἢς εἄρε οὗ ἴῃς [Δ0]6, οοβε οἡ [86 σομῆπεϑ 
οὗ 97261᾽5 [δδϑὶ,᾿᾽ (ΑἹέοσα.) -- ΤῇΘ τοηδῃ δὰ 
Ὀεσ ἐγρεέσζ ἴῃ ραϊπὶηρ ἃ Ὠεαπηρ δὲ 4]}. Ηδι 
ΔΙΑΒΎΕΟΙ ΒΏΟΥΘ ἃ ΑἸ ΟΚΏ 658 Οὗ τοϊηα, ΔρΡσοδοδιην 
ψεὶῖ, Βυτλ} 4190, Ἰοϊπεὰ ἢ ἱστὰς νυ δάοπι ; ἴῃ 
ΒεοΥ Ῥεσβενοσίηρ ἐδ βὴς 88} [ἴῃς τα οὗ (ἢχὶβὲ 
Ἔἐνοη ἴῃ ἴπ 6 ΒΕΟΙΆΪΠΡῚΥ τερυϊδίνε ὄρσυτχεα. 

Ψες. 28. ἐο ΤὮε ρτεδίοϑι 
ἔλιῖὶ δὰ ὕεεπ βῆονῃ ὈΥ Οεπῦϊε8 (ςοπιρ. οἤΔΡ. 
ΥὙἹἱ. 10); δηῃὰ οὗ [πὶβ ΟΠ Δ Πη ̓ 8Β ΟΠΔΥΔΟΙΟΣ 5.105, 
“ΕΑ ᾽ νγᾶ5 ἢοΐ ΟὨΪΥ ἴῃς οἴοόνγη, Ὀαϊ ἴῃς δουχοα. --- 
Απὰ πος ἀδυρῆίορ ψδὲ ποδϊϑὰ ἤσζοια ἰμδὲ πουτσ. 
Ματῖὶκς (νι, 20) ἀσβϑοσὶρθεβ ΠῈῚ σεΐυση ἤοσηθ. Α8 ἴῃ 
τῆς οὯ56 οὗ [Ὡς (σηξϊς οοπίυσχίου, [86 οὐτὰ τῦῶῪβ 
Ρεγέοιπηεὰ δῖ ἃ ἀϊβίδπος. ΤῊς ἱπιεστηβαϊαϊς 11η]ς 
ἴ1ὼ Ὀοϊῆ οδ5685 νγᾶϑ βίγοηρ ἔδιῖῃ σοι πο ἃ πἢ 
Δῇεοοϊοη ἔογ τὰς ρεῦβοῦ ᾿δαϊθσὰ, Α ἃἰηὶ 18 ἐμὺ8 
εἰνοι ἴῃ τερᾶζα ἴο ἸῃΓΟΥΟΘΒΘΟΣΥ ῬΓαγετ. 
εν. 29ς.. Ῥοραχίοα ἴποποθ. (Νίδσίς υἱῖϊ. 31 15 

.}1ετ.) Ἧς ἀὐώναρ τηδᾶς ἃ οἰγουϊ, Ρδββίησ 
δουϊμεαβίινατσα, [γουσὰ ἴῃς πογίδογηῃ μαζί οὗ ἴῃ 6 
Ὀεοδροὶβ ἂαὲ τὰς ἴοοὶ οὗ ἴῃς ΘΡαηο τδηρα, 
ΤεΔοδιηρ ἴδε τηουπίλίπουβ (Δηα 50] }14γΥ} ἀἰβισιοῖ 
οὐ ἴῃς εδβίεσηῃ βδοτζα οὗ ἴδε 868 οὗ .-- Απὰ 
δβαῖ ἴμοχοθ. Τὸ οδίδϊπ δεῖε ἴδε σεβὲ Ης δμιδὰ 
δουρὶ ἰη “ἴἢς ραγίβ οὗ Τ τα δηὰ ϑιἀοη, 

-- ἃ τοδὶ πιυϊεπᾶθθ. Ενοη ἰπ [Ὠὶ5 τὸ- 
Ὀγεὰ ρίδος Ηἐκξ νᾶβ' ποῖ δ᾽] ονοὰ ἰο γεϑί Ἰοην. 
ΤῊς οτονάβ οᾶπια μανίηρ τ ὐδι ἔστι, ἐ. 4., ὈΓΙρίησ 
«ἢ ἴδοι, ἃ ριεδὶ να οὙ οὗ δϑῆ!οϊεὰ οπ65. --- 
Ῥυαν. Μασὶκ το Οἢ5 ος οΔ86 ἰῃ ῥδσισυ]ασ (ΥἹ]. 
42-1). -- αϊπιοᾶ. ΤὨς ἢγϑῖ τηεποη οὗ [8 .1458, 
ἑ. 4., ἴῆοθβε νουπάςδα οὐ ἀἰβελβεα ἰὴ δαῃᾷὰ οἵ ἔοοῖ ; 
οὖσ πνοζγὰ “τηαϊπιοὰ ἢ ἘΠΡ ἐς ἃ 1058 οὗ ἴῃς τ] Π Όο τ. 
--- ὑδεῖ ἴδοι ἄσνση. ἷ8Β ΤΊΔῪ ΤΟΣ ἴο ἴδς τυ66- 
655 οὗ [656 ᾿ηοὐη ΔΙ ΏΘΟΓΒ, ΟΥ ἴο ἐμεὶσ δδϑίδ, Οὔ ἴο 
τεῖγ οοηδάδηςςε ; ΡΥΓΟΌΔΟΪΙΥ ἴῃς ἴμτος Ἔχρδηδλιίίοη8 
χε ἴο Ὀ6 σοι Ὀηςα, 

γεῖ. 3:. Ῥουρδοτοᾶ. ΟἋομρ. Μασὶκ νἱῖ. 27. 
Το ρΡεορὶς δὰ ῥγορδὴϊνυ βεασγὰ οὗ, θυῖΐ ἤθΥΟΣ 
τεϊϊησϑ5ςεα, ΗΠ5 ΡΟΎΤΕΙ. --- ἄτπσην προακίηρ, εἰς. 
ΤΩὨΣ5 15 ἴδια ἔοττη οὗ ἴε ΟΥΡΊΩΔΙ. --- ΤΟΥ ρίοχίδοᾶ 
[10 Θοὰ οὗ [ΙεΣ89]. ΤΠ ΜΟΙ ποῖ δολίῃοη, Ὀυϊ 
ἰὼν Υεὶ ᾿ἰνίηρ οὐ τῆς Ὀοζάδχβ, [ΠΟΥ βεοτλ ἴο 
ανὸ Ὀδοη δήεοιεἃ ὈΥ Βεδίῃοῃ παίίοηϑ, δηὰ μδ]ῇ 

Γεςορηίζεά οἴποῦ σού. 
ει. 322-338. Ὑ ΔΒ ταϊσαοὶς 86 ποῖ ᾿ᾳΘΩΕΟΔΙ 

αἰ τὰαῖ ἀεεβοιί θεὰ ἴπ ΟὔαρΡ. χὶν. 165-21. ΤῊΣ 
ΟἸτοτιπιϑίδ πο α8 ΑΓ πὰ ἜΥΕΙΥ ΡΟΒ5Ι0]6 σεβρεςῖ : [ἴῃς 

139 
ὨυΡοῖ [οἀ, τῆς ἀῃηουπὶ οὗ ῥτονί βίου Ῥγαβθηί, (ἢ ς 
ἐγτασταθοϊβ ραίμοτεᾶ, ὄνεη ἴπε Κιπά οὗ Ῥαβίκοῖβ 
υ866, ἃ ἀἰξξετεηπς νογὰ Ῥείηρ ἐουπὰ Ποζε, δηὰ 4130 
ἷπ [6 ᾳυεϑοῃ οὗ οὖς ],οτὰ δρουΐ ἴπ6ὸ ἵπο 
ΤΑΪΣΔΟ 65 (ΟΡ. χνὶ]. 9, το ; Ματσὶς νἱῖϊ. το, 20). 

ψεσ. 32. μὰ 726808 ο4]10 πείο δἷπι πἷα ἀΐφ- 
αἷρ]ο5δ. Ουὖυγ Τοτὰ Ηἰπι861Ὲ (Δ |κε8 (Ὡς ἢχβὲ βίερ 
(ςοταρ. σἤδρ. χῖν. 15). ΤῊΪΒ οᾶ36 Ῥγ25 τΏΟΤΕ υΓ- 
εεπὶ; [6 ΟΥΟΝα νγᾶ8 ποῖ οοπηροβεὰ οὗ ἴῆοβε οἡ 
ἴδε νῶν ἴο ἴῃ6 Ῥαββονεσ, ἀπά ῃδὰ θδδὴ ἴῆγες ἀδγβ 
τ Η]Π|, --- ΤΏχοθ ἄδγα. Τῆς (πἰγὰ ἀν νγᾶ8 
ΡΑβϑίηρ ; 80 {Π6Υ ψασα δὺ δηα ἀεδβεϊζυϊε οὗ 
Ρτον βίουβ, θὰϊ ποῖ γαῖ ἰῃ δοῖυδὶ αἰ 7 655.--- Ἑαἰηξ 
ἷπ 9 ΨΑΥ, ὁ 4., Ὀδολυβε δχῃδυβίεα ἔγοτι ἴὰς 
νδηΐ οὗ ξοοὰ οὐ 1Π6ΙΣ ὙΑΥ Βοπὴς ἴπ δαὶ τηουῃ- 
ἰδίπουβ τερίοη, ΤῊς [ογὰ᾽β οοπιραββϑίοη "γ88 
οδΙ]δὰ ουξ͵ Ὀγ τποὶγ ρὨγβίοαὶ παῖ, τνϊοῃ, Βονύ- 
δνοσ, τεβυ δα ἔτοσῃ ὑπ ὶν ἀδβίσγα ἰο Ὀ6 ὩΘΔΣ Η τὰ, 

γες. 33. ὝΠΟ δοιὰ ψὸ δανθ 80 ΣΔΗΥ 
Ιοανθδ Ὦς αυσϑοι ΙΩΔΥ͂ 56 τὶ ϑίσδηρσε δέΐεσ 
[86 τλϊγαου]οιυβ ζεεάϊηρ οὗ [ὰς ἔνε τπουβαπα. Βαϊ 
ἰϊ τγᾶ8 ποῖ 80 βϑίσαηρε 45 ἰδεὶσγ βυ ρβεαυδηΐ τολβου- 
ἱηρ ἀρουΐ (86 Ἰεανδη οὗ 6 ῬΒδζίϑοςβ δὰ ϑδάάυ- 
(665 (ςδᾶρ. χνὶ. 6-12).. ΟἿΣ οὐγῃ ἐοχρείξ ] 688 
διὰ ὉηΡε] εξ ϑῃου]α τηᾶκα υ5 όολάοσ 1655 αἱ ἴῃς 
“1:ΠῸ ἐλ οὗ τῇς ἀἰδοῖρ]ε8. [Ι͂ἢ (δ ρῥγενίουβ 
οΆ86 [86 ἀαἶβοῖρ]ε8 εἰ ρμδϑίσεά ἰδ δηιουπὶ οὗ 
Ὀγοδα πεεάεδὰ {ὕπνο δυπάτοα ρδησυσου ἢ ; ἰΏ 
118, ([Π6 ζδοὶ ἔδδὲ ΠΟῪ δἂῖς ἴῃ ἃ ἀθϑοχί 
ἘΠῚ. Τῆε ἰοηρ ἔδϑβι αἰοά ξοσ ρ]οηξα] ῥζονίβίοῃ. 
Οομρ. Μδϑσκ νἱῖϊ. 4, ψοτε ἴῃς δῆς τογὰ ἰ8 
ἰτδηβϑ]αιθα “βδ ϑευ ᾽ ἴῃ ἴῃ 6 σοταπΊοη ΟΥ̓ ο ἢ 

ψεσ. 34. ΗΟῪ ΤΑΔΩΥ Ἰοανοῦ παν γ0ο [Ἃἢ ἰδ6 
ΟΒΕΥ ολ86 ἃ δὰ δὰ 16 ῥσχονβίοῃβ ; μεῖς ἴῃς 
ἀἰβοῖρ]65 ἐβοιηβεῖνεβ. Τἢδ ἰοᾶνεβ ΟῚ σευέε ἴῃ 
1818 ολ86, ἥνέε ἴῃ ἴπε οἴδοτῦ, ἴῃ 6 ΓΟ οὗ Π1{|6 
ΒΗ 65 ἰβ ποῖ βρεοϊβεά. 

γεν. Απὰ αἰτίη δΘοηπιδηδτηδηί. ΤὮε σΟΥ- 
τεςῖ τοδαάϊηρ οἷῃ8 [πὶ8 νεσβα Οἱ οβοὶν ἩΪΓὮ νεσ. 6. 
1η τῆδ οἴοσ οδβε ἴδε ΠΙΞΕΙΡ ΕΞ Αυγδηρσοα [Π6 πι0]- 
ϊαάς (κα ἰχ, 14; ]οὔῃ νἱ. 10). --- ΟΟχἱ ἴδ0 
πτουμπᾶ, ποὶ “οη ἴῃς ᾿ (ςδᾶρ. χίν. 19); {δΠΕῪΥ 
ΕΙΣ “ἰῃ ἃ ἩΠῸΘΓΠ658᾽ (ΟΣ. 33), ἃ ἀδβοϊδὶς σερίοῃ, 
ἴῃ [Π15 ς2536. 

Ψεῖβ. 36,37. ΤῊΣ τοοᾶς οὗ αἰβιτ] υθοη (πὰ 
[6 τγαςὶς 1561 τᾶ ὑσθο βου (ῃ6 8δπλδ. -- 
Τδαῖ ψΐοιι τοϊμαὶποᾶ οὗ (56 ὈΣΟΙΘΩ 9, βουϑδ 
ναοί 7:11. Ιῃ της οἰδεῖ οἂβς "τνεῖνο. ἡ ΤῊΣ 
πογὰ τοπάογοα " θαβικεῖβ᾽ 15 ἃ ἀβογδηξ οὴς ({(ρτοῦ- 
ΔΌΪΥ ἸΔΥΡΟΣ ΟΠ65 ἅγα τρδδῃῖ), δηὰ ἴῃ βδῃλς ἀἰδετ- 
δῃΟΘ ἰ8 Οὐρϑεγναα ἴῃ οὨΔρ. χνἱ. 9, 1ο. 

Νες. δ ἙΟῸΣ ἰδοπδαδιὰ, ᾿πϑἰοδὰ οὗ “ἔνε τῃου- 
δαπὰ,᾿ ἴῃ {πὶβ οᾶϑ6 ἴῃς τηδίουαὶ γαΐγας]ε 56 8 
ῃοῖ ἴο ἢᾶνε θη 50 ρταδῖ, 45 τοβρεοῖβ [6 ΠΌΤΟΥ 
ἑεὰ δηὰ ἴμε ἔγαρσιιθηῖβ τοπγδί ἰὴ. ΑΧΚΑ11 ἴδ65ς6 νἂ- 
τδίοβ, ὙΒΊΟ. ΒΠΟῪ πο ρσιδάδιοῃ Ὀεΐνεεῃ (ἢ 6 
ΤΩΙΤΔ 165, δὰ ὈείσαΥ ὯῸ ϑρεοΐδὶ ἀεβίσιι, ὑσοόονα 
τῆλδῖ ἰδς Ἐνδηρο  βὶβ σίνες ἴσυς δοοουηῖβ οἱ ἴνο 
ἀἰβίηῃοϊ τιΐγας] 68. 
εν. 29.. ἴπἴο [89 Ὀοδί. ῬτΟΡΔΌΪΥ ομς αὐγαὶῖ- 

ἷησ Η . --- ᾿πΐο ἴδ θογάοζα οὗ Ἀαραᾶδα, δοοοσά"- 
ἱπρ ἴο ἴῇς δεβὲ δυϊμουῖεβ. (᾿ Μαράδδῃ" ἰβ8 4150 
ἔουπἃ.) Μασὶκ : “Ἰηΐο ἴδε μασίβ οἱ ᾿αϊπιδηυῃδ.ἢ 
ΤὮΙΒ Ν 85 ΡΓΟΡΔΌΪ ἃ ν]]Π]ᾶσα ποῖ ἔα ἔτου Μαρδᾶ- 
ἄλῃ. Ουγ Τοτὰ, Ρυτβυοα ὈΥ ἴῃ6 ΒοΒΌ ΠΥ οὗ ἐμ6 
7ἐν8 δηὰ βεἊεκίηρ σϑγετηθηῖ, Ἰδπάθα δὲ λῃ οὔῦ- 
Βοῦγα ἸΟΟΔΙΣῪ θοῦγδοη ἴδς ὕνο ρ]ᾶοςβ. Τλδ 5116 
οὗ Μαμάλϊα (Μαρδάδη), πον οδ᾽]εὰ “ΜἹαύτελεὶ 
(. Μίράοι,᾽ Ἰοβῇ. χῖχ. 38), 15 ποσί! οὐ ΤΊ ρεσίαβ ἀπά 
ἀϊγεςον εαϑὲ οὗ (πᾶ, οὐ ἴδ τυερίδγηε βλοσε οἵ ἴδ6 
Ἰαῖκςε, βίποβ. ἴῃς. πεχί νογαρὲ (οὮΔΡ. χνυὶ κ; Μασὶς 
ΥἹ. 13) ψνἃ8 Δ γο88 ἴμ6 ἰδ το ἴῃ δδβίεγῃ 5146. 



ΤΗΕ ΟΘΟΘΡΕῚΙ, ΑΟΟΟΞΚΟΌΙΝΟΕ Τὸ ΜΑΤΤΗΕΝ. [ζβαρ. ΧΥῚ. 1-12 [40 

ΟΗΑΡΤΕΚ ΧΥῚ. 1--12. 

7Δς ϑτιυς τεσξ α ϑέρυνι, σπα ον Ζογα τὐανς Ης δ έδοίβίες ἀρσαΐροί 
ζλοῖγ Ζοοίγέρεσ. 

ι“ ΗῈ Ῥμασίβεεβ 4150 [ἢ ἴῃς ϑαδάμοθαβ ̓  σΔπΊ6, δηὰ ἰεταρί- 4 Μλλκ νξὶ 
ἱῃρ 3 δ ἀεβίγεα ὃ ἢἰπὶὰ πὶ ἢ6 ψουἹὰ βμεν 6 [ΠῈπὶ ἃ βίρῃ ὃ 855, ὅβαρ. 

2 ἔτοπι βθάνθῃ. Ηβθὖ δηβνεγεά δἀπὰ ϑβαϊᾷ υπῖο μετ,  ΉΘα ἰΐ 5 “ τρρ ἴαχε 
δνεηϊηρ, γ86 8840, 77 εὐὴδὲ δε αὶγ ΘΔΙΏΟΣ : Το τῆ6 5ΚΥ7Ί͵.:5 το. 

3 Απά ἴΙ͂ὴ ἴδε τηογηΐηρ, 77 τοῦ δεϑ ἴου] ψεδῖμοσ ἰο-δγ: ἔογ (6 
ΒΚΥΪ 15 γεὰ δηὰ ἰονθσίηρ. Ο γέ Ὠγροογῖε5,8 ὁ γε οδῃ 9 ἀἰβοθγηῃ 4 1μκο χἥ. φό. 
[86 ἔδοα οὗ {πε 8Κγ ;7 υΐ οδῃ γε ποῖ ἀέρεδρυε [6 5ῖρτ5 οὗ ἴῃς 

4 τἰπ|65}}} 4ᾺΑ πυϊοῖκκεα 13 δηὰ δάυϊζεγουβ ραπογαϊΐοη βθοκαίῃ δἔζεσ Ἃ Οβαρ. χἱ. 
ἃ βρη; δηὰ ἴπεγα 5881] ἢο βίρῃ 6 ρίνδη υπίο ἴἴϊ, θαῖ [6 βίρῃ ὁ 
οὗ [ὴ6 ρτόρδαῖ Ϊοῃδ8.}8 Απὰ ἢδ ἰοἴϊ (ἤδ, δπὰ ἀδραγίαβα. 

5 Αμπὰ ψῃθη ἢ18 ἀ]50ρ]68 ψοῦα σοπῖα ἴο (δε οἴει 5146, {μῈγ 
6 διά ἐογροίζδη ᾿' ἴο ἴακε Ὀγεδά. ΤΆβη 15 [658 βαϊὰ υπΐο [ΒΘ Ώ, 

Ταῖς μεεὰ ἀπά ὅῬενασε οἱ 5186 Ἰεάνεη οὗ [86 Ῥμαγίβεαβ ἀπ οἱ ἼΎετ. αν 
7 ἴδε 16 ϑαάάυςεοβ. Αηά [ΠΥ σεαβοηθα διηοηρ; [ΠΘπΊβεἶναβ, βαγίηρ, Ζ τγς 
8 12 ἐς Ὀδοαῦβε γα Ὦανα ἴΔΚδη "7 ηὸ ὑτεδά. ἵγάξοζ ἤθη [6518 

Ρετοείνεά, Ἀς 18 864 υπίο {8με,}9 δῸ γε οὗ 11{Π|6Δ ἔα, ἩὮΥ 4 8566 οδαρ. νί. 
ΓΘΆβοῃ Υ6 3. ΔΙΠΟΠρΡ, γουγβαῖναβ, Ῥθοδιβα γα βάν Ὀσουρῶῖ πο: ὍαΡ Εν τα 

9 Ὀτεδά ἡ θοο γε ποῖ γαῖ ὑπάογβίδη,ῃ1 πε ΠῈΣ τεμεαρεῦ ἘΓΒΘ, ἐπ ἀν. 
ἢνε ἸΙοᾶνεβ οὗ [6 ἔνε [πουβαηά, ἀπά ον τΏδηΥ ᾿Ραβκείβ γε ἰοοῖκς 

Νειτηον κ΄ (ἢ 6 βενθὴ Ἰἰοᾶνθϑ οὗ (6 ἔουγ [πουβαπά, Δηἃ ἤον 19) γΧομα 
Ηονν ἰ8 1 (δῖ γε ἀο ηοΐ υῃηάρσῖ- εἰ ἔμαρ. χυ. 

βίδη 21 [δῖ 1 5ρδᾶκα 22 3 ηοῖ ἴο γοι σοποδγηϊῃρ Ὀγεδά,33 τῆδι γα, ἔδάρ. χν. 

8ῃου]α Βεναγε 38 οὗ ἴῃ6 Ἰεᾶνθὴ οὗ ἴῃῆ6 Ῥῃαγίβθεβ δπὰ οὗ (πε 16᾽ 

12 ϑαάδάυςεεβ}ῆ ὙΤΠδη υπάεογβίοοα Π6Υ ον 35 (μα΄ 6 Ῥαάες ζάδρε 

Ιο υρὴ 

[1 ΙΏΔΠΥ " θαβϑκεῖίβ γε ἴοοκ τρὸὴ 

20; Ματκ 
Υἱ. 431 νἱῖϊ. 
το; ἰκικεὶχ. 

37) 
ν1}. 8. 20: 
Ἀςἰβ Ἰχ. 2ς. 

ποῖ Ῥονασζα οὗ ἴῃς ᾿ἰδάνθὴ οὗ ὑτγεδά, θυΐϊ οὗ ἴῃ ἀοοίγηο 2 οὗ [6 

ῬΏΔΙΙ5665 δηὰ οὗ [6185 ϑαάάιιοθθ658. 

1 Απά [ἴὰ ῬΏαγβοοϑ δηὰ ϑδαάιϊοθοϑ 
4 [Ὁ 56 ΚὙ δ Βυϊ ἢδ 
Τ ρδνϑῃ 
9 γε ΚηοΥ ΠΟῪ ἴο 10 γε οδὴ ῃοΐ 

12 Αἢ 6ν]]} 18. οὗ Ἰοπδῇ 
14 Απά [δε αἴδβοΐρ]68 σογηίηρ ἴο ἴπ6 οἴδπεγ 5146 ἔοσροῖ 

16 σγρεῖξ οὗ [6 26 Απὰ ' 
18 Αηὰ [6808 Κηονίηρ ἰΐ, 5δἱά 
Ὁ (ὁ γε Γεᾶβοῃ 31 ρογοαίνε 
38. (7) ἐπσίξαά ογ (,}) 
36 νεῖ ὨΟῪ . 

ΟΟΝΤΕΝΊΒ. [1 σοηϑεαῦδηοε οὗ ἴῃς Ορροϑίξοη 
οὗ ῬΏΔιβεαβ δῆς 50 068 ἔγοπὶ [δ ιβα 1 6 πὶ (ΟΠ. 
ΚΥ.Ι, 21), οοὐ Τ,οτὰ μδὰ πιπάγανγι ἴο Παδίῆθη 
πα υπίτεασυεξηϊεα τερίοηβ. Οη Ηβ τεΐυτη, Ης 
ἰδαπὰβ δἱ ἃ τεϊϊσεα ἸοσδὶΥ ἰῃ Οδ116ς ; ἴῃς ῬΠαΓ- 
ἶϑεε5 5ε6 κΚ Ηϊπι, οἡ [18 οσοδϑίοη ἰῇ ΟΟΙΏΡΔΩΥ 
σψἢ τῆς ϑααάιϊοεεβ, ἰοτρηρ Ηΐπι ἀραὶ. Ηδ 

5 ογ' τγῖηρ 

8. ἐλὲ δεεέ σιελογέξέδς ογεῖξ Ο γε Ὠγροοσίε8 

2: Βυὶϊ ὈΟΎΑΓΟ 

8 οκοα 
5 ογεῖξ 1 Μ11 Ὀς 

1 (0) ὡρροζδαα οΥ (2) 

Ἵ τροκ 
1. σνείξ απο Π6Πὶ 

3. νεῖ Ἰἴ 
35 (γ ἐμεέεασ ο7 (Ὁ) 
51 τρδοβίηρ 

ἴδη τἰϊπάγαννβ ἴο ἰἢς δαϑίοσῃ βἰὰς οὗ ἴῃ βοᾷ 
(νεῖ. 5), ποῖ ἔδγ ἔτοπι Βεοίμιβϑαϊἀα (Ματὶς υἱῖίἱ, 22). 
Τῆς σοππεοϊοῃ οὗ ἀνεπίβ 5ἤΟΒ (Π6 Τοβϑοῃ ἔοσ 
ἴπ68ς τερεδίεα νογᾶρβθβ, ΠΟ ἢ 86 τ ῬΌΓΡΟΒΟΪ 658 
ἴο τῆδην τεδάεγβ. (411|εε Ὀεὶηρ' δἰπλοβὲ σοσαρ] θεῖν 
οἰοβεά ἰο πὶ, ἰδ τὰ {ἰπὶ6 ἔοτ ἴῃς ἀδοϊάδα οοπ- 
ξοββίουβ (νεῖβ. 123-20) δηὰ σενεϊδίοη {τοῖβ. 21-- 



ΓΗΑΡ. ΧΥ͂Ι. 1-12.} 

28) τ ΏΟΒ ἔο ον. Οη ἴδε ὙΔΥ ἴ86 ὑη06]168 δπά 
ἱρηογζάπος οὗ ἴδε Ὑ εῖνα ΤΕσα τηδηϊξοβίεα (νογβ. 
. 81.); ἱπϑίσυσοι τνγὰϑ σζίνεη ἴδ το πουϊὰ 
δεραγαῖς πο τποοσα αἀδοίἀοαΪγ ἔτοτι ἴῃς [εν 
(νεῖβ. 6, 12). [18 οἣς οὗ ἴῃς ὙἸ πεῖνα (δὲ ἰ6}]5 
οὗ {ΒΕ ψεᾶκηθ558 δὶ [15 ᾿τηροσχίδῃϊ ΟΥ1513. -- ΟἿΣ 
Ι,οτὰ νἱϑϊοὰ ΟἌ]1166 θυΐ οσδ τότ, δπα ἴδοη ἴο 
ΔΚ ᾿εᾶνς οὗ 1ὲ (ςοΙΡ. οὮΔΡ58. Χχν]]. 22 ; χῖχ. 1). 

νεῖ. τ. Απὰ βεάδποοθθ. ΕἾσθ τησπίϊοη οὗ 
ἔδεσω, ἴῃ δηϊαρσοπέϑιη ἴο ΟἈστῖϑὲ. Ορροϑεά ἴο δᾶ. 
οἴδοτν, ἴμ6ϑθε ἔνο ρῥασγίϊθβ υηἱϊεα ἀραϊηβί οὗ 1, οτὰ ; 
Τρροβίου ἴο ἰδς ἱγαϊῃ ονοσρεαῦβ οἴμασ δηΐϊαρο- 
ὨΙ5Π15. ΕἸχίτοπιοβ οὗ ΕἸΤΟΥ ΟΟΠ ΒΒ ὨΓΥ τηδεῖ ἰὴ 
ἐΡΡοαῖμς ΟἿΥ ΤΌτι 8 Ῥόορ]βε ἈΠῸ οδυβ6. τ Τοιαρῦ- 

ΟΥ̓ ἱηρσ ᾿ Ηἴμι, ρυϊης Ηΐπι ἴο ἴῃς Ῥγοοί. 
Βυῖ Ης ἐνδίνας Ψι σετυυ δ ἴο ἀουνὲ δπα αἰ 50 6116; 
ΟἿΪΥ ἴο ἔβη. ΤῸ δοςοδεάς ἴο ἐδμεὶσ ψβῃ, πνοιυ]Ἱὰ 
ἐοβίογ {πεῖν στη] ΒΟΡΕΒ. --- Α εἰχηι ἔγοπι θάνοι. 
ΟοΣταρ. οἤΔρ. χίϊ. Ἐ 11 νγὰ8 ἐπα οουμοῃ θα] εξ 
ἴδε νἱ510]6 ϑ'σῃϑ ἴτοῦλ ἤδάνδη Μοῦ] διϊεπὰ ἰἢς 
Αἀανεπὶ οὗ ἰᾷς Μεββίδῆ. ὙδεΙΓ τεαυσδὲ ἐτηρ] ὰ 
ἰδὲ ἴῃς ΤῊΔΩΥ ταὶ τοῦκ Ης Βεαὰ δἰσοδαν 
του ΜΕ, ποῖ οὗ Ὠδάνο η]}γ οὐρσίη,. ΤὮς [εἐ᾿ν3 

αἷτα ἃ 5ἰση᾽ (1: Οογ. ἱ, 22) ; ξοστδ βτη ἀπὰ 
-ΠἸΣὨϊοου5 688 ἰεπὰ ἴο ΒυρεΙβ οη. 

νεῖ. 2. αι ἱξ ἰδ ονθαΐηᾳ, 8ΑΥ, Ἑαεὶν 
ΨΘαΙΒΟΣ, εἴς. ΙῺ ΔΙΗΒΊΎΎΓΟΙ ἴἰο ΤπΠῸῚΓ ἀδΙηληα ἔοτ ἃ 
“β'σῃ ἔτοιῃ μδάνθη, οὐὐ Τοσὰ οἰΐϊεβ ἵνο γεδίδεσ 
4 310,5, ΒΌΟΒ 48 141] πλθῃ Ἰοοῖὶς ἔοσ, “ἴῃ ἰἢ6 ἕδος οὗ 
ἐς πεανεη." ΤΆδβε 5ἔστιβ (οἰϊτεά, ποὺ χίνεη ὈΥ οὖσ 
Ι,οτὰ) μοϊὰ σοοά ἴῃ οἴδοσ σερίομβ. ΤὨς ἀεϑὶρη 
ΑΞ ἴο σεῦυϊκο [ΒΟΙ͂Τ ΟΔΤΏΔ] Δπα βεηϑυοῦϑ ἐχρεοίδ- 
οηϑβ (5366 γν6γ. ἢ). 

Ψοεῖ. 3. ΘγΩΌΟΪΙΟΔΙ πιδδηΐηρ (ποῖ ἰο δὲ Ὀγϑβϑα): 
“ΤΈο τϑὰ δὲ ὄνεὴ οἵ ἰῃς ΟἹὰ 1 εβίδσηθηΐ Ὀεϊοκεοηςὰ 
Εαὶτ ποαῖμεσ δὲ δβδηᾶ. ΘΠ], 6 στοὰ ΒΚ αἱ 
ἴδς οοτητηδηςοτηδηὲ οὗ Ὡς ΝΕ Ταβίλιηθηϊ, ἱπάϊ- 
οαιεὰ ἴδε βίοστω ἀδουὲ ἴο ἀεβοοηἃ ὕροῦ ἴ5Γδε], 
Βυϊῖ ΠΕ ποτα ἱποΆρΆΌ]ς οὗ υπᾶδεοιβίδπαϊηρ οἰ ΠοΥ 
ΟἿ ΟΥ ΟἾΟΥ οὗ ἴδα686 βἰρῃβ.᾽ (1,δηροῖβ (ὐοτηπι.) 
-- ὅόο οδὴ ποῖ. Νοῖ ἃ αυδβίίοη, Ὀυϊ Δ 4386 οι. 
--- ὕ8ο εἰχηε οὐ (6 εἰπιοα, ἑ. ε., (Ὡς ξ] ΑΕ] το πὶ οὗ 
ῬΙΟΡΏςΘΟΥ ; ἰδς ταῖγδοῖθ5 ρεσγέοσιηεα Ὀεέοσα (μθη, 
δοίης ἰδὲ ἴῃς Μεββίδῃ δὰ οοῆβ. Τῆς [εν8, 
τι ἐς Ῥτογμβε οὗ ἰῃς Μοβϑδη, οὐσδῖ ἴὸ δαγνα 
ὍδδΏ 45 αυἱοκ ἰη ἀἰβοοστγηίηρ τἰῃς 5'σ15 οὗ ΗΒ οοτα- 
ἷησ, 848 ἴδοβε οὗ ἰδ6 νολίμοσ. ὈΥΟΓΌΙΑΙΥ 80 
Κκδεη ἴο ἀΐβοοσζῃ ἴῃς β'ρηι5 οὗ ἴὰ6 {ἰπ|68 28 δε ηνσ 
Ὡδάς, εἰς, ΠΟΥ μάνα αἰ ΑΥ8 δῇονῃ ἰδ κ οὗ 
δρί ταδὶ αἀἰθοετμπαθηῖ. Βαΐὶ 411 το ἃσα παιΌΓΑΙΙΥ 
βἷ'ον ἴῃ αἰδοονείηρσ (ἢ6 ϑρ τ ξυλ] βιρσουϊδοληος οὗ 
Ῥαβϑίηρ ουδηΐβ. 

Ψψεῖ. 4. ΟΡ. ΟὮΔΡ. ΧΙΐ, 29 (Ἔ ΧΑ ΕἶΥ [ἢ 5Δπ|6 
ἩΟΙάβ). ΤῊΣ δυάϊδηος ΤΩΔΥ ἢδᾶνο Ὀδδη ἴῃ ρᾶσί 
ἴδς ϑᾶσηθ, ἤθῆσθ Π0 Ἐχρ δηδύοῃ ἰ5 δα ἀδα ΠΟόΤΟ. --Ὁ 
Ἀπᾶὰ 6 Ἰοΐξ ἔποπὶ διὰ ἀδορασζίϑάι. ΑὈτυρν ἰΐ 
ἩΟΌΪα 8θο. Α8 δυδηὶβ ὑσχονε, δ πον γσᾶνε 
[δεῖ ἘΡ ἴοὸ τπεὶτ Ὁ] η685, θυ ψΠ ρδὶπ δὲ ἐμεὶγ 
ὉΠΌε]1εἴ. ὅ6ε ου Μδτκ νἱῖῖ. 12: “Απὰ δα 5ισῃεοά 
ἀςοΡΙΥ ἴῃ μ15 βριτ, 

ΟΙ. 5. Απὰ [δ0 ἀἑδαΐ»]ο8 [ὁ ἔδο ΟὨΙΟΣ 
αἷᾶο. Το ἰῃς οαϑίεσῃ βῇοσαε. [{ 15 ἱπιργο Δ ]ς [δαὶ 
118 οοηνοσβαίίοη ἰοοὶς ρΐδος ἀυτίηρ τς νογᾶξε 
(5Ξες Ὀεϊονν). --- Εογαοΐ [0 ἴδκο Ὀσχοδᾶ. Ῥσου β οἢβ 
ὝΕΙΕ ἠοΐ ἱΠαΙΒΡΟΏΒΔΌ]6 ἔοσ 80 ββοτί ἃ νόογδρε. 
ΤΈς οτρσίηλὶ βυρσρεβίβ ἰμαῖ τῆς περὶεςὲ οοουττεά 
αἰΐζεῦ ἰΠ6Υ ἰἸληᾶθα. ὍΠΟΥ Πδᾷ Ῥυΐ οἠδ Ἰοαΐξ ἴῃ τδς 
θοαὶ (Μασῖ νἱῖϊ. 14), δῃα βἰασίεἃ οἡ ἃ ἰαπά ᾿ουσ- 
ΠΕΥ ἴο (εβαῖεα ῬὮΣΙΡΡΙ (νοῦ. 13), ζὨτουσἢ ἃ 
Τερίου σοτηρΑσδ εἶν ἀεδβοϊδία, τιϊους πηδίκίην 
ὑχονϊ βίου ἔοσ ἰ. Τῆς νἱ δῖ ἴο Βοιμβαϊ δ οπ τῆς 

1- 
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ὙΑΥ (Μασ 11]. 22), δ ἃ της θη οὖσ 1,ογὰ νγᾶβ 
νοὶ πρ ΡΌΡΙὶς ὩΟΏσΘ, ΤΑΥ͂ ἢᾶνα Ὀδοη ἔοσ δα 
Ρύυγροβα οὗ οδιδϊηϊηρ᾽ ἃ ΒΌΡΡΙγ. 

ει. 6.5. Τδὸ Ιθανοὶ οὗ [τ Ῥιαγίσοοθα διὰ δδὰ- 
ἄποθθδθ. “1 άνθῃ ;᾽ ἤρυτε ἔογ ἃ ρεπηεδίϊηρ Βρ γἱξ- 
Ὅ4] ἰηδυδησο, σΘΠΘΓΑΙΪΥ ΔΠ ον] οὴς (σοι. ἢον- 
ΟΥΟΙ σὮΔΡ. ΧΕΙ. 32). Ἵμεὶν νλὴϊ οὗ Ὀγεδα τηδάςα 
τῆς ΠΠυϑἰταϊΐίου ἂαρίέ. ΤΏΘΥ σεσὰ ον πἰμάγαν- 
ἴηρ, Ὀοΐῃ ὈΟΟΙΠΥ δηὰ βριγ[8}}Υ, ἔσο ἴῃς [6νν8 ; 
Βδῆοα ἔθοσε 18 ὉΣΟΌΔΟΪ ἃ τεΐεγθηος ἔο Εχοά. χὶϊ, 
15-17; ΟΟΙΡΟΙ ΟΟΥ. ν. 7. ΤΏς ὕνο ορροβίηρ 
Βεοίβ ὅτ βεσο οοπηδοϊδα (οοσρ. νεσ, 1); Μασ, 
Βονενεσ (ν]}}, 16), Βυροαϊζυϊ65 “τῆς εάν οἱ 
Ἡετοάα. ΤὨς ϑαδάυοςοβ Βδαὰ δίγοδαν Ἰοϊμθά ἐπα 
ῬΏΑΓΙΒΘ65 ἱπ Ορροβίηρ ΟἸγίβί, αηὰ Ἡδτοὰ τὰᾶ 
Βανε Ὀδδῶ ἴῃ ϑοιὴς Δ᾽] άπος τ ἴθι. Ῥο] - 
αἰδηβ οἔΐεῃ οοσφυδῖ ὙΠ τε] σίουβ ρΡᾶγ68. 

γεσ. 7. πᾶ (ΠΟΥ τϑδδοηϑὰ διρβοηδ ἰμοπδοῖνοα. 
Ιὴ τποὶσ οὐσὰ πεασίβ δηὰ ἴθ τ ἢ δα ΟἿὮΟΣ ; 
ποῖ ἴῃ αἰϑρυῖο, θαΐ ἱὰ εαγηθϑὲ ΘΟ ΙΒ ΠΟΙ. --- ΣΈ 

Βοοδῦδθ ψῸ ἰοοῖὶ 50 Ὀτοδᾶ. Αἢ υπϑρὶ τυ] δ 
ποῖ δἰζορεῖθου ἀηγθαβοηδῦ]α τδουρῃί. Α5 [εν 
ΜΕΥ σου παίΓΑΙ ΠΥ ΤἈΪ]ηἸς ἀρουΐ ποῖ ἐδάπρ Ὀτεδὰ 
ὙΠ [ῃ 686 56οίβ ; Ἀαξ [18 το] ἱΩΡΙΥ βεραγαϊοη 
ἔτοτὰ ἴῃ ὙΠο0]6 Ὡδὕοη, δηὰ βεραζαῖθ ργονιϑίοσι ξοσ 
ΤΟΙΣ ναπῖβ, τ οἢ ἴΒοΥ Βδὰ ἑογροϊζεῃ. Οδηοσαὶ 
ΔΏΧΙΘ(Υ Δρουζ νου] γ τὨϊπρβ πνου]ὰ {Ο]]ονν. 

γεῖ. 8. Απὰ 7216δ05 Κυονίηρ ἰΐ κεοϊὰδ. Τα 8 
ἁνοὶὰβ [6 ἱποοτγοςῖ ποϊοῃ, δαὶ Ηδ ἰοοῖ βοιηδ 
ἤπις ἰο ἀἴϑοονοσ ἴξ, --- Ο γὸ οὗ Ἰὲξ:10 ζα! ἢ, Ὑγοτάβ 
ΔΡΡΙ δὰ ἰο ἴδδαὶι Ὀεδέοσε (ομαρ. υἱῖ. 26 ; χὶν. 31) 
ΟἿ ΟΟΟΔ510.8 οὗ στελὲ γοΆ κῃ 655. ΑΕΘΥ 500 ἢ ταϊτα- 
οἷε8 ΤΠ ΟΣ οᾶγο5 τσεῦε ὈΠΡο]ονϊηρ. 
εν. 9. Ώο γο ποῖ ᾿ δῷς Ῥοζοοῖγθ. Ματῖὶ (ν]1. 

17, 18) 18 τῆοσα ζ0}}1. Βεβι6δβ νσδηὶ οὗ ἔδϊτ, [Π6Ὺ 
δλλὰ 5ῆονιῃ στοαῖ τδπὶ οὗ ροτοερἕοη. 
ες. το. Βαδκοῖθ. Α ἀϊδεσεπὶ ψογὰ ἰῃ [86 

ΟΥ̓ ΣΙ Π8] ἔτουι ἐμαὶ υϑεὰ ἰῃ νεσ. 9, Ὀυΐ ἴῃς βασὴθ 
οὔς γὸ βηὰ ἴῃ ἰδ. δοοουηῖΐ οὗ {Π6 ταϊγδοῖα (30. 
χνυ. 3)). Τμ8 ἀϊβοτεμος ἰποϊ ΓΔ Τομβπη8 
[λς ἰτυϊπέυ] 655 οὗ ἴδε δοοουηῖ. 

Ἄετς. 11. ΒΥ ἱδ ἰδ [πδί γὸὺ ἄο ποῖ ῬοΓοοΐγθ, 
εἰς. ΤΏὨς τεοδηΐ ἱπϑσυςοη (ΒΡ. χν. 19, 20) 
ἴδδὲ οδηρ ἀϊὰ ποῖ ἀςᾷ]6 ἃ τωδῃ, βϑδουϊὰ δαγε 
Ρτενεθηϊοα ἰὴ6 βυστηΐϊθδα δρουξ ποῖ εδπρς Ὀγεδὰ 
ἢ (ἢς Ῥηδχβοοβ δηὰ ϑααάυοθοβ : [6 σαΐγδοὶθϑ 
ϑδουϊὰ αν βῆονῃ ἴδε ἔμαὶ ᾿δοὶς οὗ δδυΒ]}Υ 
Ὀγεδὰ νγᾶβ ποῖ τεξεϊχεὰ ἴο. Μασὶς βίορβ δὲ {πὲ 
Ῥοίπξ ἰῃ τ παιταῦνε. 

γεῖ. 12. Βαϊ Ῥονψατο. Τηΐβ 8 τῆς οοττεοῖ 
τοδάϊην. --- ΤῊΘ οὗ [δ)ὸ0 Ῥματίδοοῦ διὰ 
Βαδάποοροα. Οοτορ. [ὐὺκὸ χίϊ. τ. ΤῈ ᾿Ἰδάνεῃ οὗ 
ἴδ6 ῬὨΔΥΙΒΘ68 15 " ὨΥροοτ5γ., Βυΐ [86 ϑεδαάάυςεςβ, 
ἴ86 “ΠΙΌεγὰ] [ενϑ᾽ οὗ ἐμαὶ ἀρε, ψψεηὶ ἴο [86 οἴδοῦ 
ὀχίσοῃθ. Τα χοξογοηοα 15, ἐπογεΐοσζα, ποῖ ἴο τμδῖ 
[οΥ ἱδυρῆς ἴῃ σοηχώοῃ, Ὀὰὲ ἴο ἴῃ6 πιοάς δηὰ 
βρ:1πὶ οὗ ἰπεὶγ τεδολίηρσ. [Ι͂ἢ Ὀοϊῃ οᾶ865 ἀγφοογέςγ ; 
ἴῃ ἴῃς ῬΒΑΓΣΙΒΟ65 ὨΥΡΟΟΓΟΔΙ ἔοι] 5τὼ, ἰὴ ἰ86 
ϑλάάαυςεοθβ Ὠυροο 081 11 θογα] θη. ὙὩῆθβε ἵνο 
ΔΡΡΑΣΘΏΓΥ δηϊδρσοηϊδς ἰεηάοδηοίθβ αν Ὀδεδη 
ΤΑΟΓΟΔΙΪΥ υπϊϊθα ΟΥΕΙ ϑἰποα ἱῃ ορροβίηρ (γι. 

ἔγιεμουι Η τὰ βισγσῖ τόσα! τ (“ ῬΏΔΓΙΒ665᾽) δπὰ 
ἔτεα ἰπαυΐγυ (΄ ϑδοαάάυοοαβ᾽) ἱπευ 8 0]γΥ Ὀεοοπις ὮΥΡ 
οοτγςα!. Οομρ. οὐ Μασὶς υἱξ[ἕ, 1ς. --- ΤῊς 6ῃι- 

᾿,2ϑ8]8 Βεσα ἰδ οῃ ξαΐβε "τεδοῆτπς ᾽ 15 ϑυρρεβᾶνεα. 
ΥἹηςἱΡ]68, το θῃς165, ὁ ΤΕΔΟΒίηρβ,᾽ ΔΤῈ πιοϑὲ Ῥ6Σ- 

τηεδίϊηρ, ἀπὰ 1ξ ὃν}, πλοβὲ ἀδησεσουβ. ΤῸ ἰῆοβεα 
ὙὯῸ δἵζου 11] (ἢς 16β50η5 οὗ Ὠϊἰβίοσυ, δῃὰ οὗ ὃχ- 
ΡΟγΈ ΠΟΘ, [41] ἴ0 866 [Π]5, γε ΤΑΥ͂ ΡΡΙΥ τὴς ψογὰϑ 
οὗ οὧὖἦρ [οτὰ : “ον ἰβ ἱξ ἰδὲ γε ἀο ποῖ ῥετζ- 
οεἶνε 
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ΟΗΑΡΤΕΕ ΧΥῚ. 13--28. 

724 έδερμγες ΟὗἹ ον» Ζογά εὐὐὰ Πὲς έδούῥίσς, ἐπ τυλέοζ ΠἼ14 εαἰἱἶς ζογίᾷ είεγὶς 
Οοηγεσσῖο αμαὶ Τγεαίοίς 715 οτυρ αξείον ἀγα ἐξ ἐμὰ Γῆ ξοΐ- 
ἐοτυόγς. 

13. 5 ΗῈΝ 1 7ε581.8 σδῖῃς ἰηἴο ἴῃς σοαβίβ 3 οὗ (εβαγοα ΡΝ ]ΠΡΡΙ, ΡΣ 
Ὡς Αβκϑά ἢἷ5 ἀΐβοῖρ]εβ, βαγίηρ, ἉΏοσω ὃ ἀο τίδῃ βᾶγ ἴμαΐῖ, ἷς 1520. ᾿ χῖν. 2; 

14 1, [86 ὅοη οὗ τηδη, αὶ. Απά ἴδεν αἰ, ϑοῦῖα τἂν “ζαΐ ἐλοι Μή νἱ. γ᾽ 

αγί ]Ἰομη δ ἴῃς Βαρίϊ5ῖ; βογης, ὁ ΕἸΐ45 ;5 δπᾶ οἰμοῖβ, [εγεπιίδς,ῖ " έν τὰ δὶ 

15 ΟΥΟΠδ οὗ ἴδε ρῥγορβεῖβ.υ Ηδβ βαϊτῃ ππΐο τῃθηλ, Βυΐ Ομ, ὃ ΒΥ συνῆν ἤτω 
16 γε ἰμαῖ 1 δι Απὰ Θίπιοῃ Ῥεῖεσ ἀπβιψεσεὰ δπά 58αϊὰ, Του «γεν ον 

Ὡ ΧΙ. 27. 
17 ατί ὁ τῆς (Ὠγιβῖ, “τῆς ϑοὴ οἵ “τῆς ᾿ἰνίηρ αοά, Απά 6508 8η- « ἔπει “μα. 

βννοτοα δηὰ βαϊὰ απο Ἀἰπι, " ΒΙ6ββϑά ατί ἴῃου, " ϑἰπγοη Βαῖ-Ἴοηᾶ: ΖΈι: Ὁ αι, ἜΣ 

ἴοτ ἤδβἢ δῃὰ Ὀἱοοά ἡ βδίῃ: ποῖ γονβαϊθά 278 υαηΐο τῆ 66, θὰ ΤΥ δῖ ἀκίεαίν. 
.18 Ἑαΐδεσ ψηϊοδ ὃ 15 ἴῃ ἤδάνθῆ. Απᾶ 1 β84Υ αἷβοῦ υπῖο ἴδδα, Ἰς 5, Ἧερ. 

[μη ἴδοι ατί Ῥεῖεσ, δηά ἐπροη [818 τοοῖκ 1 ν1}} Ὀυ}]4 τὴν κ ζοπιρ. οΒδρ. 
σΒυγΟΣ ; δηπὰ "(ες ραΐεβ οὗ ἢ6]]10 5041] ποΐ ρσγεναὶὶ δραϊηϑί 11. ἢ Ἴριοῖ ο. 

Ι9 Αμὰ 1 νἹ}} ρίνε υηΐο ἴπεε "με Κεγβ οὗ με Κίηρᾷοπι οἵ ἐξ οος δ, 
ἤδάνθῃ : δηᾶ " ψνβαΐβοενοεσ πο 5ῃδ]: δἰπὰ οἡ δασίβ. 5041} Ὀ6ς 16: ἘΡ᾿. τ. 15} εὐ. ἃ. 

Ὀουπά 1ῃ Ὠδάνθῃ; δηαὰ ψῃδίβοονεσ ἴδοι βῃδὶ ἰοοβα οὐ δδυῦῃ αὶ δου. ἢ. τὸ 

20 5}4}}] 6 ἰοοβεὰ ἰῇ ἤδάνθῆ, ΎΊΏΘη ομαγρεά ἣἢθ ἢϊβ ἀϊβοῖρ 65 ΕἸΕΡΒΤΩΙ 38 

[μδὲ [Π6γ βῃουϊά [6}} 0 τηδῃ (ῃδί 6 ψὰβ8 [685 {με 11 (ῃσίβί. , 15. χχὶ! σα; 
21 ἘἙτοτι [παϊ {{π|6ὲ ἔοτίῃ 13“ Ῥερδη 7Ἔβι5 ἴο δδεν απο ἰδ ἀἰδβοῖ- γι τ 

ΡΪ65, ον 18 [ῃδῖ "δ πηυδῖ σὸ υπίο Ϊεγιβδίθπι, πα " 5.6. τηϑηγν ἀπ ἢ πὰ 
οἤῃ Χχ. 23. 

[Ὠ]ρ5 οὗ [πε εἰἀδτβ δῃηὰ σπίθῖ ρῥγίοϑῖβ ἀπὰ βουῖρθβ, δῃὰ ΡῈ Κι]64, 2 Ματὶ ὙΝΣ: 
22 Δῃὰ 6 ταῖβθα δραῖη "ἴῃς [ἢϊτὰ ἀδΔγ.9 ὙΤὭρδη "δ Ῥείοσ ἴοοῖκ ὨΪΠῚ, ΕΝ  ᾿ 

δαηὰ Ὀερδη ἴο γεῦυκα Ὠϊτη, βαυηρ, ΒΘ 1{ ἔδτ ἔγοτῃ ἰῆξε, 1 οτά : τηὶς ἡ ἐεῖν.ς ἜΣ 

23 584]] ποῖ 16 ΡῈ υπῖο ἴ866. Βιυΐ δα τυγηδά, δπα 5αἱὰ υηΐο Ρεΐοσ, κ ζῶ» πὶ 

αεῖ [866 Ῥδδϊηα τηθ, δαΐδῃ : ἴῆου γί " δὴ οδηςβ ΤΠ υπῖο τα: τώ 

ἴοσ [δου "βανουγεβ δ ηοῦ [με [Π]ὴρ5 [δὶ Ρὲ οὐ 9 ἀοά, θυΐϊ ἴΠοβ6, Ὁ ἀπο ρι 
Χχ. 

24 ἴμαῖ θὲ οὔ" τε. Ὑδδη βαἰά [6805 υπίο ἢϊ5 ἀϊβοῖρὶεβ, Ὲ δὴγ Ε ἰχανῖ: 
»ῃαγ1 9 ν}}}} 3. σογηθ δέζασ τηβ, ἰεῖ Ἀἰπὶ ἄθὴγ Ὠἰπη56 1, δηὰ " ἴακε "δῆς “Ρ 

Ὁ Ἄοπι. υἱϊὲ. 
25 ὉΡ διἰβ5. οἴΌ88, δηά " 10]]ο 6. ἘῸΓ Υ ΨὨοβοσνοσ Ψ}1]} 51 βανα ἢϊ5 ὅ φὶ ΡΗ. ἢν, 

116 5841] ἰΙοβα 1 : δῃᾷ ψῇοβοενοσ ψ}]] 33 ]Ἰοϑα ἢ15 [1{π ἔοσ ΤΩΥ 58 [6 - ο ὅς οΒᾶρ. 
26 5}4]}] πὰ 1. ΕῸΣ ψῆδὶ 15 ἃ τηδῃ 3 ργοβίςα, 1 ἢ 584]] σαί [Π6 « ΔῊ νἱ. 

ΠΟ]6 ΜΟΥ], ἀπ ἰοβα 18. οὐγῃ 808] 53 οὐ ψῃδί " 5181] ἃ πηδΔῃ » δ πος 

27 ρῖνε ἰῃ Ἔχοβᾶηρα ἴοσ 8 βου] }3 Ἐργ“ (ἢς ϑοη οὗ πιδῃ 5}8]] - ἴζοπιρ. Φ' 
ΧΙ χ. 77, 8 

1 Νον ἤδη 3 ρδγῖβ δ τὮο ᾿ ἘΣΑΩΤΝ ' 
4 κροργαέρρ ἐο ἐλε δεεέ σμέλογέξέδς {πὶ ἴῃ6 βοὴ οὗ πηδῃ 15 ἢ 15 ἘΠ 30: 
δ᾽ Β0ΙῺ6 54γ, [οἢῃ 6 ἘΠ). ἢ Τ᾿ Ἰεγοταϊδῃ ᾿Αοὶς ἵ. σὰ, 
8 γενοαϊθά ἴξ ποῖ 9 4150 5ΔῪ 10 Ἡλάδβ 1 Ὑπιεβδ, ἷ. 

11 ἢ ἰ5 (Π6 15. γε ἑοτιῇ 18 σ»ῃ ΠΟῪΣ 2 πα ἠν βῆρ τα 
14 [6 {ηϊγὰ ἄδν δὲ γαϊβαὰ ὑρ 16 Αηὰ ΖεςΆ. χίν. 5; 
16 ΠδνοΥ ἹἹ ἃ βἰα]ΠὩρ-ὉΙοο 18. τηϊπάββί ἘΡΕΡΊ Σστος 
19 [6 (Πίπρτ οὗ δι... Ἵ1 που γ  δι 
35. 5}8]] 38. 5}}]] ἃ δὴ Ὀ6 94 ἐογίοϊς 15 11ξ 6 26 Ἰξ6 4 ὙΠεβα. ἷ. 7 



ΓΒΑ». ΧΥῚ. 13-2ώ8] ΤῊΕ ΟΟΒΡΕῚ, ΑΟΟΟΚΌΙΝΕ ΤΟ ΜΑΤΤΗΕΝ. 143 
σοΙηθ ἴῃ ἴῃ6 ροιυ οἵ ἰ8 Βδίμογ" ψ] ἢ Β18. δηρεῖβ ; δῃὰ “ ἔθη “ 3 στ. στο; 

28 ἢδ 588]] γεναγα 35 ὄνθῦυ τηδηῃ δοσοσζάϊηρ ἴο ἷβ ψόοσκβ.27 ΨΟΓΪΥ ΣΔ ἢ ΟΟΣΏΡ. 
Ῥβ. Ἰχὶδ. 12. 

Ι 840 ἀπῖο γου, Τμοτα 6 βοπῖα βίαπαϊΐηρ' ἤεγε, 38 ψ πο 5841} “2655 τς 
ποῖ 9 4ταεἴε οἔὗ ἀφδίῃ," {1] [ΒΥ 866 (ῃῆς ὅοῃ οὗ τηδῃ7 σομπγΐπρ; ἴῃ ἘΠ ΈΘΕΙ 
Ὦ15 Κηράοῃπ. 

38 ὙρΠΟΘΥ τηἴοὸ 
18. οἵ οτ (δῖ βίδη όσα 

οὔΆρΒ. χ. 23} 
ΧΧΙΣ, 36: 
ΧΧΙΡ. 34. 

51 ἀοΐηρ “7 ἴμικα χχίε 

Ὁ ὍΟ 5}4]1 ἰῇ Ὧ0 τῖβ6 - 

ϑουτοο οἵὈἩΘ ἵπ6 ψοτάδη --- αἱ Οθεαγοα Ρμιηρρὶ. 

ΟΟΝΤΕΝΤΒ. ΤΏς οοηξεββίοη (νεσ. 16), δπὰ ἴῃς 
τενεϊδίίοῃ (νοσ. 21), οοηϑιξαϊα Δῃ ΘΡΟΟἢ ἰῃ τῆς 
ἰταϊηϊηρ οὗ ἴῃς Αροϑίϊεϑ. ἢ εβρίϊε τμεὶγ ΠῚ||Ὲ 
1 δηὰ πδηΐ οὗ υπαετβιδησϊηρ, [ΠΟΥ οἰπρ ἴὸ 
Ηϊπὶι 45 ἴῃς (ΟὨτϑὶ οὗ σοά. Ηβδ ο8115 ἔογ ἃ σοῃ- 
ἐεβϑίοη οὐ 115. Ῥεῖεγ, πε υϑυι] Βροκεϑηλδῃ, ΔΆ Κ68 
ἵἰ- ὙΒεδη Ης τενολ]β Ἠ!5 ραβϑβίοη δηά ἴδΠε βυβῖοῖ- 
ἴηρβ οἱ Ηἰ5 Ῥθορὶς σὰ Ηΐ δπὰ ἔογ Η:5 88κα. 
ΤῊ τον του γγὰβ δὲ ἢγϑὶ τοὐθοιθα, Ὥδνοσ σο- 
οεἰνεα ΌΥ͂ ἴῃς ἀἶ5ς1}}ς65 ἴῃ 115 Πα ἔοτος πῃ} 1 θ6- 
᾿ᾶπιδ ἃ ἑδοῖ. Τῆς ἱπιροτίδπι βἰαίεπιεηϊ γοραγαϊηνσ 
ἴῆς ἑουπάκξοη οὗ ΗΙ8 ΟΒυτοῇ (νεγῦ. 18) 15. «ποῖ, 
85 ΤΏΔΗΥ ΞΌΡΡΟΒΕα, ἴπε σοηςΓ4] ἰπουρῃϊ. [ἰ ἰ5 μον- 
ἜΥΟΓ ΔρΡΡσοργσίαϊοϊυ ἱπιτοἀυςςα ἤογο, υΒεγα ἴῃ 6 ἐο»- 
,Μοιοη οὗ ἴῃς Οδυτοι (αεέξνείν “ἰϊῃ τῆς τηουΐῃ, 
θὰ δας:εἐνοὶν τἈγουρἢ ϑυβογιηρ ἔοσ ΗΠ5 54Κ6) ἰ5 
τηδὰς ἴο ἐδηῖσε δρουΐ Ηἰβ μαγ οι, ἴῃς στουπά 
Δηὰ τηοῖϊνε ἔοσ ἐμαὶ σοηπίθϑϑίοη. Ὑμθθ6 ὄνεηΐβ 
οοουττοα ἴῃ ἴῃς πε οσμοοα οὗ (οβαγοα Ρῃἢϊ- 
᾿ρρὶ, ἀπὰ οἡ ἴδ τχᾶγ {1 ΠΕ Ὶ (ἢ 6 τϊγᾶοὶς τεοογαεὰ 
ὈγΡ Ματκ (ν|1}. 22--26), νγγᾶ8 ρετγίοσιηεα ἰῃ Βειἢ- 
821ἃΔ [0}125ὅ. Οὐ {πε νεῖν εὐρσε οὗ ἴῃς [εν 5} 
ἰεττὶοτΥ, [ἢ 65ς στελί σεν Δ] Ὁ} γοσα πιδάθ. ΤὨς 
ΠΟΘΌ]γ οὐ τὰς ἴετβ μα Ὀαηιβῃθα Ηΐαὶ {πΙΠοτ, 
Ῥαΐ 115. υἱάπιαϊς εἴεςὶ νου ὈῈ ἴο Ὀδηΐβῃ ἴμθίὰ 
ἔροτὰ ἰδς 1,Δηὰ οὗ Ῥτοπηΐβα. 

Ψογ. 12. ΤῸ οὗ ὐοδασοα ῬΕΣΙρρὶ. Ματῖκ: 
“ὙΠ ε5., ῬΓΟΌΔΟΪΙΥ ποὶ ἴ86 ΟΕ ἰἴ5εὶξ, Βαϊ τα- 
τεα Ἰοσδ 165 ἰη ἢ πεὶσῃοσῃοοά, Ὀεΐϊϊετ δαδριθα 
ΤΟΥ Ῥγναῖε Ἰηΐδσγοουγθο. ὍΤὴς ΟἿ νγγᾶβ βϑιτυδίεὰα δὲ 
τῆς ἔοοϊ οὗ Μουπὶ Ηδστπιοῃ, Δπα ἔοι Υ Ῥοτα 
[Ὡς πᾶπῖὲ βχμεα:. ῬἘΠΠΡ ἴῃς Τείγζασοι θεδυπδεά 
1, Δηαἃ οδ]]εά ἰὲ (εβασθᾶ ; δὶ8 πᾶπιὲ (ῬῈΣΠΡΡῚ) 
Ῥεΐηρ σοϊηπιοηῖν δάαεά τὸ ἀἰβεηρυ θῃ ἰδ ἔτ 
ΓΟ αδβδίοα ου ἴδ 86λ- οδβὲ (ὙΠ τς Ῥδι] νγᾶϑ αἰΐζεσ- 
ψλτὰβ ᾿ππρτ]βοπθα). ΤῊΣ πάπα τγὰᾶβ οῃδηρεα ἴο 
Λιίεγορμέας ὈΥ Αρτίρρα 11., θυὶ ἴπ6 ν]]ᾶσο πο ἢ 
ΠΟῪ ΠΔΓΚΒ {δα 51:16 15 “4]1εα 3α»έας. --- 6 δδῖὶκοὰ 
μυῖα ἀἰδοὶ 165. ὙΝὮ1]1ε “ἴῃ τς αν" (Ματγκ νι. 27), 
ποῖ ἴο δαὶ τορίοη Ὀυϊ ἔγοπι βοῖηθ σχειίγοά 5ροῖ, 
Ποῖς ες δα Ὀεεὴ ρῥσγαγίηρς ([υκὲ ἰχ. 18). --α 
ὝΤΟ ἂο πιθὴ ΒΑΥ (δαὶ (9 βοὴ οὗ δὴ ἰδ! Τλς 
σοπιπιοη ταδαϊηρ 185 Δῃ δἱἰοσδοηῃ ἴο Ὀγίηρ οὐἱϊ 
τότε ἔΠ ν ἴῃς παρ] ἐπουρῃϊ: 61 δπὶ [ες θη 
οὗ τλῃ, ἴῃς Μεβϑίδῃ.᾽ 

Μοῦ. 14. βοῖιθ ΒΑΥ. Τῃε Ρεορΐς ἢδα ΠανΟΣ 
Ὀδδη ΖΌΠΥ σοηνϊηοοαὰ ἐμαὶ Ης νᾶβ ἴῃς Μεβϑίδῃ. 
Ιη τῆς ῥσδβεηςα οὗ ορροβίοη (ΠΟΥ ΟΥ]Ὺ μο]ὰ (Πδῖ 
Ης νγ»ᾶ8 ἃ ΤΕ ΔΆ  ΚΑΌΪῈ ῬΟΥΒΟΏΔρε. --- δόλη ἴ80 ΒδΔΡ- 
Εἶδί. ΗἩδετοα 5 ΟΡ ἰοη, 566 ΟὨΔΡ. χὶῖν. 2. --- ΕἸ178}. 
ΤΕ ξοσοσύηποσ οὗ ἴῃς Μεβϑβί δῇ, --- δογοιαΐδῃ, εἰς. 
ΘΟ ΤΟΔ]Υ Ὀε]ενεα [δῖ τς οἹὰ ρτορῃειβ σουϊὰ 



[44 
ΓΕΑΡΡΘΆΑΓ 'π ΔΠΟΙΒΟΥ ἕο. ΑΒ Ηἰ5 ὑσεδομίηνρ Ὀ6- 
σᾶπης τόσα ἀεδπυποίαϊοσυ, [ΠΕ σψουἹὰ [Ὠπκ οὗ 
Τεγειηίδῃ. Τα τΟ]6 νεῦβε βῃῆοντβ ἴμ6 σμδηρα ἴῃ 
ΡΟΡυΪΑΓ ορ᾿πίοη Τπτουρδουϊ δ}1166. 

ΕΣ, 15. Βαΐ Ψ|οΟ ΒΔῪ γο, εἰς. ΤὨς 
ἄἀοε68 ποῖ ἰσρὶν [μδὶ ἴμεν ἀουνίεα Ηΐ5 Με8512}- 
58], θαϊ 15 ἃ ἀεηηδηὰ ἔου ἃ ἀδοίἀεα ἐχρυεββίοη 88 
ἴο δι Ης ν)ὰ8 α-ς 24ε ἥεσείαλ. ΤῊΪ5 15 ἴῃς τηγαΐῃ 
Ροϊηῖ ἰῃ Ῥεῖετ᾽ 5 ΣορΙΪυ. : 
ες. 16. βίπιοιι ῬΘΙΘΣ ; ΔηΒνγ τ ηρ ἔοσ ἴΠ6 ΟἿΘΙ5 

ἃ5 ὙὋ61] 245 ἔοσ Ἀἰτηβ6]:. --- Τοα δὶ [19 ΟἸχίδὲ (“τὰς 
Μεββίδῃ᾽), [9 βοι οὗ ἴδ ᾿ἱνίηρ Θοὰ. Ῥεῖοτβ 
ΤΟΡΙΥ 15 ἃ ἀδοϊάςα, βοϊδηη, ὑσγοξουπα οοηξεβϑβίοῃ, 
ἴμαϊ 7εϑὺ8 Ογὶβὲ 18 ἴῆς ϑοη οὗ ἴδῃς νην Οοά ἴῃ 
ἃ ΒΡεοΪδο 8εῆβε. Τἢ]5 βρθοὶῆς 8686 15 Οἱ δα 
νἱηασἱολίεά : (1.) ΟΥ̓ ἴ[ῇς Ῥχεϑεῆοε οὗ ἴῃς δγῇςὶς, 
ἩὮΙΟΒ οἰπαγνίβα ταὶρῃς πᾶνε Ὀδεὴ οὐτιεα : (2.) 
Ὀγ τῃς δαἀάϊήου οὗ 6 Ρῇταθε ἰΐ5ε]ξ, οἴμογνιβα ὑυ- 
ὨΘΟΟΒΒΆΤΥ, δίηοα ἴδ 6 σοηζοββίοη οὗ ΗΠ5 Μεβ51Δ}- 
ΒὮΣΡ ἱποὶυᾶὰεβ 811 Ἰοῦσεσ 4685 ; (3.) ἔτοτῃ ἴδε ποσὰ 
“νη, ΒΊΟΝ 15 ποῖ πρρυθοα ἴο ἀεδὰ 14ο]5, Ὀυΐ 
ἰπάϊοαῖοβ ἐμαὶ Οοά ἰ5 ἴῇς βδουσζος οὗ 81] 11ξο, απὰ 
δαὶ Ηἰβ οι 15 ἰῆς ἐουηπίδϊῃ οὗ 11ξ6 ἴο τηεπ ; (4) 
ἔγοτα ἴῃς ἀδοϊλγδοη ταὶ σοά διά τενεαϊεα [ἢ]15 
ἴο Ῥείεσ, βίπος τζδθηῃ οὗ 1βοιγϑοῖνοβ σοδπυ ἔοστῃ 
Ἰοῦγοῦ σοποερίίοηβ οὗ ( γίϑὶ. Τὰ 15 (δε ζεῖ 
οὗ ἴδῃς {πιὸ δηὰ 01] βἰδίοιημδπὲ σεβρεοῖηρ τὰς Ὀὶ- 
νἱηὰ ΗἩυπγλη Ῥεσβοὴ οὗ (Ὁ σβί. Τῆς ἕεῖτη ἰ(56}Ὲ 
νγ85 ἃ Γανοϊδιίίοη, δηά [5 ἀδυεϊ ρθη νγγᾶβ ἰὨσουρἢ 
βυδβεαυδηῖΐ στονεϊδίζοη ἴο ἴῃς ἀροϑβϑίῖεβ. Τῆς ἀοο- 
αἷπε οὐ τι ̓8 Ῥεύβοη ἰβ ποῖ ἴῃς σεβυϊὶ οὗ Βυ- 
ΤΔ Βρεουϊαϊίου, Ὀυὰϊ 4 {τυ τονθαϊεὰ Ὁγ ἴῃς 
Ἐλίπεῖ οὗ οὐγ 1, ογὰ τεβρεοίηρ ΗΠ5 ον Βεροιίεῃ 
ϑοῦ. Α8 δῖ ἴῃς Ῥεριῃηηίηρ οὗ 18 το ϑΊΥ ΟΣ 
Ιοτὰ τεοεϊνοά δὴ αδἰξζεϑίδίοι ἔσο τδῃ (] ὁδη τὰς 
Βαρεῖβι) ργεσβάϊης ἰὰς εαἰεβιδέίοη οὐ ἮΠ5 ϑοη- 
ΒὮΙΡ ἔγοση ἤδανθῃ (οὨΔΡ. 11]. 17), 80 δὲ [15 Ἰυγηΐηρ- 
Ῥοΐηξ 4 ᾿οηζεββδίοη ἔσζοτη πιδὴ ὈΤΘΟΘ68 [Πδ τὸ- 
πενγεα δἰξεβιδοη ἔτοτση ἤδάνθῃ οὐ [ῆς πιουπὲ οὗ 
Ττδπβδροτγδίίζοη (ἙἢΔΡ. χνὶϊ. 5)." 

ψεσ. 17. ΒΙοθδοᾶ δσί δου. Απ δηβννεπρ σοη- 
[οβϑίοῃ οὐ Ῥεῖΐεσ ἃ8 δὴ οὔ͵εοὶ οὗ ἴῃς Ὠἰνὶπα 
ἔλνοσ, ἃ β ]εοῖ οὗ Ὠινίηα ρταςα (ςοπρ. Ἐοπι, χ. 
9). -- Βίυιοι ΒαΣ- δοπδ, βοὴ οἵ Τοηδῆ. ἤπ- Βυϊηδη 
Πᾶτηθ6 Δηα ρΡδίογη τ σα ᾿ηἰσοάυςοά, ΡΥΟΌΔΟΪΥ ν᾿ ἢ 
ἃτι Δ]]υβίοη ἴο ἴμα {16 : ϑοὴ οὗ τηδῃ (νεῦ. 12) ; 
ἴπεῖα 15 ἃ 5." ΠΥ ἴῃ ἰῃῈ ΡΉταϑεβ ἰῃ ἴῃς ]Δῃ- 

δὲ ἴδῃ βϑροόοκοη. ϑ΄ποπ οοπἕσββεβ 15 Ὀ6] εξ 
10 ἴδε Ὠρμοσ ΠΕ οὗ (σιβί ; οὐῦ 1 ογὰ τεΐεῦβ ἴο 
ΘΏΟἢ 5 ὮΙΡΏΘΙ Ὠδηηδ, Ῥεῖοσ. -- ἘῸΣ δθε δᾶ 
διοοὰ τονθαϊοὰ ἐξ ποῖ πείο ἴο06. ΤῊς Κπον]εάρε 
ὙΔ5 ποῖ ἔτοπὶ. ΔΥ͂ Ὠυτηδῃ δοῦτοα (οοιρ. ΟΔὶ]. ἱ. 
16). ---Βαΐϊ ΤῺ ἘΔΊΒΟΣ Ψψ8Ὸ ἰδ ἐπ βοδνοι. Τῆς 
ΓΕΔ] Κηον]οᾶρε οὗ [6βὺ8 45 ἰς Μεββίδῃ, [6 ὅ0ῃ 
οὗ ἴδε ᾿ἱνὶηρ Οοά, ἰβ δῃὰ πυβὶ Ὀ6 ἃ τηδῖζοσ οὗ 
Ὀλνίηθ τενοϊδοη. Μδπ τᾶν, οὗ {πεπηβεῖνοβ, 
ΠοΙ]ὰ βυςἢ ἃ ἀοο 6 45 ραγί οὗ ἃ ογεδά, Ὀυΐϊ ἃ Ὀ6- 
11εξ {παῖ ἱπῆπεηςεβ Ὠςαγί δηα [ἰξς 18 [6 τεβυ] οὗ 
ἃ Ὀὐνίης τενοδίοη πιδάς ἴῃ υ5. Ῥοίεσ᾽β σοηξαβ- 
βίοῃη 8 Ῥαϑδὰ οἡ ϑῦςἢ ἃ Ὀε] εξ. Ἐοσ τῆς {Π|4]58 
οὗ αὶ Ὀεΐοσα {μοπὶ ἀυτίπρς ἴῃς τοι μοὺ οὗ οὐῦ 
Γ[οτα 8 δαγίη]ν 116 [6 αἴ8.10165 πεεάεα ἃ Κπον]- 
εὖγε οὗ Ηἰβ5Β Ῥούβοῃ ἔδ δον ἴῆθ σᾶγηδὶ πο- 
Ὠοηβ οὗ ἴπΠ6 Μεββιδῃ ; [ἢς σορὶν οὗ Ῥεῖοσ. βῆονν8 
1(μαὲ ΤΟΥ πιδὰ {ἴ, αηὰ οὖγ 1ογὰ ἰς}}8 σθεηος ἱΐ 
ΟΔΙΏδ. 

γεν. 18. Απᾶἂϊζ 4190 ΒΩῪ πυΐο ἴ8906. ΙῺ ΔΠΒΥΟΥ 
ἴο [ΠΥ οοη  5ββίοηῃ. ὍΤὴδ τηοδηΐηρ οὗ Οὐγ 1, οτὰ 8 
ψΟΤ8. ἢ45 θδοη ΔΏρΡΤΙΥ ἀἰδοιββεά, ἀηα ταϊβαρρτο- 
Ββοπάεὰ ὈγΥ Ἐοπιδηΐϊβὶ8 δηᾶ Ῥσοιδβϑίδηϊβ 411Κ6. -- 
Ἰποῦ ασί ῬΘίδΣ (' ρεῖτοβ ᾽), διὰἃ προὰ (δὲ τοοῖ 
(" ρείγα. ἢ 1 ΨΠ1 δυϊἃ τὴν ολυσοι. ΤῊΣ Ὡδπὶς 
Ῥείοσγ᾽ μδᾶὰ Ὀδοῆ ῬσΣΟΡὨΘΈΟΔΙΥ ρίνεη ἴο δίπιοη 

πτοϑῦοην 

ΤΗΕ ΟΟΘΡΕΙ, ΑΓΓΟΚΌΙΝΟΕ ΤῸ ΜΑΤΤΗΕΙΝ. [Ομᾳ4». ΧΥῚ. 13-28. 

Ἰοηρ Ῥεΐξογε (7. μη 1. 42), Ὀὰΐζ 18 ποῦν 80] Ἐπιη]ν ὈΕ- 
βίονεα, [Ιζἔ 15 ἃ τῃδϑβοι]ϊης ἔοσῃῃι οὗ ἴδε Οτϑεὶς 
ψΟγαὰ πιοδηΐὴρ “τοοῖὶκ. [Ιἢ (ἢς ἀαϊαϊεσὶ οὐ δα. 
ΘΟΕ ἴμ6 βᾶτηβ ΟΣ ΙΠΔΥ ᾶνα Ὀδδη υϑδ6α ἴῃ 
ῬοΙῊ (4568. 

ἘΧΡΙΙΑΝΑΤΙΟΝΒ : 1. Τῆς ΡὮγΑβα σγεΐοιβ ἴο ζζδρ, 
Ὀυϊ ας α ερμγζεσον, 45 ἴῃ (Ὠγχὶβῖ, Γερσαβθηϊτηρ [ἢ 6 
οἴβεῦ Αροβίϊθοβ. ΤῊΙΒ Ἐχρ]αΐη8 οὶ ἴδς σϑβελ- 
Ὀδηος δηά (δες ἀϊδξεσεηςς οὗ ἴῃ6 ψοχγάβ : " Ῥεῖχζοβ ᾽ 
δα “Ρεῖδ :  ἰἰ 15 οὐ ἴῃς ψλο]ς ῥῬσείεσα]α. ΕἼΌΣΤΩ 
ῬΟΙΒΟΠΔΙ αυ4}}165 Ὦδ τνᾶϑ ἴη6 ἄσχϑί διηοὴῦ 64.215, 
Δηᾶ 45 ἢς δά σχορσεβοηϊοα (6 Αροβίϊοβ ἴῃ (ὃς 
ΟὈμεβϑίοη, 80 ΠΟῪ ἴῃ ἰῃς 1, οταβ ἀδοϊαταίίοη. Ης 
Ὑ125 430 ἴῃς ὅγβί ἴο ργεδοὴῦ οὐ {με ἀδὺ οὗ Ρεδῃ- 
ἰεοοβῖ, ἤθη {δε ΟΒυτοδ γγᾶ8 ἔξ] Θϑίδ Ὁ 15Πη6(, 
Δα δγδὶ ἴο ργεδοὴ ἴο πε (σθμϊε5. ὍΝ ΒεΩ Βς 
Ὑ23 αἀἰβουεάϊοηϊ δηά αἀἰββυδαϊηρ, οεβυγε γγὰ5 ὈΓΟ- 
πουησαδα ὉΡΟ᾿ τη (ΝΕ 5. 22, 23); ἤδποα ΟἿΪΥ Τςοῦ- 
ξεββίηρσ Ῥεῖοσ 15 τηθδηϊ. Τῆς οἵἴμοσ Αροβίίεβϑ 2416 
ἱποϊυάοὰ ; 5ἴπος ψῆδί 18 δα ἀγεββεὰ ἰο Ῥεῖοσ ἰὴ τὰς 
παχί νοῦϑα 15 δὐζεχασαάβ σεροδίεα ἴο 81] (ῃς Αροϑβ- 
{1ε5. (ἢδρ. χυἱ!. 18), ἴο ψΙΟΒ δος δα Ἐρῆ. [ἱ. 
20; Ἐδν. χχὶ. 14. --- 2. Τῆς Δοραρ»η υἵξτυ ; Ῥοῖοτυ 
ἷ8Β τοξουσοα ἴο, θυΐ 45 ἴῃς οΠοἷ4] μεδὰ οὗ ἴῃς 
Τνεῖνα; 85 βυο ἢ ἴῃς ΒΙΒΠΟΡ οὗ Ἐογης 15 ἷβ βυς- 
᾿Ή580 0. νοῖα (ἢ 18 οοἴτεςί, Ματκ δηὰ [μὰ 
σουϊὰ ποῖ αν ἔδι]ϊεαὰ ἴο τεοοχὰ [ῃ6 βαγυὶπρ ἴῃ 
τπεῖγ δοοουηβ οὐ [815 ἱπίεγνίενσ. ΕΤΙΠΟΣ οὔ]δο- 
οὨΒ : (1.} 10 οΟὈ] ογαῖοβ [Ὡς ἀἰβ σου Ὀεΐτσθθη 
Ξεΐγος ἀπὰ ῥείγα; (2.) ἴὲ 15 ἱποοπϑ,ϑίδηξ τψιτῃ ἰῃ6 
ἔτυς παίυγο οὗ {με δυο: οί] ἄξιο; ἴῃς ἔουη- 
ἀδἄοη οὗ ἃ Ὀυ]Πάϊηρ 15 οὴς δηὰ δϑϊαϊηρ, δπα ἠοΐ 
ΠΟΠΒΙΔΏΓΥ τοποεα δηα ομαπρεά; (3.) ἴἴ οοη- 
ἐουπ 5 ῬΟΡΠῸ οὗ ἔπιθ ἢ Ρειπηαηθηΐ βυρε- 
ΥἹΟΥ ΤΥ οὐ τϑηΐϊς ; (4.) ἰξ οοηέουπάβ ἴῃς δροβίοϊαϊς, 
πιεῖ, ΒΙΠΟΙΥ Βρεακίηρ, 15 ποὶ ἰσαηβέογαῦϊς Ὀυΐ 
ςοηδηραὰ ἰο {86 ΟΥ̓Δ] ῬὈΘΙΒΟΙΔΙ (150101685 οὗ 
ΓΟ γτϑὲ δηὰ ἱπϑρίσεᾶ οσρδῃβ οὗ [δες Ηοἷγ 5ρ1Πῖ, ἢ 
τῆς Ροβί-Δροβίοϊις ορίἰβοοραῖς ; (5.}) 1 ἱῆνοῖνεβ 
8η ἰπ͵)υβίϊος τὸ ἴπη6 οἴδος ΑΡροβίϊεβ, ἯΠΟ, 48 ἃ θοάγ, 
ὍΤΕ ἜΧΡΙΟΒΘΘΙΥ οΔ]]6ἃ τς ξουηάλ[οῃ, οὐ ἐουπαδοῃ 
δίομοβ οὗ ἴ6 (δυτχοῇ ; (6.) 1ὶ οοπίτδα!οῖβ 6 τῇ Οἱς 
Βρὶ ὶ οὗ Ῥείΐεγ᾽ 5 Ἔρ 8[16ε5, τ Ὡ]ΟὮ 15 ΒΙΤΟΏΡῚΥ δηῖ- 
ΒΙΘΤΆΤΟΝΊΟΔΙ, δηᾶὰ αἰ80]Α πὶ8 ΔὮΥ ΞΌΡΟΠΟΙΙΥ͂ ΟΥΟΓ 
ἢ15 “6 ]]ον- ΡΥ 5 Ὀγίειβ ;᾽ (7.) ἤμα!ν, ἰξ ταϑὶβ οἡ 
ΔΒΒΌΤΩΡΓΟΏΒ, ὈΠΡΙΌνΘη ΟἰἾΠΟΥ ἜΧΕΟΡΘΌΟΔΙΠΥ ΟΥ̓ΒΪ5- 
του γ, παπιεῖγ, ἴῃ ἰΥΔΏΒΕΘΥΔΌΣΠΥ οὗ Ῥεΐεγ᾿β 
ῬΓΙΠΊΔΟΥ, δὰ 5 δοῖι) γα βίου ἴο ἰῃς Ὀίβπορ, ποῖ 
οὗ [Θπιβαϊθτι ΠΟΥ οὗ Απθοοῃ (τ οτὸ Ῥαοίοσ σεῖ- 
(ΔΪΏΪΥ ντῶ8), θυξ οὗ Βοπιε δχο]υβίνεῖγ. ΟΡ. 
τῆς ποῖς 1 5.8485Ε5 ἡΜέέογ) ὁ. ἐλε ““δοσείοἑέε 
Οὐερεῖ, Ρ. 37χγ4 8.---4. 7Δε κγα γοίϊεείαη 
υἱσῦ: Ῥεῖειβ εορρεεείονε ἃἴοτια 8 τοξοττεά ἴο. 
ΟἾΪΥ Ῥδσε δ! οοττεσὶ. ΟὈ]ες οηΒ : (1.) "ΤῊ Ϊ5᾽ 
ΟΔῺ ΒΟΔΙΟΘΙ͂Υ Χεῖοῦ ἴο βοπιθιῃϊηρ 350 σχεσηοΐα 45 [ἢ 6 
σοηξεβϑίοη : οἡ ἐμὶ8 [ὭΘΟΣΥ ἰμ6 οἶδυβε "που ατί 
Ῥοΐοσ,᾽ 895 πὸ ἔοσχοο. δδίοσνεσ, πὰ οὐσὐ Τοσὰ ἰ8 
ΤοΡρσεβθηϊεα 48 τοδὶ πο 4 ΡΟΪΔΥ Οἡ νγοσαάβ δἱπιοβὲ 
τὩΘδηἰηρίε55; (2.) ἰῇς ΟΒΌΓΟΣ 15 ἐουπαάςα οἡ 
Ηἰνίηρ Ῥεβοῃβ, ποῖ οἡ δβίσγαςϊΐ ἀοοισπαβ δηα οο- 
ἐοβϑϑίοῃβ ; (3.) ἴῃ γγβο]ςε σοπίοχί ἰ5 ἀραϊηβί 1: τῃ6 
οοηξοεβϑίοη ἂἀουΐ ἴῃ6 Ῥεγβοη οὗ (γίβι, ἴὴ6 530]- 
Θπη υζΐοταηοα οὗ Ῥεῖοτβ υϑὺ8] πάτα (νοσ. 17), 
[6 ῬΕΙΒΟΙΔΙ βἰδίεπηεηΐϊ οὗ νεῈσ. 19. Μοβῖ ἰαΐεσ 
Ῥτοϊεβίδηξ Ἴοχησηδηϊδίουβ σο͵θοῖ 1. -- 4. ΓΟ γίϑς 
τηθδῃ5 Ηἰβ οσῃ Ῥεζβοη. 80 Αυρυδέϊης (ἰὴ ἰΔἴοσ 
γεΔ5) πὰ του δχοοὶ]εηξ σοτητηθηϊδλίοσθ. ΤὨὶΐβ 
νίαν οἸαίτηβ (πὶ ῥέείγοΣ τη Δ}5 ἃ βίοῃε δῃηά “εΐγα ἃ 
τΟΟΚ, 5ο παῖ Ῥεῖεσ 15 ἃ ᾿ἱνίηρσ βἴομα ἕστοισι ( σὶβὲ 
{π6 ἴτας τοςῖκ, δηὰ τῆοβοουοσ νου Ὀεσοτὴς ἃ 
Ἰνὶπρ βίοης, 4 “Ῥείσοβ,᾽ τηυβὲ τηδῖα 18 ἴσιιε σο- 
ξοϑϑίοη οὗ Ὁητβὶ, 6 Ἐοοκ, οὐ τδοῖὴ ἃ5 σοὰ 
δΔηἀ πηδὴ ἴῃ ΟΒΌΓΤΟΣ Μ11 6. 0111. ΟἸὈ)ΘΟΙΟΏΒ : 



(ἬΑΡ. ΧΥῚ. 13-28.] 

(1.) ΤΈε αἀἰδποῦοι Ὀεΐνγθοη ἴῃς Οτ8. ΤΩΔΥ ποΐ 
δᾶνς εχ βίο ἰῃ τῆς ἰδηρυαρσα υϑεὰ ὈΥ̓ οὐγ ]οτὰ ; 
(2.) “τὴ8᾽ 8 τπηδάς ἴο σεῖοσ ἴο βοιῃείῃϊηρ Ὡοΐ 
βἰδιοα, τὸ δῖα ἴοσοδὰ ἴο ἰπϑοῖῖ ἴῃ ἴὴ6 ἡδιτδῦνα, 
τμδὶ οὖ 1,οχὰ ροϊπιδὰ ἴο Η τε] ξ, (3.) ΟΟσ 1οτὰ 

ὩϑΌλν τορχοϑοηίοα, ποῖ 45 ἴῃς ἐουπάδηοῃ, Ὀυΐ 
ἃ5 ἴῃς Βυ)]άονγ δπὰ Μαβίεσ οὗ ἴδε βρί γι] ἴθπι- 
ΡΪε, ἰηῖο προ ἰνίπς δίομεϑ τὸ Ὀ011, [6 Βτϑί 
ΟἿδ65 ἰαἱὰ (16 ΑΡοβι]ε8) Ῥεὶηρ (6 ἐουπάδἔοῃ. 
ΤῊΙ5 νον, ΤΔΟΥΘΟΥΟΣ, ἀν}}5 ποιδίηρσ ἀραϊπϑὶ τἢ6 
Ἀ5ΒΌΣΩΡ Οἢ5 οὗ τὴς ῬΔΡΔ] ᾿ς Υρσγοϊδίοη. 

ἹΕῪ μυχοῦ. ΤῊ8 ννογὰ ὁσουτβ ΟὨΪΥ νῖσα ἰῃ 
τῆς ΟΟο5Ρ61]53 (πότε δηα οὔᾶρ. χνἹ!. 17). ὙΒα 
Οτεεῖκ νοτγά, πηδαπίηρ ὁ Δῃ 4556] ΟΔ]]εα ουἱ᾽ 
(σὰ ἃ ᾿δομηϊο 8] 56 η86 ἰῃ οἰδβϑίοδὶ Οὐσδοϊ), ννὰ8 
υποἃ ἴο ἰσαηϑ]δὶς ἴῃς ΗἩδῦγεν ἐχρτγαβϑϑίοῃ : ἀισἀαί, 
“ςοηρτορλῆοη,., ἌΝ Ϊ6 1 ὑβυδ!ν τηθᾶῃβ ἃ Ϊ008] 
σοηρτΓγερδὥοῃ, ἰἃ τηυβὲ Ὀ6 ἰάκεη ποῦ ἰπ ἃ ρϑῆ- 
6ΤΆ] 86η56. [ἰ Γοίοιϑ ἴο ἃ ςοηρτοραίίοι ἀἰδποι 
ἔχοι 86 [εν 88} (ΓἸΩΥ ΟὨυτΟΙ ᾽) ; [6 γϑὲ ἱπί- 
τηλίϊοη οὗ βυςοῇ ἃ βεραζσδίίοη. [115 ἔοπηδίίοῃ 18 
ΟἿΪΥ ρῥτεάϊοϊεα (ΓΙ Μ}}} Ὀυ14). [Ιὲ ἰ5 ποῖ ἴῃς 
Ῥτεςῖβε ἜἽαυϊναϊεηῖ οἱ “ἴῃς Κιηράοτῃ οὗ πεᾶνθη;᾽ 
80 οἔΐδῃ βροόοκδϑὴ οἔ Ὀεΐοτγε [ἢ 5 τἰπιθ ΟΥ̓ οὐγ 1, οτγά. 
“ΤΒε Κίηράοτῃ οὗ μδᾶνθῃ ᾽, 15 ἴπ 6 Π6ῊῪ αἰβρεηβδίίοῃ 
οὗ σύᾶςεὲ ἔγοϊηῃ ἤδᾶνοῃ οὗ ὙΠΙΟΝ οΟὐγ 1ογὰ νγὰβ 
Ἑσυϊοσ απὰ Ὀιβρεπβεῦ; Ηἰβ Οῃυτοῦ νν85 ἴο Ὀδ δὴη 
οτρδηϊζεα δηὰ νίβιῦ]ς οοηρτεραῖίοη οὗ ἴδε ξαὶ ἢ- 
ἔα], τηδπί εβιίηρ δπὰ Ἔχίθπαϊηρ ὈΥ 115 οΥβ ἢ ἀπά 
τ ἰσῖσυ ἴδ Κιησάοιῃ. Τῆς ἡσχὶ νοσβα ΡΟΙΏΒῖο 
ΒΌΓὮ ἃ ν᾽ 51:016 ογὐρδηϊζαϊίζοῃ, Δ5 ἀοἊβ ἴπ6 ἕδεοϊ ἴπδὶ 
ερ» τ σῖηρ ΑΡΟΒΙ165. ἅττα βροόκϑὴ οὗ 45 ἴηε ἔουηάδ- 
ἴοπ. Τῆς [εἐν5} ἰάεα νγαὰβ ἰμδὲ ἰΐ νγᾶ8 ἴο Ὀ6 ἃ 
ὁ ᾿ΕΠΊΡΟΓΙΔΙ ῬΟΥΕΥ,᾿ ἃ ϑίαίε, 45 ἴ6 Ῥδρδ] [ΠΘΟΥῪ 
4]]|οτ5. ΤῊ ΟΒυΤΟἢ 15 ταρσεβοηϊεα 85 οἠς εα)- 
βος μανὶπρ οπς Βυϊάετ, οης ξουπάδἭοῃ, Ομ Ῥίαπ, 
δηα ἤεπος ΜΠ ἃ σου ἴῃ 18. ΠΙΒΙΟΣΥ δηὰ ἀ6- 
νεϊοριμθηῖ, θυ τῇς Νεν Ταβίδιηθηϊ πον ΠΟΓΟ 
ῬΤΟΡ 5165 ΟΥ ΘΠ] ΟἿ ἢ 5 [15 Ἔχίθγῃδὶ φρέογνεέν. ΤῊς 
ϑ’οσδιηεηΐῖβ δηᾶὰ (ῃς ταϊηἰϑίσυ σὰ αἰσγοοῖ ἰπβι1- 
τυϊεὰ, Ὀπῖ ΠῚ 6156. Ουϊινατγα ἔοστῃ 15 τεαυΐϊγοα, 
ἴο ῥσενεπῖ ἀπδγοῦν, Ὀὰϊ [86 δἰβίογυ οὐ ἴῃς Αροβ- 
ἴοϊς ΟΒυτοῦ ἱταρ]165 ταὶ [ἢ18 ουτιναγα ἔουτ ΤΊΔΥῪ 
Ὅε πτιοαϊπεὰ ὈΥ δος] βίαϑῦοαὶ οηδοηθηΐ ΏΙΟΝ, 
Βούγενο ἀδεΐαϊ, σαηηοὶ Ὀὲ οὗ δαυλὶ δῖ ΠΟΥ 
ἢ τὰς ἀἴτεςὶ ἱπϑυοη5 οὗ ΟὨχιβὶ δηᾶ ἢὶ8 
Αροϑίῖεβ. ἊΥπϊξοστα τυ 45 ἴῃ 6 ἔγθα δχργεββίοῃ οὗ 
ἰηΐετηδὶ υπίΐγ, 15 ἃ στοαὶ Ὀ]εβϑίηρ ; Ὀυϊ 1 [48 ρσοη- 
ΟΥΔΪΥ Ὀεδη τῆς ταϑ0}] οὗ ἐσο] 65 ϑ]0 81 οὐ οἷν] 
ἐγτδῆηυ. Δ ΊΒ:0]6 υλἱίγ 5 [6 δπα γαῖθεσ τἤδπ τ 6 
τπεδη5, οὗ [ηῆ6 στον οὗ (γίϑι 5 Ομυτοῆ, Ε5- 
56.141 ὑπ Ὁ 185 τηδὶ πἰδίπρα, ἰῃ (ἢ 6 σοῃξεββϑίοη οὗ 
με Ῥεσβοῃδὶ ( Βτίβῖ, Ὁ. Ῥεϊ εν πρ' Ρευβοηβ, ἱπ {8Ὲ 
ρασιοἱραϊΐου οὗ (με αἰνίηεὶν ᾿πϑεϊταϊεά ϑδογα- 
ταεηΐβ, ἰὰ ἴδε ῥτεδοηίησ οὗ ἴδε ογὰ Ὀγ δὴ οἵ- 
ἀλιηοα ταϊηϊβίσυ. ΑἹ ἴἢ686 δϑϑεητ 1218 σςπίσα ἴῃ 
ΟὨτῖβι. - Αμὰ [80 ᾳεαῖοδα οὗ Ὧ6]1, οΥ “ δάεβ.᾽ Αἢ 
οτἱδηϊαῖ ρῬῆγαβε ἔογ “ἰδ8 ῬΟΝΟΣ οὗ ἴῃς Κκίπράοτῃ 
οὗ ἀελιῃ.᾽ Τῇε ἤρυχε ἰ5 ἴῃδὲ οὗ ἃ βίτοηγ οδϑίϊα. 
- Β.ΔΙ1 ποῖ Ῥγονδῖϊ δραϊπεῖ ἱζ. Τῆς ΟἸἹα Ταβίδ- 
ταοηΐ οΥραπὶΖϑίϊοη ουϊὰ ῬοΥ8ἢ ὈΥ νἱοΐθηςεα ; Ὀυΐ 
ΠΟ λάνοιβε ΡΟΤΕΥ 5041] ὑργανδὶ} αἀραιηβί [ἢ15 Ὁ υτοῇ. 
Το Ῥασίουδτ τεΐεσεποα 18 ἴο ἴῃς βρ τ τ] νἱ οἴοΓΥ 
ΟΥΓ {}2 συνε ἀεαλ. Τῆς Ἐοπιδηϊθίβ σίνα {ῃ18 ἃ 
ἸΏΟΤΟ ἰδΠΊΡΟΓΆΙ 5686, ἰῃ Κοορίης ἢ [Π6 οἴτο- 
πεουβ νἱεῖν οὗ ἴῃς ἢτγϑβέ ρατγί οὗ ἴῃ γϑῦβα. 

νεῖ. το. σοῖο ϊθ06. Τὸ Ῥεῖοσ, γῆο ͵8 δά- 
ἀτεββοὰ ἰπγουσμουῖ; Ὀμχΐ 858 σῇδρ. χνὶ. 18 ἴη- 
οἰυάς5 ἴῃς οἴει ΑΡοϑί]68 ἴῃ ἴῃς βεοοπά ρῥτοπιΐϑα 
οὗ ιἰἷς νοῖβϑε, {ΠΕῪ ἃσε ῬΧΟΌΔΟΪ ἱποϊυάεαὰ στα 
4120. -- Τὴ) Κογβ οὗ [Π0 ἰίηράομι ΨΘΙΏ. 
ῬΟΝΕΣ ἴο Ορδῃ δηὰ δῇυξ, Ῥεῖεσ ἢγβὶ δαπϊ τε 
]ετβ (οπ τῇς ἀδγ οὗ Ῥερίεοοβί) δηὰ Οδηῖ εβ 

νΟΙ,. 1, 1ο 

ΤΗΕ ΘΟΟΘΡΕῚ, ΑΓΓΟΕΚΟΌΙΝΟΕ ΤΟ ΜΑΤΤΗΕΡ. [45 
(ογποὶυ8) ἴἰο τῆς ΟΒυτχοῦ ; δηὰ ὅτϑίὶ Ἵχοϊυάδοὰ 
Απδηΐϊαβ δῃηὰ ϑδρρῆηίγα ; ϑθοῃ Μαρυβ). ΤῊ Ϊ8 

Ῥτογμΐβε ἰὴ 115 {111} 86η86 ἀο68 ποῖ δχίεπα θεγοπὰ 
τὴς ΑΡοβί]εβ, γῆο ποεαεὰ βρϑοὶδὶ βοῦνΟσ [ὺὸσ {ΠΟ Ὶσ 
Γουπάἀδθοῃ ψοτὶκ ; ἴοσγ ἴῃ8 Καυβ ἂζε ποῖ ἴῃς Κογβ8 
οὗ [6 μυχοῦ Ὀυΐζ “ οὗ ἴῃ6. Κιηράοπι οὗ ἢεάᾶνεπ." 
115 Δρρ!!οΔ0]6 το ἴῃς ΟΠ β(δῃ τ ΙΕ, ΟἿἹῪ ἴῃ 
ἴῃ βυθογαϊηαίε βεηβε οὐ ῥγοοϊδι ηΐηρ {πε ποτὰ 
ἃ δχοσοϑίης ὑγυάδθηταὶ (ποῖ ρυπηῖνε) ἀ5ς]- 
ΡΙΪη6. - Απὰ ὩΠΔΊΒΟΘΥΟΣ ἴδποτ δ.δ]ῖ δἱπὰ, εἰς. 
]εν 8} υϑαρε του] ἐχρ δὶπ : “ ὈΙπά ᾽ δηᾶ “Ἰοοβα;᾽ 
88 δαυϊνα]οπὶ ἴο “ογόίά ἀπιὰ φεννεἰ ; τῆς τεξεγεησος 
τπεγαέοτς ἰ8 ἴο ἴῃς ΡΟΨΟΙ οὗ Ἰερ!βἰδῦοη ἰῃ ἐπ 6 
ΟΒυσοὶ (᾽ οἡ εαγἢ) ἴῃ ἴδε οᾶϑς οὗ ἴδε ΑΡοΞ168, 
Ῥεῖοτ Ὀεὶηρ {Ππεὶσ τερσαοβεηϊδανε ; [ἢ15 τγᾶβ πὶ 80- 
οογάδπος ὙΠ Βδαν  ἀσβῖρῃ (ὁπ Πεᾶνθῃ ἢ). 
ΤὨϊηρβ ἀγα ῬΡσΟΌΔΌΪΥ τεϊξατὰ ἴο ἔ6ΥΙΘ ; ἴῃ ἴῃς ὈΓ6- 
νἱουϑβ οἴδυβε 26γεορς (λατηϊτοὰ οΥ ἐχο]υάεά). ΤῊς 
ΡΟΥΤΟΥ δβθδπβ ἴὸ δ Ἰμπα !]ς]41 4180 (σοπὶρ. σμδρ. 
ΧΥ. 17, 18). ΤῊ ῬΤΟΙΊΪ86 4150 15, ἰπ ἰ5 ὅὰ]] 
86η56, ΔΡΡΙΊΟΔΌΪΕ ΟἿΪΥ ἴο {πε ΑΡροϑβίϊεβ. Μοβὶ οἔὗ 
ἴῃς ἀπ ου] 65 σοπποοίεά ν᾿ [6 ἸΠΙΥΡυο Δ ο 
οὗ {π|8 ραβϑᾶσε ἂἵς οὐνιδίθβα ὈΥ Ἴσοηῃϑβιἀετίηρ [μδὲ 
1ῃ6 1] σοβρεὶ οου]ά ποῖ Ὀ6 ργεδοδεᾶ ὑπ] δξίεσ 
ἴῃς Ῥαβϑίοῃ, Εδϑυστοοίίζοῃ, ἀπ Αϑοοηβίοῃ οὗ οὖσ 
Ιοτὰ; τῇς Αροβίῖεβ, σῇο δὰ ἴο ἰαὺῪ [ἴῃς ἔουπ- 
ἀδίου δηὰ Ὀὲ ἰδῆς ἐουπάδιίοη, τηδὲὶ τἢοτοΐοσε 
ἢανὸ Κπον]εάρα δηᾶ δι ΠΟΥ ἩνὩΙ ἢ πὸ οπ6 δξξοσ 
[δηλ ὩδΘ 5 ΟΥ οδὴ ΤΡ ΒΕΥ οἰαῖπι. Τα δουπάλιϊοῃ 
5 Ἰ41ἃ, τῆς ΟΠυΓΟἢ ΘΠΙοΕΥΒ ὕροὴ ἃ οοπῆϊςϊ ἴῃ 
ΜΒΙΟΩ ἤη4] νἱοΐοτγ, ἰδουρῇ Ἰοὴρ ἀεϊαγςεα, 18. 45- 
βυγοα, ΟΒυτοῦ δυϊμδοι 165 τηυϑὲ Ἰηἀεεα Ἰορίβ]αις 
διὰ ἌἜχοσοῖβα 10] ς]4] ρονεσ, εἴς, θυΐϊ ποῖ 245 ἢδνυ- 
ἵπρ 14] δηὰ ΒΌΡΤΟΠΠΘ ΡΟΥΘ ΠΟΥ ὙΠ] ΔΠΥ Δ580- 
Δῆςς οὗ ἱπ{3111}0}}} 7. ΕῸΥ δυσὶ Ὀϊπαάϊησ δηὰ 1οο8- 
ἱῃξς οἡ δαγίῃ ΓΠΘΥ͂ ΙΏΔΥ ἱΆΡ]οτα, Ὀὰξ σαηηοὶ Δ5586υΐ, 
Παάνεηγ αἰτεσοίίου δηα βαησίοη, 

ψε τ. 20. Ἐμοὶ (Π0Υ Βμοπὶᾶ 1611 πὸ πιδῃ. {{πι|1] 
ΟὐΥ Τοτά ἩΗἩϊΪπιβεὶξ δηποιπηοεὰ Ηἰ5 ΜεββιδῃϑῃΡ 
Ὀείοτε ἴ)6 ϑαπῃεάγίη (ομᾶρ. χχυ!. 64), ἴῃς (ὨΓ8- 
τίαπ δοκπονεάρτηεηξ γᾶ ἴοὸ ὈῈ Καρίὶ βεραγαδίς 
ἔτοπι [6 σΑΓη8] Ἔχρεοϊαϊομϑ οὗ ἴῃς ἴεννβ. 

εν. 21. ἔτοιι ὑμδὲ {{π|0 δοαπβ. Τῆς 
ςσοῃέεββίοη ρτερασαᾶ ἴποπὶ ἔοσ ἴῃς τανοϊδτίοη. ἃ 
ἱπέεν ἴηι Ης βροόοκῈ οἔΐϑῃη δηὰ ἔδυ] οὐ 118 
ἴορῖς, ἴο ργξεραγε ἴδ πὶ ΓΟΥ (ΠΕΣ ΟἾν {Γ18]5, δηα ἴο 
ἹΠΊΡΤΟΒΒ ὉΡΟῺ ἴποπὶ ἴῃς ΠΟΙ {ΠΕΥ ἀεεοπχοὰ 50 
βίγδησε. ((οτρ. σἤδρΡ. χυὶ!. 22, 23; Χχ. 17--19, 
δηὰ πε ρᾶγα] οὶ ραββᾶροβ ἰῃ Μαῖκ δηὰ [1,06]. 
-- Ηο ταυδῖ δ᾽ ΤῊς μεσ οὗ Η!5 βυβεγηρϑ 
045 Ταυδαϊὶβὰ : ἠοΐ 1η ἃ1]] 115 Ὀδαγηρβ, 5ηοα δέζοσ 
Η!5 ταβυσγοοῦοη Ηδ τηυϑὲ 511} δϑῖς : "Ουρῆϊς ποῖ 
ΓΟ γϑὲ ἴο ᾶνε βιβετγεα,᾽ εἴς. (Πυκε χχίν, 26.) -- 
σπΐο Τοσυδαῖοσθβ. Ῥδου δῦ ἰο Μδίμπεν ; ἰπ Κεερ- 
ἴῃς ὙΠ τε σμδγαςοίου οὐ ἢΐβ Οοβρεὶ. -- ΒΌΖΟΣ 
ΤΆΒΣΥ Τΐησα. Ηἰ5 50 6τὶηρβ ἱποϊυἀεὰ τόσα ἴδῃ 
τῆς οὐυϊναζαὰ ροιβοου 8. --- Υ [10 οἱάθχα, εἴς. 
ΤΠ656 οἸά5565 γοργεβοηϊε ἰδ στ οὶς [εν] ϑἢ πᾶ- 
ὕοῃ. ΟἸηβὲ αἀἸὰ ποὶ τε)εςῖ τῇς σονεηδηϊ ρθορῖα ; 
ΤΟΥ τε)εοίεα Η]πι. --- Απὰ Ὀ6 Κἰ]]θὰ. Α βἰδγι)η 
δΔηπουποσιδηΐ ἴὸ {π6 αἰβο!Ρ]65, δπα γαῖ Ῥαηίεῖ 
(ΙΧ. 26) ἀῃα 154]2} (1111. 4-10) δαὰ ζοσεϊοϊὰ ἰἰ. 
“Τ6 ογοβϑ᾽ 15 [86 »εεϑϑαν» ΟἸἰπιαχ οἵ Ηἰβ ϑυΐ- 
δσίηρβ. -- ὕο Ὠἰγτὰ ὅδ Ὀ6 ταὶδϑοὰ ὉΡ. --- “ Αςοοτά- 
ἴῃρ ἴο ἴδ6 δογρίυγεβ.᾽ (1 (οτ. χν, 4) ἢ οβρίΐα 
[815 ῥ᾽αῃ δηπουποετηθηΐ, [ΠΟΥ ψψεῖς ξ01} οἕ ἀουθὲ 
πὰ ἀςβροηάδηον δἕζεσ Ηἰ5 ἀεαιῆ. 

εν. 22. ποθι ῬΟΙΟΣΥ ἴοοῖς Ηἷτι. --- ΕἸΠΟΙ 1αἱὰ 
Βοϊὰ ου Ἡϊπι ἴο ἰηΐοειτυρὶ Ηΐπι, οὐ ἴοοῖ ΗἸἰπὶ 
αϑὶᾶθ. ὙΤῇα οχρίδηδίοηῃ, ὁ ἰοοῖς ὈΥ ἴῃς μαπά,᾽ ἔοτ 
ἔτ θην βδολοθς 8. ὑηνδισδηῖςα, --- Απᾶὰ Ὀθβαι ἴο 
ΤΟΌΌΚΟ πἰτη. Ης ἀϊά ποῖ ῥχοοσεεὰ ἔδγ ἴῃ τ 5 οἢ]α- 
ἸΏ. -- Βο ἐξ ἴδσ ἔσοπι ἔποο, Γοχὰ, 11ἴ., “Ρτχοριουϑ 
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ὯὮο ἴδες,᾽ ἐαυϊναϊεηϊ εἰΠπασ ἴο, σοὰ Ὀς ξἈνοσδθὶς 
ἴο ἴῃ66, ΟΥὙἩ ΞΒρᾶζα ἰὔγ56]. -- ΤῊ 5.81} ΠΘΥΟΣ ὃθ ἴο 
196. --- Αἡ ονοετ-ςοηδάεσηϊ ἀδοϊαγαίοη, Ὀεϊγαγίηρ 
Πὰς 5 νν6}1] 85 ορροβίτοῃ ἴο ἴθ ρύσροβε οἔ 
Οοά (“πιυδῖ μο,᾽ νϑσ. 21) ταυεαὶεὰ ὈΥ οὐγ 1,ογά. 
ῬεΙΟΥ νγνᾶ8 ὈοΪὰ 48 σοῃξδββϑοσ δῃᾷ 25 Ὁρροβει, νγὰβ᾽ 
τ ρυϊθῖνα, ΡΟΣ ρ5 νδῖη δηᾶ διηθιίουβ. Μοτε- 
ΟΥ̓ΟΣ ϑαΐδῃ 18 πιοϑῖ ὈΌΞΥ ἰῃ βεάυοϊηρ υ85 Ὑμεὴ τα 
,δνῈ Ὀδδῃ τηοϑὲ ὨΙΡΏΪΥ ἐχδιιεὰ δηὰ ἑδνοσεὰ ὉΥ 
ΟὨ Κι. 

ψεσ. 232. Βυῖ 80 ἰπσθᾶ. Νοῖ ἰυτηεὰ ἔγοηι 
Ῥεῖογ, θυξ ταγηεα τουηά. --- Βαἰᾷ πο Ῥοΐοσ. [πὰ 
[ὴ6 Ργεβθῆος οὗ 811 {πε ἀ15.1ρ168 (Μδσκ νἱ!]. 32), 
Βοηὶ ῬοῖΟΥ Ἄρη τερσζοβδεηίθα ἴο ἃ ςεσίδίῃ δχ- 
ἰοηΐ, --- οὶ [890 ὈΘὨϊπὰ Σηθ, “ ανδυπί,᾽ " Ῥεροπε. 
ΟοΏΡ. ΟὨδΔρ. ἐν. το, ετα ἴῃς βδῖης ψογάβ ἄγ δα- 
ἀγαβϑεα ἰο ϑαΐδῃ Ἀ]π)56]Ή. -- ϑαῖασι. Τῆς τηθδη- 
ἱπᾷ “Δανεσβαγυ᾽ 15 ἴοο 6]. ΤΏΘΙΕ νγᾶ5 ἃ ϑαίδηϊς 
ἰηπυθπος δ νοῦ ἰῃ Ῥεῖΐεσ, ἰουρσῇ ἢς νγὰ8 ποῖ 
σοῃϑοίοιιβ οὗ ἰξ, “Ηδ8 ϑαΐδῃ Ἴοοσζης δραϊη ἦ᾽ ΤῈῈ 
ΑΡοβίὶς Εἰπιβοὶξ τῦᾶϑ πὸ ἀουδὲ 5ιδυι]βά. -- ἔθου 
ΔΙΐ ἃ ΒίπΣ Ὀ]ἱπρ-Ὀ]οοῖκ πιο 110, οὐ ὁ Ξἴοπε οὗ βίυπ- 
Ὀϊϊησ.᾽ ῬΟΙΒΔΡΒ ἃ ἔυγίμει δ᾽] υβίοη ἰο Ρείεσ᾽β 
Ὠδῖη6. (ΟΡ. δὶβ οὐ ψοσγάβ (1 Ῥαείοσ ἰϊ. 72), ἰῃ 
ΏΙΟἢ ἴῃς βάης σοηίταϑί 15 ἔουπα. Νοῖ σιτῖπουΐ 
ἃ οδΔυ τ! οἢ ἔοσ [095 οἰδιτηῖηρ ἴο Ὀ6 ἴἢς 5 55 5 
οἱ Ῥεῖοσ. --- ἕδοῦὶ ταϊπᾶθαί ποῖ [80 ᾿δίηρε οὗ ἀοᾶ, 
ὅ, Φ., ἃ8 τερχεϑοηϊοα ΌὉγῪ Ὁ γβὲ, ποῖ τεραζάϊηρ 
Οοαβ ρΡυζροϑὲ ἰῇ ἴδε ἔοχείοιϊ ἃ ἀἄδδίῃ. ---- ΤῈ9 
Ὀαΐηρσε οὗ τωθι, ζ. 4., Ὡς δὰ οδσγηδὶ νἱονβ, ἐχ- 

οἴεά τὰς ἰεσλροσαὶ ἐἽχαϊιδιίοη οὗ ἰὰς Μεβϑίδῃ. 
ὉπΊΔη Ὡδίυτα 18 ΠΟΙ Το ργεβεηίεα 45 ὀρροβεά ἴο 

(οά, διὰ υπᾶάδγ (6 ἰηβυδηςα οὗ ϑαδίδη. --- Α τὸ- 
Ῥυκε [ΟΣ 41} νγῇο ἢᾶνε ἃ βεπετηεηϊαὶ δατηϊγαϊίοῃ 
ἔοΣ 6585 οὗ Ναζασείῃ, θυξ βίυμ ]6 δἱ ἴΠ6 οσοββ, 
ὙΙΟΒ ὈΘΙΟΠρΒ ἴο “τῆς [Ὠϊηρ5 οὗ Οοά;᾽ 

ψεῖ. 24. σπῖο μὲς ἀϊδαΐρ]ο65. Τὸ οἰποῖβ 4150 
ὙὮ πὶ Ης οΔ]]εἀ δρουΐϊ Η πὶ (Μδσκ ν]]]. 34; ΠὺΚς 
ἶχ. 23: “ ἴο 8}}᾽). -ἼἾὖ ΔῺΥ ὁ89 ψου]ἃ οὐμθ δζοσ 
29. Α ΖΘΏΘΙΔΙ βϑἰδίοηθηΐ, νοὶ νης οὐ {15 οὐ- 
οαϑβϑίοῃυῃ ἴπε αυοϑίοη, Ψ111 γοῦ ἔο]]οΥν τὴς ὄνθη ἴο 
ἴῃς ἀραῖῃ, τ ῖοἢ, 1 ἤλνα δϑϑυσεαὰ γοὺ, τιυβὲ 
οοσθ. ἴ9π|1Κ6 ποι]αϊν Ἰοελάοστθ, (ἢ σίϑὲ ἀθοασοβ 
1ῖ8)6 ἀατίκοσ 5146 οἵ τ ϑΟνςα ; Εἶθ δ51.5 ἴοσ 
ὙΠΠ|ῃρ ΓΟ] ονγεσβ. Α τεϊ σίου οὗ ἥογεξ οδπηοὶ Ὀὲ 
ΟὨγ5 8. σα] ρίοῃ. --- ΘΩ͂ 1 δίῃ σα- 
ποῦυπος 5615 45 ἴῃε οδὴ]εσξ οὗ βυρσειης τερασζὰ ; 
1818 ἱνοϊνοβ ἴῃ σαὶ πα υ βῃσηρηὶς οὗ 4}1 μαΐ ἷπ- 
[οσέοσεβ ΜΠ τὴ ΠΡΟΣ Ο]δςὶ, - Τα κὸ ἀρ δἷ5 
ΟΙΌΉΒ. Τἢδ ΡΕΙΒοὴ ἴο ὃς οτυοὶβεάᾶ Ὀοχα Ἀ15 ονῃ 
ΟΙΟΒΒ ; ἴῃς ἀδαίῃ νᾶβ ἃ ραϊηξῃ] δηὰ βῃδχηδίυϊ οὔ σ. 
Τῆς ταἔογοποβ 15 ἴο τοδπ6855 ἴο ἐρρμγέ ἕοσ (χϑβί, 
ἀνε ἀεδίῃ ἰῃ 15 ψουϑὲ ἔοτῃ. [{ ἱποϊυἀε. οὗ 
σΟυζΒα 411} ΤΑΪΠΟΙ ἔοστηβ οὗ οπάυγαηοθ. (ΟΡ. 
κα ΙΧ. 23, ΠΟΙ͂ΟΣ ὁ ἀδιγν ᾽ 15 δΔθαοα. (οπῆηυουβ 
ΟΓΟΒΘ ὈΘΑΙΙΠρ' 18 ἱΠΡ]16α ὮδΤΟ. --- ΕΌ] ον τπῖθ. Ηδστε 
ἷπ 186 Ῥαΐὰ οὗ βυδεγίηρ, Ὀυϊ 4150 ἰὴ ἴῃ6 ρῥϑδιίῃ οἵ 
ΒΟΙΪ 658 δηᾶ :ἢ ἴῃς ραϊὴῃ ἴο φίοσυ, ἃ8 ἴῃς ἕο] ον ην 
νΟΓΒ685 βιρροϑί, 

Ἅεῦ. 25. ΕΌΣ ὩΒΟΘΌΟΘΨΟΣ ΨψΟῦ]ᾶ δᾶγὸ μι 1179, 
εἴς. (ΟΡ. ἴῃΠ6 δβᾶπης πουρῃϊ πῃ ΤἤδΔρΡ. Χ. 39. 
ὝΒΟΕνΕΟΣ πλᾶῖκος ἴῃς Ἰοτεῦ [τὰ ἰῇ ΒΌΡταΠπια τηο- 
ἄνες 5}8]] Ιοβε ἴῃς δἰρσποσ 6, ἀπά τ βοενεσ, στηδἶκ- 
ἱπβ ΟἾχΙϑῖ δυρτομης, 511.4}} 1οβε. ὄἐνθῃ Ἰἰς ἔοσ Η 18 
Βᾶ 6 5041} ηὰ ἰξ ἰὴ [86 Ὠἰρῃεβῖ, (τυδδὶ βθηβα. 
ΤὨς οοπίγαβὲ τῃσουρδουϊ (86 ραββϑαρα 5 ποῖ δ6- 
Ὀνθοη ῬΟΟΥῪ δηά βουϊ, θὰ ϊ δατίθ]ν 1116 πὶ 4}} ἔοστηϑ 
ὙΠ [χὰ ὨδΑΥΘΩΪ 116 ΠΕΙα Δηα Πουεδῆῖοσ, 1,1ξς, 
ὙΌΣ] ἾΪγ, 8.165}, βεβηϊν, 15 ορροβεὰ ἴο 11ξς εἴεγπαὶ, 
ΟὨτβιδη πὰ ϑρὶ ταδὶ. “Τῆς ἔδαγ οὗ ἀδαὶῃ 90Ὀ- 
͵εςῖβ ἴο 6 Ῥοπάαρε οὗ ἀδδίῃ (ΗἘὉ. 1.1 5) : ψ|1ς 
Γαδ η6858 ἴ0 βυξεσ ἃ ΠΟΙῪ ἀεαῖὰ ἔοσ ΟὨγβι᾽8 8 Κα 
Ρδ ἢ ὉΡ Ὀεΐογε 5 ἴτας [16.᾽ 

ΤΗῈ ΟΘΟΟΘΡΕῚ, ΑΓΓΟΚΌΙΝΕῈ ΤΟ ΜΑΤΤΗΕΜ. [(Βᾳρ. ΧΥ͂Ι. 13-28. 

νεῖ. 26. ΨΗαΣ 681} ἃ πιὰ Ὁ υχοδίοᾶδ, [ἢ 
νἱοῖν οὗ [15 βανίηρ δηὰ Ἰοβίῃηρσ. ---- Εοχίοὶϊ εἷα 1179. 
ϑᾶσῃης νοσὰ 8ἃ5 ἴῃ νοσ. 2ζ. Τα ναγϊδίίοη ἰῇ [π6 
σοταπος νεσβίοη 18 ὑπέογίυηδῖθ. 1 ἢδ5 ἴῃς ἀουθὶς 
Το δ ηηρ “᾿ς ᾽ δπά “5ου].᾽ ἘΒυϊ Ποῖα “᾿ἰές ' ἴῃ τῃ6 
ΕΣΠΘΥ 86 η86 15 πχδδηΐ, ποῖ 8308] ἴῃ αἰβιϊποῖοῃ 
ἔτοτῃ "θοᾶγ. [Ιξ 8 Ρ]ΔΙΠΪΥ ἱπιρ] οα δὶ μαϊηΐηνσ 
1π6 σου] τῇ ἃ 5665} ΤΏΔΏΠΕΣ ἱηνοῖνοβ ἴλ 6 1055 οὗ 
ἴτας 16, (ῃΠαἴ ΒΌΓ ἃ ραϊῃ 5 ΓΟΔΙῪ ΟἿ]Ὺ 84ῃ Δρρδῖς- 
δηϊ ψαΐῃ οὗ ἴῃς ποι], Ὦ1]|6 [6 1085 15 Γδδ], ἰσ- 
ΤΟΡΑΓΔΌΪς, ἰγγοῖ να ]6. ὙΠ υϑυ8] ΠΟΤ ΠΟΕΒ, 
Ὀαβαδά ου ἴῃς 56ηβ6 " 500}],᾽ ἅἋστὲ ἴσῃ δπουρῃ, Ὀυϊ ποῖ 
βυρροδίεα μετα. (85εε ΔΕ οἡ Ματὶ νἹ]ῖ. 37.) 

ΕΓ. 27. ἘοΣ. ΤὨε τοᾶβοὴ [Π18 ἰγ  8ΔΟΟη 13 
850 ὈΠΡΤΟΙΙΔΡ]Ε ἰα ΠΟῪ ρίνεῃ, --- [6 βου οὗ πιΔῃ, 
Ὑ0 ΠΟΥ͂ ἴῃ ὨΌΠΌ]ς ἔοπτῃ 45Κ5 ἴο Ὀ6 ἔο]] ον οἡ 
ἴἢε ρΡαῖῃ οὗ 5 ἤο ην. --- 51.811 οὐσοθ ἱπ [10 ΘἼΟΣΥ οὗ 
πὲ5 Ἑδίδοσ. ὙΤΒτουΡῺ βυβεγηρ ἴο σίου. Ης 
ΒΡΟΚΟΕ ἔσχϑβι οὗ Ηἰβ οννῃ δούζονϑβ, ἔβεη οὗ Ηΐβ ρθο- 
ΡΙε 5; πον Ηξε ρσεαϊοὶβ ΕἸΟΥΥ δὰ {πυπρἢ ; 
τῆοἰΓ᾽ 5. 4130, θδοδῦβε ΗἾἶβ. ἴῃ [Πϊ]8 βϑεοοῃα οοϊὰ- 
ἷηῃν, αὐἰεττναγὰβ ταοτὰ ἔ0}]γ ΒΡΌΚεη οὗ (ΟΠ ΔΡ58. χχῖν., 
χχν.), Ης 5}.81} ἌΡΡΘΑΥ 45 Τυάρε οὗ 8]1, ἱπ τῆς 
ΕἰΟΣΥ οὗ σοὰ (δε Ἑαΐδεσ, δπα ἴῃς δἰϊεηἀδηΐβ 584]] 

μὲ δρϑῖ8δ. Βοῖὴ ἃ δγεδίοπὶηρ δηὰ ἃ ὑσοχη- 
86 ἱπ νὶενν οὗ ἴῃς ἰυάστηδηϊς ΒΊΟΣ ἰδ ᾿ν ΟΪν 68. --- 
σπΐο ΟΥΟΣῪ Τιδ δοοοτϊηρ ἴο πἷα ἀοΐῃσ. Η:5 
Ὑ710]6 σμασδασίοεσ δηἀ οοπάυςί. ΤΗβ ἀσροπαβ ὑροῦ 
τὴς εἰοτί ΕἸΓΠΟΥ ἰο βαᾶνς ἴδε Ἰονασ ᾿ἰξε Οὐ ψαίη ἴῃς 
ΝΕ ΤῊΪ8 “" ἀοίϊπρ᾽ τεϑ}}5 ἔτοπὶ ΓΑ ἢ ΟΥ ὑη06- 
Ἰϊοί, 

Ψεσ. 28. ὙΟΣΙΪΥ 1 δΒῈ. πηΐο γοῦ. ϑοϊ πη ῥτεῖ- 
806. -- ΤΒΟΣΘ 6 δοιῆθ οὗ ἴδοι δὺ εἰδημᾶ ΒΟΣΘ. 
ΤὮς Ὑ πεῖνα δηὰ ἴδ6 ρεορὶα δρουΐ (Μδτγκ ν}}}. 34). 
- ἼἼΟ 68|4}} ἴπ τὸ ἱϑὸ ἰδεῖο οὗ ἀϑδαῖμ. Ὁ οδιῃ 
15 τεργεβεηϊεα ὑπάοσ τῆς ἤρυτα οὗ ἃ ὈϊξεΣ ουρ. 
δος οὗ ἴμοβε ρσχεβοηξ 5δου]ὰ 6 5111 δὶῖνε ἤθη 
ἴῃς ἀνεηΐ τεξοιτεᾶ ἰο ἰῃ ἴῃς πεχὶ οἷδυβε βῃουϊὰ 
ἴδκε ρἷδαος, [πουρὰ {ΠῈῪ 8δουϊα δέεσνναγαβ ἀἱἷα. 
- Το οι οὗ πιδῃ πα ἱπ εἷς οπι, Νοῖ 
186 “ οοχϊηρ᾽ ἴῃ νοῦ, 27. (1.) Τῆαϊ νγὰ8 “ἴῃ (86 
ΒΊοσν οὗ Η!:β Βδίπεσ, 1ῃ15 “1η Ηἰβ κιηράοτη;᾽ ΟΓ ἃ 
ΘΟ οὗ [ῃς ὭΠΕΙ ΟῚ οἱ σοὰ “νι ρονεγ᾽ 
(Μασκ ἰχ. 1, σορ. [Κα ἰχ, 27) ; (2.) 80 ἀδδηϊΐα 
ἃ Ῥτεάϊοϊοη οὗ ἴῃς ὅπ] οοσαὶηρ 18 ἱποοῃϑβίϑίθμς 
ψὶἢ ΟδᾶρΡ. χχῖν. 36: “Βαυὲ οὗ (δαὶ ἀδγ ἀπὰ ἤουγ 
Κπονοίῃ πο οης;, εἴο. ΝΟΣ ἰβ 1 ἰὴ ἰγαπβῆρυτγα- 
ἴοη, τη οἢ τγὰ8 ἃ τοι ΡΟΥΆΤΥ τενεϊδίίοη, θυΐ [Ὡς 
ἐϑιαὈ ΙΒησηθηΐ οὐ (6 πε αἰβρεηβδίίοη, ΜΒΙΟΏ 
ὙΔ5 ἰῃ6 σοχμχίηρ οὗ ἴῃς Κίηραοιῃη οὗ αοα νἱ1ἢ 
Ρονεσ, ΤῊΘΊΊΟΓΟ Ρῥχεοίβε σείσσεποα σΔῪ Ἐ6 (1.) 
ἴο ἴῃς οουλίηρ οὗ Οὐγ 1,οτὰ δέζεσ ἴῃς ΣΕΒΌΣΓΕΓΠΟΩ ; 
Ὀυϊ 411 οὗ δὶ ἐχοορὶ [υἀλ5 ᾿ἱνεά ἴο 566 [πδῖ, 
Δ 1 [8 ᾿ταρ] δα τπαΐ βοσης που]Ἱὰ αἱςδ ; (2.) ἴο ἴῃ 6 
ἀδγ οἱ Ῥεπίεοοϑβὶ, θὰ 118 18 ορεη ἴο ἴδε 58πι6 οὔ- 
ἡεσίίοι ; (3.) ἴο ἴῃς ἐἰεεύγ μεΐτονε οὗ ϑεγμσαΐενε, ΜΝ ΠΙΟὮ 
οηαςὰ ἰδο οἹὰ αἰβρεηβδίίοῃ. ΟἾΔΡ. Χ. 23 στεζεσβ ἴο 
1815, ἀπὰ Τὔᾶρ. χχν. ϑΌΡρρογίβ ἐπε βδάτῃβ ΥἹΟΥ͂. 
Τμδὲ ἐνοηῖ γὰ8 οὗ δυνὰ] 5 ηϊδοδηοθ. [Ιἢ υἱὸν 
οὗ ἴῃ οἰχουμηδίδηοοβ, ἴῃς ΠΟΒΌΙΥ οὗ ἴῃς [65 
ΠΟΥ τηδηϊξοβί, ἴῃς ῥσχϑαϊοοη ἰἴῃαὲξ Ταγυβα]ο πὶ 
ποῦὰ 6 ἰδ6 ρΐαοε οὗ Ηἰβ βυβοσηρθ, ἴῃ δη- 
πουποσηχεηΐ οὗ Ηἰ5 (υτοῦ 45 ἀἰβηρυ ϑηεα ἔγοπὶ 
1Πε6 οἹὰ ἐσοποσηῦ ἴο δε αδργοραῖεα ΠΥ ἴῃ τπ6 τυΐῃ 
οἔὗ (μὲ οεἰΐγ, 1[ἴ 5Θοίὴβ οἱδδσ [ἢδλΐϊ 1ξ οπα Ἄνεηΐ Ὀὲ ταὸ- 
ἑογγθὰ ἴο, τὲ 15 115, ὨΙ ἢ τγᾶ8 ἴἢ 80 ΠΊΔΩΥ ταϑρθςίβ 
“ἃ ἐγξέ δῃηὰ σαγηπεεζ οὗ ἴμ6 ὅπ] σομλίηρ οὗ (σίβι ἢ 
(ΑΙξοσά). (4.) Α πῖάεσ νἱενν σεξοσβ 1ξ “ἴο ἃ ζγδά- 
0Δ] ΟΥ Ῥιοργεββῖίνα οἤδηρε, ἴἢ6 ἱηϑεςταθποη οἵ 
ΘΟ τίβι 8 Κίησάοπι ἱπ ἴῃς Πελσίβ οὗ τῆθῃ δηὰ ἰῃ 
Βοοὶεῖν δὲ ἰασρε"᾽ (]. 4. ΑἸεχαπάο), ἐσίεημάϊης ἔτουι 
τς ἀαν οὗ Ῥεπίεοοβε ἴο ἴδε ἀεδίσυσίίου οὗ Τετυ- 
88 61}. 



ΓΗΑΡ. ΧΥΤ]. 1-13}] ΤῊΣΕΞ ΑΟΘΡΕΙῚΙ, ΑΓΓΟΚΌΙΝΟ ΤΟ ΜΑΤΤΗΕΡνΝ. [47 

ΟΗΑΡΤΕΚ ΧΥΙ]. 1--12. 

7164 7γαπμοβρηγαϊίον. 

:; ἴκε 
Ι[« Α ΝῺ αἴϊογ δἷἱχ ἄδγβ [ββυβ [δ κεῖῃ 1 ὁ Ῥείΐεσ, [π|65,2 απὰ ἴθ " Μακκ ἰκ. 3 

815 Ὀγοίμοσ, δηὰ Ὀσπραῖῃ ΒΘ ὉΡ ἰηΐο ἃ ΒΙΡᾺ πηουηϊαίη,, ὃς, 38:36. 

2 ἂρατί,3 Αηά’ ψὰ8 ἰγαηβῆρυγεοά Ὀεΐοσε μετ: δηὰ ἢἰβ δος αἱά 
. χχνὶ 

37) Υλιὶ Υ. 
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Βῃ1η6 845 ἴῃ6 βδη, δηᾶ ἢΐ8 σγαϊτηθηΐ νναβὅ ψῃϊδ 85 ἴῃς Ἰἰρῆϊ. 
3. Απά, ῬεΠοΪά, ἴΠ6γα ἀρρϑαγεὰ υηἴο ἴδ Μόοβοβ δηὰ ΕἾ145 δ ταϊκίηρ 

4 Μιῖῃ πη. ὙΤἸΏδη “ δηϑνογοὰ Ῥείογ, δηὰ βϑαϊά ὑπίο [651.5, [οτά, ς ΣΕΘΈΒΒΒΟΣΕ 

1: 15 ροοά ἔογ 5 ἴο Ὀ6 ἢδγα: 1ἔ τῆου νι], 416ῖ 18 πγᾶῖκε ὃ μοσα 4 
ἴῆτγοα ἰδθογηδοΐθβα :9 οὔθ ἔοσ ἴδε, δῃὰ οὔδ ἔοτ Μοβϑβ, δῃᾷ οὔθ 

ΟτγΡ. 
Ματῖν ἰχ. ς; 
κε ἰχ. 33. 

5 ἴογ ΕἸϊ45.5 ΨΝΏΪ6 δδ γεῖ βραῖκαε,"Ὁ Ῥεῃο]ά, ἃ Ὀτίρῃξς οἱουὰ ονοτς- 
βῃῆδάονθα ἰδ: δηα ὈδΘὨοΪα “4 νοῖοα ουὖξοοῖ ἴῃ6 οΪοιιά, ννΒ] ἢ « 2 ει. ἱ. 17 

5814, ΠΏ] 15 πῇγ Ὀαϊονθαά ὅοη, ἴῃ ψνμοπὶ 1 ἀπὶ 1 ψν6}} ρ]εαββά ; 7, 8ε ἐβαρ. ἐῃ, 
6 Ἀξᾶγ γα πἰπ. Απά ψβοη στῃς αἀἰβοὶριεβ μδαγὰ ἐΐ, [ΠΟῪ [61] οἱ κ 2 Ρει.ἰ. 18. 
7 τῃοῖγ ἔδοςθ, δηὰ Ψεγα βόα δἴγαϊά. Απά [658115 οσδῃγα δηᾶ ἢ τουοῃδα ἃ Ὅλα. νῇδ. 

8 ἴδεπι, δη 5δϊὰ, Ατῖβε, δηά ἐθε ῃοΐ αἶγαϊά. Απά ψῇδη ἴμοὺ δά 
18; χ. 21; 
Χ. τὸ, :ᾷ. 

ἐ ζαρ. χῖν 
12 12 ἃρ ΠΕ 1 αγαβ, [ΠῈΥ 58} Ὧ0 τῇδη,}3 βανε [εϑι15 ΟὨΪΥ. 27. 

9 ᾿Απὰά 45 ἴδ ὺ οδπιο 6 ἄονῃ ἔτοπλ ἰἢ6 τηουηίδίη, 65118 ἃ Μλεκ ἰχ. 9 
σοδαγρεοά 1δ [Π6 πὰ, βαγίηρ, 161] ἴῃε νἱβϑίοῃ ἴο Ὧ0 πλδη,}8 πη 11] τῆς 2 ϑες, 

[Ο ὅοη οὗ τῇδῃ Ὀ6 τίβθηῃ δρίη 16 ἔγοπη [6 ἀθραά. Απά ἢΐ5 ἀΐβοῖὶρῖεβϑ. ὀ ὀ 

οδδρ. 
1 4. 

ΔϑΚοά Ὠΐτα, βαγίηρ, ΝΝᾺΥ ἤθη βαὺ ἴῃ6 βοῦῖραβ ἢ τῆδί ἘΠ145 ὁ τηυβί δ ἐδεε σά 

1 ἢιβδί σοοῃῆα ὁ Απά 6518 1 δηβϑνεσγοὰ δηά 8814 υπΐο ἤθη, 8 Ἐ]1455 
12 ἴΓῸΪῪ 5841] ἢγϑί σοιης,}9 δῃηὰ " γεβίογε Ὁ 11] τη ρ5. 

αηΐο γου, [αι ΕΠῚ45 5 15 σοτηβ δἰγεδάυ, δῃὰ ποὺ Κπαν Ὠἰπλ ποῖ, 
θυῖϊ “ανθ ἄοπε υηΐο 3: Πϊπὴ ψῆδίβοσνοσ [πο Ὺ [15ῖθα, 

13 νΥ156 33. 5ῃ4}1] 450 ἴ[ῆ6 ὅοη οὗ τηδη 33 βυξεσγ οὗ ἴβεω. Τῇρθη τἢ6 
ἀϊβεὶρῖοβ υπμἀογβίοοα  τπαΐ Ὧδς βρακε υπῖο ἴδῃ οὗ Ιοῇη [ῃ6 

Βαρί51. 

Σ ζηξεγέ πἰτὰ ἢ ἤἔἽ Δπὰ ΪΔπ|68 8(: 
δ᾽ σΑΥΤΩΘηΪ5 ὈΘΟΔΠῚΘ 6 ἘΠ) 4 ἢ 

Βυΐ 1 54Υ κα ὕσπιρ. Μαὶ. 
ἵν. 6: Τααΐκα 
'. τό, 17. 

. ο ΟἸἾδρΡ. χίν. 
᾽ {,Κὸ- το. ᾿ 5 

2 δ εῖβ. 22, 23} 
οὮαρ. χν!. 
21. 

) ἐμποέσασ φ(,) 4 Αηά δα 
Αμπὰ Ῥοῖοσ δηβϑιυνοσοα 

8 1.111 τηᾶκο, ὀμέ "μαρν απέλονίξίος γεσαῖ, Ἰοῖ Ὁ5 ΤγΔ Κα 
9. Ογ Ὀοοϊῃ5 

1. Αμπὰ Ππίηρ 
16 ςοπιηδηάδοά 
19 ᾿Ἰηᾳοοά οοϊηοίῃ 
5 Τῆιϊ5 

18. 0η6 
16 γρεῖξ ἀραϊῃ 

ΟΟΝΤΕΝΤΕ. Αἴ οὗ οὐδ ρῥτγεαϊςοη οὗ 
Η!5 βυβεγηρβ ἀπά δὶπὶ οὐ Ηἰβ φίοσυ (Ἅβδρ. χυὶ. 
21-28), ἴγοα σῃοβεη α150 1065 Γοοεῖνα ἃ ΒΌροι- 
ηδίυγδ! ἰε5Π]ΟῺΥ δηᾶ Ρἰ φρο οὗ τπαὶ σίοτγ. Βαυὲ 
πὸ ῬΤΙΑΤΥ Ρυγροβα ῬΧΟΌΔΟΙΥ γγ͵γὰ8 ἴο γίνε ἴο Οὔ Γ 
Τ,οτὰ, αἱ 1015 οσιβὶβ, σοῃϑοϊδίοῃ ἔσοπὶ Η ἷἰβ Είμοσ, 
ψῦο Ὀγ 4ῃ αἰϊεβίϊηρσ νοΐοε υϑῃογοὰ ἴῃ ἴῃς βυβοτ- 
ἴηρβ 5 Ης μαδὰ ἄοῃε ἴῃς βϑυζσεββεβ. ΤΏ 80εῃ6 
οἔ ἴδε ἱταπϑῆρυταίίοπ δοοοταϊηρ ἴο ἰγδα  οη νγὰβ8 
Μουπὶ ΤἌροσ, ἴῃ ΟΆ1116α ; θυϊ 11 νγᾶβ ποσὰ ὑσοῦ- 
ΔΌΪϊγ ἥεγνεον, ΜὨΪοἢ τγὰ8 ἤθᾶσ ΓΟ εβαγοα ῬὨΪΠΡΡΙ, 
Ὧσι πη οα δηὰ ἸΟΗῪ τηουπίδίη, ἀπ Ὀεϊζεοτ 

10 ψὰβ γεῖ βρεακίηρ 

1 ἢα 

30. 5}ῃ8]] γαβϑίοσζο, 97 δϑῖδ Ὁ 15} ΔΘ Ὺ 
88 (ἢ6. Θοη οὗ τηδλῃ 4͵50 

11 γγᾺ8 
14 6 γῈ σοτηϊηρ' 
18. σγ»ε: υηῖο τῇ 6 τὰ 

321 αΙἸὰ νῖτῇ 
Ἢ υηαογϑίοοα {δα αἶ5ς10165 

διιεὰ ἴο θὲ ἴῃς βοδεὴς οὗ ἃ βεοσεῖ σϑνεϊδέοηῃ. 
Μουηΐ Ῥδηΐϊυτη πᾶ 4 τηοιυηΐϊδῖίῃ ΠΑ͂Σ ἰἢ6 ἴδξο, 
Ὦανα 4]580 δε βϑυρσροβίεα, θυ ἢ 1655 τρβϑοῃ. 

Τῆς 7γαρ βριγαίίορ, ἃ ϑδρρδίῃ τεναϊδιίοη 
(, αἴζοσ βὶχ ἀδυϑ ᾽ ; δὴ δαγῃεϑὶ οὗ ἴῃς σϑβϑυσγθοοῃ, 
ἃ ῬὈΙΟΡΏΘΟΥ οὗ ϑαρῦδίἢ τοϑὲ δπὰ ρῥγίνιερε. -- 
Τῆτες νἱΐηθββ65, ἴἴσχοα ΔΟσοΟΌΩ 5 ; [Π6 546 ὨυΠπΊΔη 
ΠΟΤΏΡΔΩΥ πῃ Οεἰμβειηδηθ, Ὀυϊ ἃ αἰδετοηϊ πεάνεηὶῦ 
νἱβ᾽ἴδηί. --- ΟΥ 1, οτα 5 ἱπποσοηῖ ρ] οΥΥ Ὀατϑὶ ἐοτίι, 
δὴ δηιοἱραίίοη δηα ργόορῆδου οὗ Ηἰ5 ξαΐαγε ρίοτγ. 
- Μοβεβ δὰ ἘΠ) ἢ : τ 6 οὴς μαὰ ταργεβοπιθα 
ΟὨ 505 βυ οσίηρ5 ἰὴ ἰγρ6, [δ ΟΥΒΟΥ ἴῃ ῬΤΟΡΏΣΟΥ : 
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ἴη6 ΟἸὰ δπὰ Νεὲν Τεβίδιλοηϊβ ἄρστοα, πὰ σοητα 
ἰπ τς οτοβϑ; ΟΝ γβὲ 15 τονθαϊοά 45 Ἰοσὰ οὗ ἴῃ6 
ἴῃ ν151016 νοῦ], 45 τν6}} 85 οὗ {π6 ἔυΐζυτε Κίηράοχη 
οὗ ρίοτν. -- εϊευ δ᾽ ὑσοόοροβαὶ ; δῇ δχργεβϑίοῃη οὗ 
δα δπὰ μευρ εχ γ, ἀπὰ γεῖ οὐ ρτδιτυας ἔοι 
ρτνΠορα ; Κα ρηνερε οϊεη ρὑτοάμυοςβ κα ἀε- 
51Γ6 ἴο τεϑὲ θεΐογε ἴδε {{π|6. --- Τῆς ἀΑγκ ο]ουα οἡ 
Μουῃηῖ δι᾽παὶ ; ἴῆς Ὀγρας οἱουᾶ οἡ με Μουπὲ οὗ 
Τγαηβῆρατγδίοι. -- ΤῊῆΘ δείεδίηρ νοΐσε, ΠΟῪ ἃ 
σοπιηδηά ἴο ἤδασ Ἡϊΐπι, 45 Ης ννεηΐ ἴο ἄρδίῃ. - 
]εδυ5 οἠἱύ ; ἴῃς πεν σονοηδηῖΐ εβιδ Ὀ Π5η6 ἃ οἡ 115 
ον ονίάδηςο, ἴῃ6 Μαβίογ᾽ 5 δυϊ ποῦν ῥτοοϊδίπηθα 
Δ5 508 Πς!εηϊ. --- ΝΥ ἤεη ΓΟ γβῖ 5σμουϊα οοπια ἔοσῃ 
ἔτοπι ἴῃς ρτανε, ἴπε στὰ ἀρουΐ Η πὶ σου]ὰ σοπλα 
ουξ ἔσγοιῃ 56 ΎΈϑυ (νοσ. 9)ὲ. ΕΠ) Δἢ Βδὰ δρρεασζὲεά ; 
ἴῃ ἴγὰς ἐ]Β]πηεπὶ οὗ ΡγορἤδοΥ νγᾶ5 ἴῃ τῆς οοτη- 
'ἵῃρ οὗ Ἰοῆπ ἴῃ Βωριἰῖ ; ψ δὶ νὰ8 ἄοπε ἴο Ἀἰπὶ 

Ποτηοη. 

4. Τε ἱγτδηβδρυτγεαίίοη 1561} σουϊά 6 866 η ἴο 
δεῖτεσ δανδηΐαρε αἵ πἰρῃί ἴπδη ἴῃ ἀαν] σῆς. Οπ 
Μοιυπὲ Ἡδγηοη 8ηον νοι] Ὀδ νί5:0]6, δαα]ηρ ἃ 
ἡδῖυγαὶ ΒΡ ΠΟΥ ἴο ἴῃ6 5.6 η6. 

ΨεΥ, 2. ᾿Απὰ δ0 Ψ88 ἰσϑηβῆρυγχοι Ὀθίοσθ ἴθ 1, 
ἃ5 Π65565. Ῥεῖοσ δἔϊεγιναγαβ τη ης 5 ἰτ (1 Ρεῖ. 
,. 1τ6-18) ἀηα Ποἤη 8]10ἀ65 ἴο ἰ{ ([ὁΠη ἱ. 14. Τῆς 
σἤδληρσεα ἱπ ΗἸ5 Δρρεάγαηος ἴοοϊκ ρίαςες ψ Ὡς Ης 
νν 88 Ὀσγαυηρ {(ΠὰΚαὰ ᾿χ. 20). --- ΗΠ 6 ἴδο90 ἀἱὰ δῖπθ 
88 ἴπο δον, διὰ πἷα σζασιηθηῖδ Ὀθοδσθ ΨΕΐΐ9 88 
ἴλο ᾿ἰριῖ, Μαγκ: “Απὰ Πῖ8 ραιτηεπῖβ Ὀεοδτης 
δ ἰβίθπιηρ, ἜἘχοθεάϊηρ ΨὨ1δ; βυςοἢ 845 ΠΟ ἔ]1ῈΥ οἡ 
οαυῖῃ οδῃ 50 Νηϊζθη τΠεπη.᾽ Γκκὰ; Τῆς ἐλβϑῃϊοῃ 
οὗ δὶ5 σουηΐδπδπος ᾿γὰ5 δἱϊετεά, δηᾶ ἢ18 σαϊπιθηΐ 
Ὀεσᾶῖης ΜΜὨ]ϊῈ δηα ἀδΖΖιπρ. Νὼὸ ἐχρ]δηδίοηῃ 5 
ΡΟΒβ: 016 ἴπᾶῖ ἀθηΐεβ ἴπη6 βυρεγηδίυγαὶ οἰετηθηῖ. 
Ουγ 1,οἱα᾽5 Ἰπῃεγθηῖ βίουυ Ὀυγβὲ ἰοσίῃ ; δα ἀβα ἴο 
(15 ἴποτα γνὰβ 8ῃ εἐχίογηδὶ Ποανθηὶν 1Πυπλϊ παῖοη 
ἁἤεοιϊπρν ΗΒ ρψαϊτηθπῖβ ἀπα βυττουπαϊηρ Μοβεβ 
δηὰ ΕἸ), τας μῖηρ 115 σμεϑὶ τηδηϊξεβίδίοη ἴῃ 
(Πα Ἰυπηηοιιβ οἱοια Βροκδϑη οὗ ἰῃ νου. δ. 

ΤΗΕ ΟΟΘΡΕῚΙ, ΑΓΓΟΚΌΙΝΟ ΤΟ ΜΑΥΤΤΗΕΝ. [(ΗΑΡ, ΧΝῚΤ]. 1τ-τ3. 

ἃ Ρῥτεϊυάς οὗ ναὶ (86 τυϊεῖβ οὗ ἴῃς [ενν5 νουϊά 
ἀο ἴο Γπβέ. Τμοβε ὙΠῸ τε͵εοὶ ἴῃ6 ργθάσποσ οἱ 
τερεπίδηςα Μ1] βοοὴ οσγυς εν ἴπΠ6 Ῥγεδοῆεῦ οὗ 58]- 
νδίϊοη. 

νεῖ. 1. ΑΥΟΣ εἷχ ἄδγα, [Ιὑκὲὸ: “δρουΐ δη 
εἰς ἄδγβ,᾽ 2. 4., "Δθουΐϊ ἃ ψεεῖκ.᾽ -- Ῥοΐοσ δοὰ 
δαϊηθα διὰ Ζ08π εἷς Ὀχοῖμοσ. Ηἰβ σοι ραηίοιβ ἴῃ 
ἀειμβοιηδης (οἤᾶρ. χχνὶ. 35; Μαυκ χῖν. 37), Ρεΐοσ 
τῆς Ἰεδάδσ, [πλθ8 [86 ἢτξῖ ἴο βυθοσ τπδτιγσάομῃι, 
ἃηαὰ ἰοῆη ἴδε Ὀεϊονεα ἀϊδεῖὶρ]ὶα ψῆο Ἰηρσοτεα 
Ἰοηρεϑβῖ οἡ βαγίῃ. ----  ἰσἢ τπιοποΐαϊη δρασί. Τῆς 
ἰγδηβῆρσαγαιίίοη ῬτΟΡΔΟΌΪΥ ἴοοκ ραςς ἴῃ ἴῃς γέσλξ 
1. [6505 δα ροπα ὕρ ἱηίο [πΠ6 πιουηΐαϊη ἴο ΡΓ͵ΓΑΥ 
([μὰκς ἰχ. 28), νἈΙΟἢ Ηδ ἀϑυδ}}ν ἀϊὰ αἱ ηἰρσῆι (νὰ Κε 
νἱ. 12; ΧΧΙ. 37; ΧΧΙΙ. 29; Μαῖϊ. χὶν. 23, 24). 2 
Τῆς ΑΡοβίϊθ8 ψοῖα ἤδᾶνυ ὙΠῊ δίεερ. 2. ΤΕΣ 
αἸΙά ποῖ ἀεβοοπὰ {11 ἴῃς ποχὶ ἀδὺ (1πΚὲ ἰχ. 37) 

Ρτορδῦϊθ Μουηῖ οὗ ἴπ6 Ττγαδηεί συτδιίοη. 

γε, 3. πὰ Ὀθμο] ἃ. Τῆς βεςοπά βἴαρσο οὗ τῇς 
τα ΓΑ] Ου5 ΟΟΟΌΓΓΘΙΟΕ. --- ΤΏΘΣΘ δρρϑασϑὰ υὑπΐο 
μοι. Τῆδ56 ΡΘΥΒΟῚ5 ΘΙΘ ΓΟΑΙΪγ ργαβεηΐ. [τ ψᾶ5 
ποῖ ἃ νἱβίοη, 45 15 ῃ]δῖπ ἔτγοπι ἰἢ6 δοοουπηΐ οὗ 
[Κ6. - Μίοδοα δηὰ ἘΕ11)]Ὶ6}8. Τῆς ἴννο σὨ εξ σορ- 
τοβεηϊδῖνεβ οὐ της ΟἸὰ Τεβίαπιοηΐ ((Π6 1ὰνὺ7ν δης 
ἴῆε ργορῇεῖβ). Βοίῃ ψεσε ξογεγιηηεῖβ οἵ ἴῃς Μα5- 
514}, δηά δα 4͵50 ἐαϑίεα ἔογίυ ἄδνβ. ΤΏΕΥ ᾿ᾶπὶα 
ἔσοπι ἴῃ ἰην 51 0]6 νγοσὶά, ρρεδγίηρ “ἴῃ ρου 
({υΚςο ἰχ. 31), ἰῃ ἃ ρ]ογ δα ἔοση. ΤΉΘΥ γ γα τεο- 
ορσηὶζεαὰ ΟΥ̓ ἴῃ αἸ5οῖρ᾽] 65, ΡγοῦὈΪΥ ὉΥ ἱπτυϊίοη, 
- Ταϊκίηρ υὶτὰ εἶπ. “ΟἹἱὨ Πὶ5 ἀδοξαβα ψῃϊοἢ ἢς 
γγ5 αὐουΐ ἴο δοσοπρ 5 αἱ Τεγυβαϊεῃ᾽ (1,016). 
Ἐνεη οὐ [86 τπηουηΐ οὗ ἰσαηϑηπρυγαίίοη ἴἢ δ ΟτΟ55 
ΪἰβΒ ἰῃ (6 ἑογτερτουπᾶ, δηά 656 ΟἹὰ Τοβίδγηδηὶ 
581 ηἴ8 ὍΕΓΟ ὈΓΟΌΔΟΪΝ ἴδῃ ἰηβισυςϊεὰ ἴῃ ταρατγά 
ἴο ᾿. Τῆς ρρθάᾶγαηος οὗ ἴπ686 ἴνγο Ῥθσβοῃβ ἢδ8 
Ὀεδη σοπηεςῖεα ὈΥ͂ βοτὴς ΜΙ [6 τηδηησῦ οὗ {ΠΕ ῚΓ 
ἀερατγίυγα ἔγοτη δαγίῃ. Βαὶ (ἢϊ5. ροΐϊπέ οαπποῖ ὈἊ 
ΡΙΈ556ε6. Μαγκ᾽β δοςοιπὲ 868 ἴο ρὶνα ἃ σογίδίη 
Ῥτοτηίπεηςα ἴο ΕΠ) 4} (΄ ΕἸ) 4} νὰ Μοβ68 ᾽). 



- ΓΗΑΡ. ΧΥΤΙ]. 1-21.} 

νεν. 4. Ἰωχὰ, ἱΐ ἰδ ποοῦ 70. πὸ (ο ὈΘ δοΙΟ, εἰς. 
[,ἀκε, “ποῖ Καονίηρ δὶ Β6 5α!ἢ,᾽ ἴο ΜΒΙΟΒ 
Δέατκ δά άβ : "ἔου {ΠῈῪ Ὀδοᾶταα βοῦς δέγαϊ ἃ, Ηὲε 
ὐὐἰβῃοα το τεπιδὶη ἴμετα, ἃπὰ Ῥευῆαρβ ἴο ἀείαϊη 
Μοβεβ δπά ΕἸ ἢ, βίπος ἴΠῸῪ τεσ δῦουξ ἴο αἀ6- 
Ρατὶ (κε ἰχ. 33). ΤΗς ΡΊΟΥΥ 88 850 ἀδζΖζιίηρ, 
{δ 6 ρτίνιορε βεεπιδα 80 στοδὶ, ἴπ 6 ΠΟΙ ΡΔΠΙΟΠΒΏΙΡ 
50 σποῖοε, ἰδὲ ἢς νουϊὰ ΟΠ ρ ἴο 16 δη)ογτηδηΐ, 
δηά Ἰεῖ (ἢς ἰοἱϊδ ἀπά ἀυπεβ οὗ ἴῃς ἕυΐζυτε ρ0. --- 
Ι τῦὶ!! πιαῖο. Τῆς οΟἰΠοΥ δοοουηῖβ (Δηα ἴμ6 οοπ- 
πιο σγεδαϊηρ μογα) ἤᾶνα : ὁ]εῖ 8 τηδκα.᾽ “Γ᾽ ἴη- 
ἀϊςδίεβ δσγάςδηῖ, Ξε] -οοπδάεπι ἔεε!ηρ. --- ΤΏΣΟΟ [Δ Ὁ- 
ΘΙ ΔΟΪοα, οὐ ᾿ θοοΙ 5. Ροῖοσ βρεᾶκβ οἱ ἃ" ἰδῦ- 
Ἔσπδοὶςα᾽ (2 Ῥεῖ. ἱ. 13, 14) Ἰυδῖ Ὀεΐοτα τεΐοστηρ ἴο 
115 ἐνεηξ, -- Οπ0 7ῸΣ ἔδθ60, εἴς. Ιπρὲ : “Τπμαῖ 
ἔοιπῃ οὗ δῃῖ:- ΟΠ τιβίδῃ Ἔττοσ ΐσἢ ἀΡΡε68]5 ἴο ἴδε 
Δι ΒΟΥ οὐ Ῥεῖεγ [88 σίνεηῃ τίβα ἴο ἴμε δσξο- 
ἄοῃ οὗ ἰδχοα τἀρογηδοῖϊοβ (Μοβεβ: ἰῃς Οτεεῖς 
ΟΒυτςοῖ ; ΕἸ 174} : ἐς Εοπιδη ΟΒυτοῖ ; (γβῖ : τ[ῃς 
Ενδηροὶοαὶ ΟΒυτο!). ΤὨΪΒ ΔηδίορΎ ἰβ ποῖ ἴο 
θὲ ρὑτεβϑβϑεά. Ρεῖίεσγ, ἴῃ 158 ἱποοῃϑιθυδίθποβϑ, ΔῪ 
ἤανς τπουσὰϊ οὗ ἱπαυσυταίίηρ ἃ Πα σοπΠιπι ΠΊΟΗ, 
αἰϊῃ ΟΠ Γιβὶ ἔοσ 1ἴ5 σεηῖσζε, ΜΟβ68 115 ᾿αυυρίνοσ, δπὰ 
ἘΠη48 15 Ζοαϊὶοῖ, ἴπιι8 διημαϊ απηαϊίηρ ἐχίεγ παν 
της ΟἸ« δῃὰ Νεν Τοβίδιιθηίβ. 

ψετ. 5. Βοδβοϊά, ἃ Ὀσίσϊ οἰοαἃδ. “Α 5!ρπ ἔτοπι 
Ὠοάνθῃ ἡ ρτδηίδὰ τυ ἴῆε Αροϑίϊεβ, ᾿βου σῇ τοξαπεα 
ἴο ἴΠ6 εν δὴ ἰεδάσοσβ. Α Ἰυπιίπουπ ο]ουά, ποῖ 
ἀδλικ κε τδῖ ου 5᾽η4]. [11 νγὰβ δπδίορουβ ἴο (68 
ΡἾΠΑΣ οὗ οἷοια ὈΥ ἀδῦ δῃὰ ἔσε Ὀγ πίρῃξ ἴῃ ἰῃε 
πι]άεστιε55 ἀπα ἴο ἴῃς ΘΒοἰκίηΔῃ οὗ ἴδε ΟἸἹὰ 765- 
ἱαπιεηῖ ; ἃ “νγνιδοί οἔ ἴῆε ρίοτυ γοβδηρ οἡ ἴῃς 
νον Ταβίδιηοπι Οδυτοῆ, βεραγαίίϊηρ Ὀεϊνεεη (ἢ6 
ΠΟΙΥ δπὰ ἴπε Ὁπῃοὶγν, δπὰ ἃ ἐψῴέ οὗ ἴῃς βρίεηαου 
οὗ τις Νὸν Θγυβδεπι. Ο(ομρΡ. ἴπ ἴπε οἱουαδβ :᾿ 
σἤδρ. χχὶν. 30; Μαγκ χῆ. 26; 1κ6 χχί. 27. --- 
Ονοχαμβλδονοιὶ ἴπθηι, 1. ἐ., οὐὖῦ Τοτὰ, Μοβοβ. ἀπά 
Ετη δῆ, βίποα [86 νοΐοα οαπὶθ ἔτγοπι "ουΐ οὗ [πε 
εἰουδ, Α Ὀτὶσῃῖ οἱουᾶὰ σουἹὰ τοπάθσ πεῖ ἰπ- 
νΊ5Ι0]ε 45 τοδὶ ιν 45 ἃ ἀδτὶς οῃα. --- Απὰ ὈΘμο]ἃ ἃ 
ψοΐοο, εἰς. ΤῊΣ ουὐἱηϊηαῖίοη. ΤῊς " ν᾽ 5 0]6 ῥὑγεϑ- 
εηςε᾽ οὗ Οοά ννᾶ8 ἔο!]Ἱονεα ὈΥ δῇ “δι ]ς Ργα8- 
δηςο," Εἰνῖπβ ἃ 50] οπλη αἰζοϑίδιίοη ἴὸ ἴη6 Μεβϑιδῇ 
δὴ ὅϑοη Οοά, δὲ ἃ ἔἰπ|ὸ νβεη Ηἰβ το͵εοίίοη 
Υ͂ τῆς Ἑσἤοόβοη ρεορὶς μΒαδὰ Ὀερσυῃ δηὰ Η!5 ἀδαῖῃ 
θεδη ἰοτγειοϊὰ ἴο Ηἰ5 αἰ 5. Ρ]68. --- θα σ γὸ Ηἰτι. 
Οὔεν Ηἰπι, 45 ΨῈ]]} 45 ᾿ἰβῖεη ἴο Ηΐπι. Ηθᾶγ 472, 
τοΙς πᾶ αν ΟΥ̓ ῬΙΌΡΠΘον (Μοβε8 δηα ἘΠ1]4}). 
ἘΠΕΙΣ τεπηδιηἷπρ σᾶ] Μεβοίδηϊς ἤορῈ8. ὍΘΙ 
τῆ ΟΡΡροβαά. 

νει. 6. πὰ ψμϑι πο ἀἱδαίρ]οα μοασὰ [ζ, εἴς, 
Ψψειῖβ. 6, 7, Ρεουλ αν το Μαῖα. Τῆο ἔεασ θεσδῃ 
σι ἤεη ἴῃς οἱουά ονετβηδαονεα τὴς 1,οτὰ δηᾶ (ἢς 
ἴπὸ ΟἹἀ Τοεβίδπιεηΐ β8δἰηῖβ (ςορ. ΓπΚῸ Ιχ. 24), 
δυῖ ουἱπιϊπαϊοὰ δὲ [15 νυἱβὶ Ὁ]6 δηὰ διαὶ Ὁ]6 τδηὶ- 
[εβιδείίοῃ οὗ τὰς Εδίῃουβ ρσόβεποα. 

ΟΗΑΡΤΕΚ ΧΥῚΙ. 

ΤΗΕ ΟΟΘΡΕῚΙ, ΑΓΓΟΚΌΙΝΟ ΤῸ ΜΑΤΤΗΕΝ. 149 
νεῖ. 7. ὕδιπθ διὰ ἑουομοὰ πθτη. (ΟἸΏΡ. 5ϊπ|- 

114τ ΟσσυΣΤΕΏς 68, 158. νἱ. 5-7; [)4η. χ, 9, το; εν. 
Ι, 17. | 

νον. 8. βανο 7061 ΟἿ. ΝιΠουϊ Μοβοβ δηὰ 
ἜΠ]η)4ῃ. ὙΒῈ Ὠοὺχ οὗ ΨΊΟΥΥ νν838 ονεσ, πὰ [ες [οτὰ 
ΠΟῪ ἰῃ ΗΙς υδυλὶ]᾽᾽ ἰον] 655, γοϑυσηεαὰ Η:5 ἱπίοι- 
σουτβα Ὑἱ ἢ ἴοι, πὰ στεαϊυτπεα ἴο ἴῃς ἸΆΌοΥΒ οἵ 
ΗἰΙ5 ταϊπἰβίγυ, νὴ ψεσα ἀναϊπρ Ηἰπὶ δὲ ἴῃ 
ἔοοϊ οὗ ἴῃ6 τπηουαηί. ΤῊΣ δυβιοίο ΠΟΥ οὗ ΗΒ δυῖθοτ- 
ἰτν 15 ἱπιρ! θὰ, ᾿ῃ νίενν οὗ [πε σοτημιδηα οὗ νοῦ. 5. 

νει. 9 ΠΟΥ͂ ψογθ οοταΐπα ἄοσῃ. ΤῊ15 
Μοῦ] τεαυϊγε βόπὶε {Πὴ1Ὶ6. --- Οὐχ δηδοὰ (Ὠθιη. 
Α 5ρεοίδὶ ρσοῃι δἰ τίοη. --- 1611 1.19 νἱδίου ἦο 20 026. 
“γιδίοη ᾽ ἄοαβ ποῖ ἱπιρὶν τμαΐ {πὸ σου σα τγᾶ5 
ἃ Κἰπὰ οὗ ἀγεϑδπι, οὐ 1κὸ τῆς νἹϑίοηβ βθθὴ ὃγ ἴπε 
Ῥτγορῃεῖβ. ΤῊΝ παγαῖῖνα 1186}} ξογὈ]α5 τ }5 ; (ἢε 
οἴδεν δοσουμηῖϊβ υϑδὲ ἴῃε ρῆτγαϑὲ : "δῖ τπϊηρδ 
{ΠΕΥ δὰ βεεη.᾽ --  ὕ8Ὲ1 [0 βοι οὗ πιδὴ ὃ σίδϑῃ 
ἤσχοϊῃ ἴδ9 ἀθαᾶὰ. 1 νν88 ἴ00 δοοῇ ἰο ἴ6]}] οὗ ἴξ; 
δνδῃ ἴδε τῆχεθ υὑπάοιβίοοα νεῖν {{{||6 (Μαχὶς ἰχ. 
10). ΤῊ]5 ἱπ᾽υποιίίοη σου] αἶβο 8εγνε ἴο ἰτη- 
ΡΓε85 ἐπ οοούχτεπος οἡ {ΠΕὶσ ταϊηαβ ; αἀἰβουβδίοη 
οὗ ἰ ἀυγίησ ἴῃς ἱπιεγνεηὶηρ ρετοα οὗ ρεύβεου- 
του ψου]ὰ οσοαβίοη ἀουδίβθ ΟΥ σᾶγηδὶ Ἔχροοῖδ- 
ἴομβ. Βεβιάδς ἴἃ ἱπνοϊνεαὰ πεν ἰσἢϊ σοηοογηη, 
{86 5ίαϊς οὗ τῆς ἀεδά, ψν]ςἢ οου]ά ἠοῖ Ὀς τεσεῖνο 
ἈΠῈ] (δὲ τεβυγγεςοη οὐ ΟἩγίϑ. Τὴε περ ΒΥ 
ἔοτ σομΠοδαϊτιεηΐ ἴδῃ οεᾶβεα. 

ψεσ. το. ΨῈΥ ἴθι ὃ ΤῊς σοπηδοίίζοη ἢ παῖ 
ΡτΙεοςεβ 5, διοοσγαΐϊηρ ἴο ΑἸξοσά : “ΤῈ τῃ}}15 νγᾶβ 
ποῖ ἴδ σοπιίηρ οὗ ΕἸ) 4 ἢ, τοῖς ἀξ γεΐ ἐο εονε ἢ 1 
1τ τνᾶ8, πον τγᾶϑ ἰΐ 50 “2.7 δῃα 80 «ἀσγέ ἢ 

νεῖ. 11. ἘΠῚ δὰ ἱπὰοσὰ οοπιοῖμ. Οὐ Ι,οτὰ οοη- 
ἤτπλβ {π6 νίονν, ταὶ ΕἸ) ἢ σπουὰ οοπας (Μαὶ. 
ἵν. 5). τ 51.411 χϑδίοσθ οὐὔ΄. " Ἂβϑίδ Ὁ} 15} δηθῦν, 8]} 
Εὐΐημε. Οοπιρ. ΜΔ]. ἰν. 6. Τῇ δοίυ] σοσκ οἵ 
τοβοσδϊου νγὰβ Ὠοννενεσ ἴῃς ψοῦκ οὗ 6 Με8- 
ϑἰδἢ, ἔοσ νης ΕἸ} Δ ἢ ϑῃουϊὰ ὑσεραγε [ἢς ὑγὰν 
(οοσρ. [{ὸ 11. 4; ΑΟἴβ 1}. 21). 

Ψετ. 12. ἘΠῚ ἰδ οὐπιθ αἰσϑϑὰν. (οτηρ. οὮΔΡ. 
ΧΙ. 14. Τῆς ρσόρῆεου οὗ Μδίδοῃι δαὰ ἴσεεη ἔϊ- 
δ]1οἀ ἴῃ ]ομπ ἴῃς Βαρι δῖ, 580 8 δ5 ἴπε ἤγβί σοτη- 
ἱπρ οὗ ἴῆε Μεββίδῃ ᾿γὰ8 σοποεσηβθαά. -- ΤΉΘΥ ΚΗΘῪ 
μἷπι ποῖ. ΤΏΕΥ τεοορπίζεα, πεῖῖμεσ Τοδη {πε ἔοτε- 
ΤύπηοΥ οὗ ἰῇς Μεββιδῃ, Ποσ ἴπε Μεβϑίδἢ ΠΙπΊ56]:. 
Τ|Κὸ Ρεσβεουῇοη ξο]οτνεα ΠἰΚα πη 6] 16. 

Ψεῖ. 132. ΒΜ δρακὸ πεῖο ἴδμθπι οὗὐ ΤΌΝ [29 
Βαρίἰοῖ. --- Οὐ Τοτὰ τεΐειτεα ἴο Τ]ομη. Ὀὰϊ [}15 
ἄἀοαβ ποῖ Ἔχβδιβὶ {πε τιοαηίηρ οὐ ἴῃς ῬτΟΡΏΘΟΥ ἰῃ 
Μαϊδοι. Τῆε ραββαρεβ Ὀδαυίηρ οἡ ἴῃς 5830} ]76ςοῖ 
Ἰηάϊσαῖϊε 5 ΓΟ ἀποῖμπεσ Ἀρρεάγαηος οὗ Ἐ} 1) Δ ἢ 
(ποίου [6 8 πὲ ῬΟΎβΟὴ ΟΥ ποῖ 5 οὗ σουγβε υἢ- 
Ἰκηοννι ἴο 08) Ὀοΐοτα [6 βεοοῃά σοπιίησ οὗ (τἔβι, 
ἴο ἀο ἃ 5ἰπιῖ]ᾶτ ρσερδγδίουυ οσκ. ἴῃ ονοτυ γγεδῖ 
βρί ϊυδὶ τηονεπηεπῖ {ποτα τηυδῖ ΡῈ οπῈ ὙΠῸ Ρῥτα- 
οδάεβ “ ἴῃ ἴῃς βρὶ τῖ δῃὰ ροννεσ οὗ ΕἸ) ἢ. 

14-21. 

7.ε οσεεσεεαῖ Δ ηπμαΐῖο (εῤτέοῥἠο) 80. 

Ι4.« Λ Νἧ νῆεη ἴΠδγ ψετεα σοσηα ἴο ἴῃς τηυ!ετυάε, ἔθεσε οαπια α ΜΑακκ ΙΧ. 14 
-,8: Γῦκκ 

το Ὠἰπι ἃ εὐγίαζρ ἴ τήδη, δε ηρ ἀοννη 32 ἴο Ηΐτῃ, δηά 88γ-: ἧπ ᾽ 7.9" 

[5 ἰηρ, [οτὰ, ἢανα ΤΊΘΓΟΥ ΟἿ ΤΥ 500 

Σ ογ»Ζὲ οοτίδίῃ 2. ογ»ε ἀονῃ 

. ἔογ ὃ ἰ5 ᾿ἰυπδίϊς,38 Δηα 50Γα ὅ Οβδρ. ἵν. 22. 

8. 5γ Θρ᾿ἰδρτὶς 



[50 ΤΗΕῈ ΟΟΘΡΕῚΙ, ΑΟΓΟΚΌΙΝΕ ΤῸ ΜΑΤΤΗΕΝ,.. [Οβμδ». ΧΥῚ]. 14-2: 

νοχοὰά :3 ἔοσ οἰτι πη ἢ6 [4161 τηἴο 186 ἔγο, δηὰ οἵξ ἱπίο τῃῇ6 

Ι6 μαῖοσ. Απὰ 1 ὑσγουρδξ τὰ ἴο [ὮΥ αἴβοῖρ]65, δηὰ ἴθγ Ἵοου]ὰ 
17 Ὠοῖ οὔτ παι. Τηδηῦ [65118 δηβνεσοα δηᾶ βαϊά, Ο [δ {1655 

᾿ Δηα “ Ῥεγνοῦβα βϑηθγδαίίοη, ον Ἰοηρ 5|4}} 1 Ὀ6 ψ]τἢ γοῦ ὁ ΠΟΥ ς ῬΆ. ἱἰ. 15. 
18 Ἰοηρ 5841} 4 ϑυεγ  γου ὁ Ὀτηρ Ὠϊπὶ ὨΙΠΘΥ ἴο Π16. 

Τορυκοα τὴς ἀδνιὶ; 8 δηὰ ἢθ ἀδραγίεα οιἱἐενάῪοἔϑ ἴῃ : ἂἀπὰ (ῃ6 
19 ἙΟΠΣα 10 τνὰβ οὐγεά ἔτομχ ἴηδϊ νεγγ 11 Ὠουτ. 

ΟἾΡΙ65 ἴο 6815 “δραγί, δηά βαίὰ, ΔΝὮΥ οουϊά ἢοΐ ψε οαϑδί ἢϊπηὶ 12  ὙΛῪ 

20 οὔὐδΥ Απῃά 76 β8115 5] 18 ῃηΐο ἴῃεπ), 7 Βεοδιβε οὐ γουγ ὑηΡα] εξ : 16 ΓΟ χί. 
ἴογυ 5 νΘΓΠΪΥ 1 54Υ υπΐο γου, ὁ 1Ὲ γε Βανε ἔβϑ:1 85 δ ρσαϊῃ οἵ τηυβ- ᾿ 
ἰαγὰ 866, γε 58.411} 58 Υ υἱπῖο ἢ [5 τηουηΐδίη, Εδίηονα ἤδηος ἴο 

γοηάσογ ρῥἷάαςα ; δηά 1ἰ 5}4]] γεηονα: 

Απᾶ Τδ65118 “ Αεις χνιὴ 
14: 2 (ογ 
ΧΟ Σ 

ΤὭδη οδηλ6 [6 α19- 

ΓΒΔρ. χχὶ 
21) 221 
Ματσν χὶ. 23. 

ἃ Τυκεχν], 6. 
ἡ ΟΒδρ. χὶϊι. 

Δ ποϊδίηρ, 5041] θ6 ἱπιροβ-, 
ἐστ. οἱ 

21 5ἰδΊῇ|6Σ υπῖο γου. Ηονθεῖς (μἰ5 Κιπα ροεῖῃ ποῖ ουἕκ Ρυιϊ ὈΥ ῥγδυϑὶ ϑρπῖρ-Σ Τότ. 

Δη4 ξαϑίϊηρ.}Ὁ 

4 Ξυὔεγειῃ συ θνοῦβὶν δ᾽ Απά 
Τ Ῥοαγ ΨΠἢ 8. ὨΪπὶ 

10 ΠῸ 1 7 ΨΕΥΥῪ 
1. Π{{|6 ἐδ ἢ 

ΟΟΝΤΕΝΥ͂Β. ΑΙ ἴῆγες Ενδηρο] 515 Ρ]δος τ 8 
τηΐγᾶοϊες ἱπητηφαϊδίεϊν δέζοσ ἴῃς (τδηβῆρσυγαιίοη 
(κε : “τὰς πεχὶ ἀαγ᾽). ΤῊΪΒ “πιΔῪ ᾿ς τερατά δὰ 
ἃ5 οπς οὗ ἰῆς εανίάδηςαβ οὗ ἴἢ6 σοηυηοηαβ55 ἀπα 
δῖε ΠΟ οὗ (ἢς πιταϊδνςᾳ, δηὰ δραίηβϑὲ ἴπ6 
τγ[ῖο 4] Ὠγροῖμ 6515. Μογθσ. [1,6ββοη : Οἡ δα 
6 τηδῪ ποῖ γοβὲ οἡ ἴῃ 6 τηουπὶ οὗ 5Βρὶ ἴα 8] ἀαἸ Ρ ἢϊ, 
Ὀυΐ τυδὲ ροὸ ἄονῃ Ἰηἴο ἴῃ νδ]]οῪ οὐ ἀυΐγ (ἰκ4- 
Ρἢ861 45 ρστουρεὰ ἴδε ἴἔνο ὄὌνθηῖβ [ἢ ἢ]5 Πηδλϑῖου- 
Ῥίεςε). ὍΤῆε βυῦ)]εοῖ οὗ [18 τηῖγας]α δα 8}} (ῃς 
ἘΠΠΡ ΟΝΙΕ Οὗ ΘΡΙΠΟΡΒΥ δηὰ ψδβϑ 4150 ροβϑβεϑβϑβεά. 

Ὦς ἱπαθΣ τ οὗ ἴπ6 ἀϊἰβοῖρ 65 ἴο οὐτα δὶπι, ἴῃς 
αυεϑεοηΐηρσβ οὐ ἴῆ6 5011065 (πιεποηδα ὈΥ Μαχκ) 
αηὰ ἰἢς ἔαηἢ οὗ ἰῃς ἐδίμου, 4}1 σῖνε δα ἀϊοπαὶ ἰη- 
τογεβί ἰο (Π6 οσουττεποα. ΤὮυΒ τς ἰταϊπίηρ οὗ ἴῃς 
Ὑ πεῖνα, πον [86 4}}-ἱπηρογίδηϊ πιδίίοσ, ννὰ8 Ἷδτ- 
τεὰ οὐ. ὍΤῆδ ηἰἷπα ἀἰβοῖρ]ε8 ἴῃ ἴδε νιον δά 
νεηζυτεά πἰδουϊ ϑδυδοίεπε ἔα ἱπίο 4 οοπῆϊοϊξ 
ψ ἢ ϑαίδη δηὰ (πε βοῦ65. ΤῊ Μαβίογ οδῃηα ἴο 
1ποῖγ αἱα, ἴο δηξοτοα ἴῆβ περάρα ἰεββοῦ. Τῆς 
Ῥέορῖς, οὐ Βοῖη ἴῃς ἔδι]υτο οὗ ἴῃς ἀ15ς}}165 Βδα 
τοὐἀποσα δη εἴἴξεοῖϊ, ον τυοπάεγεὰ ἀραὶη ([υΚα 

ΙΧ. 43), Ὀυϊ ἴπ6 ουὐτταπὲ οὗ ὨΟΒΌΪΙΥ πὰ ποῖ 
οΒεοκοά. -- Μδγκ 15 ἔν 116 ὺ δὰ ἱπαερεηάεηῖϊ ἴῃ ἢ15 
δοςοιηΐ. 

νεΐ, 14. Ἐποοϊηα ἴο πἷπι. Απ δοὶ οὗ Βοπι- 
θεὲ, ποῖ Ὠδοδβϑαυ νυ οὐ ΟΡ. ὉΤδς 5806 5 
ΨΟΙῈ απο οηϊηρ ἢ τῃ6 αἰβοΙΡ᾽65; τ86 ταῦ ]- 
τυάς ᾿ΟΙΕ δπιαζοὰ δηᾶ στϑὴ ἴο Ηΐπὶ (Μᾶτγκ ἰχ. 14- 
17η). Τῆς ἐλίϊατε οὗ τῆς αἰβοὶρ]65 (νεσ. 16) ῃδᾶ 
ῬΤΟΌΔΟΙΥ οοοδβιοπαᾶ ἃ ἀεηΐαὶ οὐ Ο σϑι᾽ 5 δυίῃοτ- 
1 οἱ ἴῃ Ραγί οὗ [6 5.065. Ηρῃσς ἴπ6 δρίϊα- 
τίοη οὗ ἔπ στον. 
ΟΣ: Ἷ ἘΟῚ ἢ6 ἐξ ππδίΐο, οὐ " ἐρ] Ρῦς.᾽ Τῆς 

ἔουτηοτ ΡῆΓΑΘΕ 185 ποσὰ οογγεςί οἰ πιο] ορΊ Δ}1}Υ, ἰῃς 
Ἰαϊίος Ὀδβὲ ἀεῆποβ ἰη6 ἀἰβοαβϑθο ἰὴ [ἢϊ8 ολβ6, βίῃοα 
41} [ἢ 5γτῃρίοπιβ σὰ ἴἢοβα οὗ δρ!]ορϑΥ. [τ σΒΔρΡ. 
ἷν. 24, “Ἰυπδῖϊοβ᾽ ἂσὲ Ἂἰἰβηρυ 5ηδα ἔτοπι πόδα 
“ Ῥοββθβϑβεα,, Μδηγ οὗ ῆοβο ροββεββϑδά δα βυτὴρ- 
ἰοϊη8 δἰϊορεῖμετ αἰ ἤεσεπῖ. Τὰε Ῥδου ᾶγ αἰ ου ΕΥ̓ 
ἰπ (8 σςα56 ψγὰ5 (86 σοι ἰπδίίοη οὐ 18 ροββ68- 
δίοῃ δηὰ δρῖ]ορθυγ. Τῆς ἰδὰ ψὰϑ δΔῃ ΟἿΪΥ 8500 
(Τυϊι ἰχ. 38). 

δ᾽ ΠΡΟ] ἰανίης 
9 [ῃ6 ἀδποη ψϑηΐϊ οὔ ἔσζοϊω 

12}. 18 Ἦρ βδαϊἢ 
1δ χὴφς δες σιρλΟΥΊΖ2 95 ΟΖ νΟΥ. 21. 

εν. 16. ΤᾺΥ ἀϊδαὶρο8. Ιποϊυάΐϊησ ἴδ6 πίης 
ΑΡοϑΒ1168. 
εν, 17. Ο πιροϊονίπρ' ἀπὰ ρόσνϑσδο ταῖσι. 

ΤῊΣ ἔλυσε ἴο οσυγα, [6 σΔίο ΒΙΖιηρ οὗ ἴῃ 8. σῖθε8, 
δηὰ τῆς εἴδεςς Ρὑχοάἀμποεὰ οὐ ἴδε ῥβορῖς, ρσονεὰ 
ἰδὲ 411 ργοϑοηΐ οσα ὈΠΡ6]]νίηρ δηὰ [40]6 ἴο Ὀς 
Ἰδὰ δβϑίσαυ. Βυῖ [6 [ΕΥΤ “ ΕΠΟΓΔΏΟΩ ᾽ ΤΕ] Ό 65 
8 51}]1 ψἸΟοΥ τεΐεγεηςς ἴο ἴῃ τος δῃά σεποσζαδίίοῃ, 
ὙΠ οπὶ τἢ8 ΠΟΙΏΡΔΩΥ ταργαβοηΐδα. --- Εν 1 
ΒΉΔΙΙΣ Ὀ6 τὶ γου ὃ ΑἸ εἜχργοϑβίοη οὗ αΐ50]685- 
υτα. Ηες που]ά ποῖ Ἰοηρ τευηδῖη ΟἹ δασίἢ ΔΠα ὈΘΔΣ 
ὙΠ 1Π6 }Γ ὙπΡο οὗ πα ρεγνετϑὶυ. 1,655 ῥτοῦ- 
ΔΌΪΥ, ᾿ὸ πλθᾶηβ ὑπαὶ (μα αἾ5ς 1068 βδοοὴ Ἴουϊὰ ποῖ 
αν Ηἰ ἴο σοπλα ἴππ18 ὈΕΙΒΟΠΔΙΪΥ ἴο ΒΌΡΡΙΥ 
1 οἷν Δ 0 Κ οὗ ἔδι ἢ δηὰ ρον ευ. -- ΤῸ ΣΩΘ, ἔκαμα 
βἰζίης Ηἰ5 Ρονοσ, ἀδϑρὶὶα τς ζδίϊυσχε οὗ ἴΠ6 ἀ15- 
Εἰρ]ς5. Μα]σκ (Ἰχ. 20-25) πδισζαῖδβϑ ἃ ἔδαγ} Ρδ- 
Οχυϑὴ ἷἰπ ἴδε 124 ψηθὴ Ὀτουρηΐ ἴο 6505; ἃ 
ἀεδβογρίίοη οὐ 8 ςᾶϑε ἔγοτι ἰῆς ἔδίθου ΠΗ ἃ 
ΠΕῪ ΘΠίΓΕΔΙΥ ; ἴἢ6 Τσμα]]εηρσε ρσίνεη ὈΥ Οὐὖν 1, οτὰ 
ἴο [15 ξαϊἢ, δπα ἢ15 ἢυπιῦϊς, ἰδασγῆι} Δηβτνεῦ ; (Π6 
τηονετηεδηῖ οὗ ἴῃς ογοναά Ἔχοϊϊεα ὈΥ τὴς ρῥτενὶουβ 
ἔδιυτγε Δηα σΟΠΊΤΟΥΘΥΒΥ ; ἴδε Ἰαησυάσε δαάγοββϑεά 
ἴο {πὸ δ] 5ρ1σὶζ. 

ψεγ. ι8. Απὰ ἴδ ἄοπλοι ψοπΐ ουΐ ἴσχοπι εἷπι. 
Ματῖκ ἀεβοσῖῦθεβ τῇς Ῥγοζεβϑβ. Τῆς δὰ ἰδὺ 85 ἰ5 
υ5}4] Δέευ ἃ νΟΓῪ 56 σα δρὶ]ορῖὶς αἰ. Βυϊ δὴ 
δηϊγα οὐτα ἔοΠ]Π ον. ΤῊΣ πιυϊυἀς πιᾶγνς]]οὰ 
(1μὰκε ἰχ. 43), Ὀὰϊ ΡΥγΟΌΔΟΪΥ αἀἸὰ ποῖ ᾿εϊϊενα. 
Ὑ 19. Ἰὸ 768:8 δρασί. [Ιἢ ἃ ' δουβε᾽ (Μᾶσκ 

ἰχ, 28). 
ψετσ. 20. ΒθοΘΏΒΘ οὗ γΟῸΣ 1ἐ{{10 ζα ἢ. Α 

ΘΙΔΙ ΔΠΞΎΟΓ, ἴΠ6 Βρεοϊῆς οἣς 18 γεοοσα δα Ὀγ Μαδσὶς 
(Δηἃ ἰῃ γοΥ. 21, ἩΠΙΟΒ 15 ἴο ὲ οπιῖῖοα). ΤὨς 
αἰίετιρὶ βῃονεα βοπὶὲ ἔδιῃ, (ἢ ἔδ!]υστα “Ἢ 11π|ς 
ἔα ἢ. ὙΤΏς τενοϊδίίοη οὗ οὖσ 1ογαβ ἀθδῖῃ ΤΊΔΥῪ 
ἢανς οδυβοὰ ἀεβροπάεηου δηα ἀουθί. ---Ααὐ 8 

οὗ τιυδίατὰ δοϑὰ. 914]], γεῖ ᾿ἰνησ (ἢ ΔΡ. 
ΧΙ. 332), δηὰ σᾶρδῦϊς οὗ σαρίἃ ἱποσβᾶβε, να 
ΤΠΘΙΥ ζ4 1: Ὠδὰ ἀξογεαβεα, --- 79. 888}} 5ΒῈὼγ πηΐο 
«λ16 τιοπηϊαΐη. ῬγοΌΔΟΪΥ Ροϊηείην ἴο οπα ἴῃ 3: ῃϊ. 
ΟοΥΡ. οἢδρΡ. χχὶ. 21. 75 Ρῥσοιηΐϊβε οὗ ρονγεσ ἴο 
τοίηονο [ἢ τηοβὲ ἐοσση  Δ0]6 οὐβίδοϊθϑ, ἰ5 τιϊϑαῃ- 

ςὩ- 



ΓΗΑΡ. ΧΥΤ]. 22-2752.) ΤῊΕ ΟΟΘΡΕῚ, ΑΓΓΟΚΌΙΝΕΕ ΤῸ ΜΑΤΤΗΕΝ. 

5 ἀδειηδα στοδίεσ ἔπᾶπ ΒΡ ΓΙϊα 41 ΡΟΤΤΟΥ. --- ΗΟ 
ἔμπα 6.411 Ὀ0 ἑταροδεὶ]9 ὑπο γοῦ. Τῆς 5Ξιδιοιεηΐ 
ἰθ Ἰἰτϊεά ὉγΥ 16 Ῥσδοθάϊηρ ρατὶ οὗ ἴδ νευβα. 
ΟοΙΏΡ. ἙοδΔΡ. χχὶ. 22. 

γεσ. 21. ΤὨε ὕχτο οἱ ἀδ58ϊ στρ ϑη βου ρίβ, [6 Ὀαδὲ 

ἀετϑίοοδ, ΟΪἿΥ ὙΏΘΏ ῬΟΎΕΥΙ ΟΥΘΙ τηδίοτδὶ Δ πρ 

[51 
Οὗ ἰδ ἰαῖδυ οὔδ8 (οὐ βῖνε8), βοιῖς ΥΕΙῪ ἀποίθηξ 
ὙΘΙΒΊΟΏΒ, Οὐ ἰἢ15 ΥΟΙΒΟ, δηὰ [ΠῸγ6 ἃγα οἵδοσ 
ΤΕΔΒΟῺΒ ἔογ ἀου τ ηρ 115 σοηυϊησηας5. 11 σοϊαϊηδὰ : 
“ον εῖς᾽ 5δοιϊὰ ὈὲῈ ομδηρεά ἴο “Ῥυϊ. 866 
ποΐθ8 οὐ Μαῖῖκ ἰχ. 29, ὙΒεσςε 86 Ῥάβϑαβα ἰ8 ἴο Ὀ6 
τεϊδιποά. 

ΟΗΑΡΤΕᾺΚ ΧΥ]]. 22--27. 

Τὰς “ερορα Ῥγεαϊϊοδέονε ΟΥἹ ον 1 γα δε βεγίηρε, Δἀε Τοριῤία Τρέδιζσ. 

22. ΝῺ ψΏ16 ἴΠεΥ δροάς ὶ ἴῃ (δ11|66, }εϑὺ8 βαϊά ὑπΐο {Π6ΠῚ, 
ΤῊ ὅϑοῃ οἵ τῇδῃ 5041] Ὀ6 Ὀείταγοά 23 ἰηῖο τῆς Πδηάϑβ οὗ 

Ω Μαλκκ ἰς. 
ΟἿΣ, ΥΚΕ 

Ἶχ. 43-45. 
ὃ Βδρ. χυΐ, 

23 τῆϑῃ: ὃ Απά {Π6Ὺ 5}41}1 Κι] ἰπλ, μα τῆς [Ὠϊγὰ ἄδγ 6 588}} ΒΡῈ ὅ" 

Γαϊβϑα ἀραὶη.8 Απά τῆδν ψεα Ἐχοθεαϊηρ᾽ ΒΟΙΤΥ. 

24 Απά “ψβεη [οῪ ψεῖα οοτηεῖ ἴο Οδραγηδυπι, [ΠΟΥ ἴῆαΐ Γα- ς Μαῖὶ τα. 33. 

ςεἰνοά 4 ἀὐὐδυία πον ὃ σατὴς ἴο Ῥεΐοσ, δῃὰ βαϊά, ᾿οῖῃ ποῖ γὙΟΓ 4 Εχοά. χχχ. 

25 τηδϑῖεσ ρᾶῪ ἰτὶρυΐς δ Ηδ 5, Ἧε8. Δηά ψ ἤδη ἢ6 νὰ58 οοπηδ 
Σ8 ; ΧΧΥΨΊ 

46. 

Ἰηῖο ἴῆ6 ἤουδ6, [6511 ρχγανεηϊεά δ. Ὠϊπη, βαγίηρ, "ας τὨϊηκοϑῖ 6 σμιαρα. χυδ, 

ἴῆου, ϑἰπιοὴ ἡ οὗ ψῃοτῃ Ὧο 1ῃς6 Κίηρβ οὗ τὴ6 φαγίῃ ἴάκΚα συδβίοι 

οτ΄ ἐτῖρυΐα ἡ οἕβ {πο ὶγ ον ΟΠ] άγοη," οὐ οὗ 8 βίγαηρεγδ} 
6515 βαι (ἢ 12 ηΐο πη, ΤΏΘη 

Νοιν τ ϑίδπάϊηρ,"" 16 ψα βῃου]ὰ σ οἵ- κ σμαρβ. νυ. 

26 
8811} πηῖο Ὠμπη,}0 Οὐ ὃ βίγαηροσγβ. 

27 αἵὰὸ ἴῃς ομιϊάγεη 18 ἔγθα. 

[επὰ {μετα,} ρὸ δου ἴο τῆς 568, δῃά οδϑβὶ ἃ ἤοοκ, δῃὰ ἴ8κ6 Ὁρ 
τῆὴ6 5} {πὶ ἢτϑι σοτηδίῃ ὉΡ ; δπὰ ψ ἤδη ἴδοι ἢαϑί ορεηξά ἢ15 
ταουτῃ, ἰου 5Π8]ῖ Βπὰ ἃ ρίθος οὗ τόπου : 6 αὶ ἴ4Κε, δηὰ ρὶνε 

πο ΘΠ ἔοσ τὴ6 δπά [ῆθ6. 

1 ψογὰ Δυϊαἴη 3 Δα] νεΓοα ὑΡ 
δ (ἢς ΠΔ]-5ῃ6 οὶ 

9 {Ποῖ 5ο0ὴ5 10 Αηά ψΏρΩ ἢα 54ϊὰ 
18 ΞΌΓΕΙΥ (6 [Ὧ6 505 ΔΓ6 
16 σλι56 οι ἴο δία Ὁ] 6 

ΟΟΝΤΕΝΊΒ. Τῇε ἀσδηϊίε ἀεῖα1}}8 45 ἴο σης 
δηὰ ρῥἷδος βῆον [πὶ οὖγζ 1οτὰ τεροαιϊθα ΗΪβ ῥτε- 
εἰϊςείοη οὗ Ηΐβ βυβεῦπηρβ (ΟΠ ΔΡ. χνὶ. 21--2}. Οὐ 
Ι,οτὰ πον ἰεξ ἴῃς ἔοοίὶ οὗ ἴδ τηουηΐ δηᾶ ραϑβϑϑὰ 
του ΟἍ11|66 (Μασὶκς ἰχ. 30); 1π6 ῥγεαϊοϊίοη 
τ25 τηδᾶς Ὑ8]|6 τῇς ῬδΟρΙῈ μεστὰ 511} πσομάοσίηρ 
(κε ἰχ. 42). γε ἱπέοσ ἐμαὶ [ΠΥ ρμαββϑβὰ ἀἱϊ- 
ΓΟΓῸΥ ἔσοα Μουηὶ Ἡδγπιοη ἰηΐο σΑ}1166 ; οἡ [ῃς 
ὙΨΑΥ οὖσ Ι,ογτὰ τηδάς τἢἷβ ἀεοϊατγαίίοη ; τοδομίηρσ 
Οαρεγηδυμι, ἴῃς αυεϑύοη δρουΐ ἐπ ιςα τνᾶ8 ρΡυΐ. 
ΒοΙὰ ἱποίοπῖβ ὈδΙοηρ ἰοροίῃοσ ἴῃ ἴῃς δἀυοδίοῃη 
οὗ ἴῇς Αροϑβεῖίεβ ἕο ἴῃς δνεηΐϊβ ὙΠΙΟ εῚῈ 80 
δοου ἴο ἐοῃ. ΤὨ18 τγὯβ [86 λϑἰ υἱϑβὶὶ ἴο (δ]1]|6 6, 
(ς 451 ταΐταςὶα ἔπεσ [1 8 ὑη] ον [46 ἃ νἱϑὶξ 
ἴο 7ετυβαϊθπι (δὲ τς Εεαϑὲ οὐ ΤἌΆΡεσηλδο]ςβ, [δὴ 
ΥἹ 2-14) ἱηϊεσνεδηδά, 

Ψεῖ. 22. ΤΒΟΥ͂ ᾿γοῖ9 δδίἀΐηα ἴα Θ4111906ό. ἘΠΕ 
ὅσοι ρσόρβδου ἀἰὰ ποῖ κε ρῖδος ἰῃ (δ]}]ες (οὨΔΡ. 
χνὶ. 12, 21). --- Βοϊϊνοσθὰ πρ, εἰσ. Τῇς ὅοη οἵ 
Οοὰ πουϊὰ Ῥς Ἰεΐ ἴο ἴῃ ῬΟΎΤΕΙ οὗ τηδῆ ; ἃ ὨΘῪ 
ἐελῖυγε ἴῃ ἴῃς ῥὑσεαϊοτοῃ. 
ει. 22. ΤΈΘΥ Ὑ619 οχοθϑάϊη ΒΟΥ. ΝῸ τε- 

ΓΛΟΏΒΊΓΆΠΟΘ ΠΟΥ͂, Ὀὰϊ ΒΟΙΤΟΥ͂;, ἀμὸν ἔτοτη παῖυσαὶ 
αϑἰεςτίου, ΡΑΤΕΥ ἤτοι ἴθ ἀλβιηιϊης οὗ [ΙΓ [2186 

21) ΧΧῚ. 28, 

Ῥοῖοσ 7 σμβαρ. χχΐ,. 
17, 19. 

29, 30; χυ]δ!. 
6, 8,0; Μασὶς 
1Χ. 42, 43) 45) 
471 ἰ υἷε 
ΧχΥ];. 2: Ιοδη 
νἹ. ὅτ: τ (οΥ. 
ὙἹ δ. «3. 

δὰρ 4 ᾿ΔΠ|6 
δ σρᾶΚα ἢσγϑί υπΐο 

Ἴ [ἢς Κίηρσδ οὗ [6 δαγίῃ, ἔγοπιὶ σῇοτῃ ἀο ΤΠ 6Ὺ τασεῖνα 101] 
᾿ (,) ἑμοσαά οἵ (.) 

8 [γοτὴ 
12 ςαἵἷα 

Βιυΐ 
16 Ξἤ6,κοὶ 

Βορε8. Τα βιυ]ξς 45 ἴοὸ γῇο βδδουϊὰ Ὀς ρστοδίοϑβζ, 
ὙΉΙΟΒ ἐο] ον (ςἢᾶρ. χνἹ]. 1), ΘΒ ἐμαὶ ἘΠ εῖγ 
Υἱ 5 ΟΤΙΕ 5111} ἱποοῖτεςῖ ; ΜδΥκ δηᾶ Τὺκς 5ρεαϊὶς 
οὗ {μοὶν ξαϊ τε ἴο ὑπαογβϑίδηα, Μδῃ ἃτὰ 51}}} 5] ΟὟ 
ἴο Ἰεᾶσῃ ἐς τρδαηϊης οὗ ἴὯ6 ἀθδὶ δηὰ σεβυσγεο- 
ἄοπῃ οὗ οὐὖἵ 1, οτά. 
ες. 24. Οδρόσμδῖμ. Ηἰ8 υϑ08] τεβϑιάθῃος, 

Ἀδπος ἴῃς ρῥίδος ψοσς τῆς ἰδηρ]ς ἰᾶχ του] Ὀ6 
ςοἸ]θοϊοα ἔτομῃ Η πὶ. --- ΤΟΥ ἰδλαΐ χϑοοϊνοὰ (89 
8ι41-δῃοἶκοὶ, ψν ΠΙΟἢ ΘΥΟΤΎ τηδὶα [εὺν ἀρονα ὈΥΘΗΪΥ͂ 
ΥΘΔΥΒ οὗ δὲ ραϊὰ (ἴῃ δαάϊείοη ἴο ἴδε Ἐ{Π| 65) ἔο Γ 
τῆς ΞυΡΡΟτΙ οὗ ἴῃς ἐδρ]6. Νοῖ ἃ Βοπιδῇ ἰἌχ, 
ΔΙ πουρσῇ ομδηρεάὰ ἱπῖο {Π|8 δέίϊοσ τῇς ἀδϑοισυςοῃ 
οὗ Ϊεγυβαῖεπι. ΤῊΣ τϑσεῖνουϑ γοσα ποῖ ΡΌ] ΣΟ Δη5, 
Ὀυῖ ἴῃοβς δοῦπρ ἔον ἴὰς [εὐ ϊϑἢ δυϊπουτιεβ. ΤᾺ 
ναϊυς οὗ ἃ 5ῃ6 Κ6ὶ 18 νυ ουϑ]ν οϑιϊπηαϊοὰ ἔτομι ζῸ 
ἴο 70 οφηΐβ (2. 24΄. ἴο 3".). - Ποία ποῖ ΥΟΌΣ πι85- 
[ΟΣ 8 ΤΏΟΥ ἐχρεοίδα Δῃ δῆηιττηδλῖνε δῆβννεσ. ΤῊ 
[ΘΠ Ρ]6 ἰᾶχ ψγᾶ8 ΟΟΠΕΒΕΟΤΥΙ 866 Εχοά. χχχ. 12 Ε΄. 
(οοτηρ. 2 ΟὮγοῃ. χχὶν. 5, 6). [βαρ 1Π10}165 [86 
βϑάτης ΟὈ] χαϊίοη. 

ψεῖ. 2ς. θδη8 Βραῖκο δσεί ἕο δἷτς, δης οἰραιϊοά 
᾿5 δἰδίεσηδπξ ὈΥ βυρεσδυπίδη Κοονϊεάρε οὗ νὴηδὲ 
μὰ οσουτταὰ, --- ΤῸ] οΣ ὑγἱδτιθ. Τουῖ165 ΟΥ ἴΆΧΕ8, 



[52 
-- Ἐτοῖι [ΠΟΙ 5018, ΟΣ ΣΟΙ δΙΣΔΙΘΌΤΙΘ, ᾿. 4.,) [Πο868 
αοἵ οὗ ἐπεῖτ Βουβοβο]ά. ᾿ 

Ψεσ. 26. ϑβυχοῖν ἔθη [0 8018 δ1Ὸ ἴτθθ. Ρεῖοσ 
ῃδὰ ΔΕ] σοηξεβϑεα ἰδὲ [6808 ψῶϑ "ἴῃς 80 οὗ 
τῆς Ἰἰνὶῃς σοά ;᾽ «δηάὰ γεῖ ΠΟῪ 850 τοδαν δατοΣβ 
[πε ΟὈΠραοη ἴο ῬΑῪ ἐμδ ἰεσρ]6-ἴαχ. ΤΠς τοδὶ] 
ΤδρΙς ποοὰ ποῖ ΡᾶῪ {ραΐϊς ἰο ἰῃδὶ ψΕΙΟΒ ἔοτε- 
βῃδάονεα ᾿ξ. ΤῊς βδγίηρ ἀοδθβ ποῖ σεΐευ ἴο ἴῶχεβ 
ἴο ἴῃς ϑι᾽αϊε (866 σῇδρ. Χχὶϊ. 19), ΠΟΙ πρὶν ἐπδὶ 
τῆς ΟἸΕΥΡῪ 5δου]ὰ Ὀς δχοιηρὶ ἔσοπη ἱδχδῆοῃ. 
ΟὨβδΔηβ τὰ ἔγθα, ποῖ ἔσοτῃ {π6 ἀπ θ5 οὗ οἱἘ- 
ΖΕΏΒ, Ὀυϊ ἔτοτι ἴδε γόῖκε οὗ Ἰοραὶ τ ἴὰ6 ῥσίθϑῖ- 
δοοὰ ψουϊὰ Ρυΐ ὕροῃ ἴδῃ. 

Ψετ. 22. Βπΐ ᾿οδὲ τὸ διιου]ὰ οδπ50 ἔδπθηι (0 
βίυσ Ὁ] 6. ὅϑόυὴς “{Π|6 ομδ5᾽ τὶρας ἴλ0.8 ΡῈ τοδὰς 
ἴο δἴυση Ὁ]6 (566 ΟἾΔΡ. χυ]δὶ. 6 5}; τς ὥπιχθε τγᾶβ 
Ὡοΐ Τὶρα ἴου δϑβουίηρ [18 ἐγεεάοσζῃ ; ΟἿΣ 1οσὰ 
ὙΓΔ5 5111 “υπάοσ ἰῃς ἰδ ΤΟΥ 08. --- Τπον, κἰιδὶΐ 
Βιυὰ ἃ δ.ι61κ6] (4 " βίας ---Ξ ἴο ἔουγ ἀγδοθηαβ, ἴῃ 6 

ΤῊΕ ΟΟΘΡΕῚ, ΑΓΓΟΕΚΌΙΝΕ ΤΟ ΜΑΤΤΗΕΡΜ. [(ΒΑΡ. ΧΥῚΙΙ. 1-14. 

Ἔχδοῖ διοουπὲ δος). Τὸ δχρ]δίη [818 45 σδδῃ- 
ἱπᾷ [86 ναυς οὗ {μ6ὲ ἤϑῃῃ 18 δΊνΟΪΟΥΒ ; Ω0 δἰῃρὶα 
β5ὴ (8 σδυρῆξ δὰ δυο ἃ ναϊυθ. Τῆς ῥἷδος οὗ 
ΤΔΟΏΘΥ ΜὯᾶΔ5 ἰῃ ἴῃς τοῦτ οὗ ἐῃ6 ἤϑῃ, ΟυγΊ],οτὰ 
Βοσα Ἔχ ΣΡ [5 ταϊσγασυ]οῦβ ΡΟΨΕΣ, ἰπ ἀγαννηρσ Ὁγ (ἢ 6 
ἴοτοα οὗ ΗἰἾβ Μ1] (ηἷ58 85} ἴο δαὶ ρίδος δ {πὲ 
ὕτης, 45 τς] 245 ἑοσεκπον)εᾶρε οὗ ἴῃς Ἄνθη, Τῆς 
πνο σοἰποίάς πῃ Ὀὶνὶπα Ορεσδοηβ. ΤῊ]5 τοΐσγδοὶς 
ΨΔ5 ποῖ ἃ ἔτοδϊς οὗ ροῖχοσ, Ὀυϊ δὰ ἃ ἀδδηϊα δηά 
ῬΙΟΡΕῚ τηοῖΐνε ; [λ6 ΤΏΟΏΕΥ '͵1ὲῈ8 ὑσονϊ ἀεὰ ἴῃ ἃ ὙΑΥ 
ἴμδὲ λϑϑογίεα (Ὠτὶβι 85 ΟΙΡΏΠΥ ἴο Ῥεΐοσ, δῃπὰ "μὴν 
ξϑνε το οἥδηβε. Τἢς ββῃεπηδῃ τηυβῖ Γοβυσης ἢ 5 
οἷά οοσυραίου ἴο ἀἰβομαγρε ἴῃς ἀεὶ με δὰ 80 
το αν δοκπομιεάσεά. Οὺυ;γΊΙ, οτα᾿β ροβὕοῃ, οί 
ἢ158 Ῥονεγ, ᾿]]1 6 ἔογ [815 Ῥσγον) βΊ 0ῃ, --- ΕῸΣ ;τιθ 
διὰ ἴ:6ὁ06. Νοῖ “ἴοι υ8ϑ.᾽. Α ἀπ σοη Καρὶ Ὁ 
«Ὠχουρδουΐ τς (ὐοβρεῖβ (οοτηρ. ]ολῃ χχ, 17). Ουὖΐ 
Ιοσὰ 5 Βυσα]}γ ἀπά σΊΟΣΥ Ὀοΐὰ ἌΡΡΘΑΣ Ὠς͵εα. 

ΟΗΑΡΤΕΚ ΧΥΠΙΙ. 1--14. 

Τέδοομγος γερῤοοίζγρ 1ζ6 Ογεαίεν ἐπ 6 Κιησάονε οὗ Πεαύυφη. 

α ΜΑΕΚΚΊΧ. 11 [Ὁ Τ᾽ (ἂς 5β8π|6 {{π|6 1 σαῖς (ῃ6 ἀἶ8ο 1 0165 απίο [68118, βαυΐηρ, “ ΜΙΑΑΝ τα οι 
2 ἯΝΒΟ 3 ἰβ ἴμε ρτεαῖεϑέ ὃ ἰπ τπ6 Κιηράοπι οἵ ἤδβαάνεπ ὁ Απὰ ἐς μοαδ; 
7655 οδ]εὰ 4 [{{π|6 οὨ]ὰ ἀπίο δίτα,δ δηὰ 8εῖ ἰπὶ ἴθ ἴῃ6 "" 

3 τηϊάβι οὗ ἴθ, Αηά 5εά, ΝΈΤΙΥ 1 5Ὺ υπΐο γοι, Εχοθρί γε Ὀ68 

οοηνογίθα,δ δηὰ ὁ ῬΡθοοπηβ 85 1{{||6 ολ]άγθη, γ6 5}4}} ποῖ βηΐεγ ὁ βαρ, χἶχ. 

ὙΝΒοβϑοθνοσ ἰμογοΐοσγε 5411] ἢυτ- 4 ἰηῖο {6 Κιηράοτῃ οὐ ἢξᾶνθη. 
Σ41 γτκχ. 

Ὁ]6 Ηἰπη56} 45 1815 {{{|6 οὨ]]4, [6 βϑῖὴξ 15 σγεαῖεβί ὃ ἴῃ ἴῃς Κίῃρ- φῶ. 

5 ἄοπι οὗ ὨὮδανθῃ. 

6 ἴῃ ΠΥ ΠΑΠΊ6 ταοοίνες ἢ π16. 

Απὰᾶὰ ψῆοβο 5841] γϑοοοῖνο οὔθ βϑιςοὺ [{{{|π οὨΠ]ά 

Βιυΐ “ 
ὰ ες Ματῖ χ. 41: Ὁ ὮΏΟΘΟ 580κα]] 4 οἴη οὔϑδ οἵ ἜΡΤΡΑ τὐτ χμφὶ 

[656 {π||6 οὔμδβ ψῃϊο ἢ ὈοΙανα ἴῃ π|6,8“ 1 ψ γα οίίογ 9 ἔοσ ἢΐτη 4 ὅ:ς “Ββρ. 

[αἱ ἃ πλ}]]5ἴοης “νετα 10 ἢδηρϑα δροιιϊΐ 15 ἤθοΚ, δηᾶ ζζαξ 6 νεῖ 
χνὶϊ. 27. 

4 ὅεε οὔδρ 
ΧῆΙ. 4:. 

Ὗνοο υπῖο [τῆς νοι] Ὀε- “ ἀτονηθα ᾿1 ἴῃ (86 ἀδριῃ οὗ τῆς 568. 
οδιι56 οὗ οἴεῃοος [13 7[ογ 1ἴ ταδὶ ἡθοάς μὲ [μδϊ οἴξδηςθϑβ 13 σοπλὸ ; 5), [μικε χνΐ. α. 

σθυΐ ψ͵ὸς ἴο ἰῃμαῖ πιδὴ Ὁγ 15 ψ βοτὰ [Πῃ6 οἴεηοε Ὁ σογηεῖῃ ! “ βαρ. χανί. 
8 " νμεγείοσε 16 1ξ τῆν ἢδπὰ οἵ ἴγ ἔοοϊ 4 οβξεπά τῃε6,16 οσαΐ [λ6πὶ 17 ὁ ΜΡΑΡΊ 30: 

ΟΥ̓, ἀπὰ οαδί Ζάρρε ἢ ἴτοτη ἴἢδ6: 1 15. Ὀείίοσ 18 ἔοσ ἴῆ66 ἴο δηΐοσ “" 

ἰηἴο 116 Παϊξ οΥ ὁ τηδίτηβά,}9 γδίεσ ἴδῃ μανίηρ ἴνο δπαάβ οὐ ἵν ὁ ϑεδ ξπλῃ; 
9 ἰεεῖ ἴο Ὀὲ οαϑβῖ ἰηΐο ενευδϑίίηρ Ὁ ἤγε. ὁ πᾶ 1ξ ἰπΐπε ἐγα ἢ (μὰ τ ν 

4 οἤεῃπά {66,1 ΡΙποκ 1 ουΐ, ἀπά οαϑδὶ 22 ἔγοτῃ τῆδε : ἰΐ 15 θεῖζεσ 18 
ἴογ ἴες ἴο δηΐεγ ἰηῖο [6 ἢ οὴα εγα, ταῖῃεσ ἴδῃ ανίηρ ἔνο 

[0 εγεβ8 ἴο 6 οδϑὶ ἱπίοἠ Π611] ἢσγβ. 1 ὝὍακε μεβεὰ 33 ταδὶ γε ἀδϑβρίβε ἦ ὅϑς “δαριν 
ποῖ ομα οὗ π᾿ ίῃεβε 1116 ομαβ; ἴογ 1 8ᾶὺ ὑπο γοὺ, Τῇδϊ ἰῃ " βΑρ.» 4: 

Ἀθάνθῃ " Πεῖσγ Δηρ6]5 3 ἀο δἸνγαγβ Ῥθμοἱά ἀδα ἕδος οὗ τὴν Εδίμοσγ τὴ. Ζεῦ 
Αοῖἷβ Χὶ το; 

1. Τῃ τηδὲ ΠΟ 3 1ῆ6ῃ δ 1η6 ρ,τρδίοσ ᾿ ξοπηρ. ῬῈν 
4 ἢς δ τρ Πἴτηῃ 4 Π{Π|6 οὨ!Π]ὰ 8 ξυγὴ ἀξω ὁ 
Τ Ἰῃ 20 ΨΥ ]56 δ ᾿δ86 ΟπΠ6 οὗ (6586. . .. ἴο οΟἴἶδηᾶ (97 βίαι 6) 
9 5 Ῥγο ΙΔ ὉΪ6 10 4 ρτεδῖ πῃ ]βίοης Ὀ6 1: ἢς 6 5ηῖ 

13. 0} βιαὩὈ]ρ-ὈΪ]ΟΟΚ5 18 [ῃχουρἢ 16. 0γ' ΒιαΠΔὉ]] ρ--Ὁ]οοἷκ 
16 Αηὰ 16 σφυβαίῃ ἴπε6 ἰο οεπὰ 1 κ 
18 σροά 19 τῃαϊτηδα οὐ ῃδὶί 3 [ἢ6 αἴεγῃδὶ 
31. τῆς Β6]] οὗ ἤγαε 22. 868 38 [Π6 ]Γ Δη ρα 15 ἴῃ βδάνεη 



ΒΑΡ. ΧΥΤΠ]. 1-14.} 

11 ΨΏΙΟΠ 35 15. ἴῃ ἢοᾶνθῃ. 

ΤΗΕ ΟΟΘΡΕῚ, ΑΓΟΓΟΞΚΌΙΝΟΕ ΤῸ ΜΑΤΤΗΕΝ. 

ΕοΥ [6 ὅϑοὴ οὗ ἴδῃ ἰβ5 οοϊῆσρ ἴο βδᾶνα 

153 

12 τῃαῖ ψΨὮΪΟΙ νὰ5 Ἰοϑί δ ΗΝ τὨΐηΚ γα ἡ 1 ἃ τηδῃ μᾶνα ἃ Βυη- ἦ δε “βαρ. 
ἀγοά βῃεερ, δῃά οπε οὗ ἴβεῖ ὈῈ ροης δϑίγαυ, ἀοίἢ ἢε ποῖ ἰεᾶνε " το τακο 

186 πἰηεῖν δηα ηΐπθ, ἀπά ροδείῃ ἰηΐο 35 τη6 τηοιυπηίδίηβ, δηα 56 εἸκ-᾿ 
13 εἴ} 57 ται ψὨΙΟἢ 8 ροης 3 δϑίγσανυ  Απὰ ᾿ξ 80 θὲ [ἢδΐ ἢ ἢπά 

1ἴ, νυν 1 5Υ υπίο γου, ἢ ταὐοϊσεῖῃ ποσὰ οἵ [παῖ σάφοῤ, 9 τῃδη 
14 οὗ ὃ τῆς. ηἰπεῖγ δπᾶὰ πἰπα ψὩΪΟἢ ψοηΐ ἠοίϑδὶ αϑῖγαγ. Ἐνεη 80 ἰΐ 

ἰ5. ποῖ τῆς Ψ}}} οὗ γοὺυγ Εδίῃεσγ ψῃϊοῦ Ὁ 15 ἴῃ Ὠδάνθη, [μαι οης 
οὗ π᾿΄Ί 656 {||6 οη65 5βῃουϊά ρεγ βῆ. 

ἍΜ ὙΠῸ 
“ ς66Κ 
81 δνα ποῖ ρὍῃδ 

38. σοσίῃ 
16 ,ῃ6 δέει σαν λονὴζίος ογεὲξ νοτ. 1ὶ 

29 ΟΥΘΥ 'ἰ ΠΊΟΓΘΟ 
36 ρῸ υηΐο 

80 ΟΥ̓ΘΓ 

ΟΟΝΤΕΝΤΘ. ΤΏ τΠΟ]ς ΟΒΑΡΙΟΣ ξοιζηβ ομθ ἀΪ5- 
σοῦτθο, ἀο]νεσοὰ ὑροὴ ομθ οςοδϑβίοη, δέίεσ [06 
τεΐυγῃ ἴο Οδρεσηδυπι, ῬΓΟΌΔΟΙΥ ἱτηπηθάϊαίοὶν 50ο- 
σδεάϊηρ τὴς πλΐσγδοὶς Ἰυ8ὲ τηοπίοποα,. Το ἀΪ5- 
ποῖ ἸΟΡΙςΟ5 ᾶ4τῈ βροΐζβη οἵ : ἴῃς 3 γ.ω., ἴῃς παίυσα οὗ 
ὕὺς ρτιαδίπεβϑ (νῈσ. 1-14}, οδ θὰ ἔουῃ ὈΥ ἰδῃ6 
ΠἘ Π0ὴ οὗ ἴῃς ἀΐδοῖρ᾽ε5 {(νεσβ. 1) ; [06 σεεορα, 
τ βείδη αἰβοὶρ᾽ης δπϑπὰ ἐοσρίνεποββ. Τῆς Ἰδίϊεσ 

Ροϊπὶβ ἴο ἴῃς ἐουμάϊηρ οὗ ἴῃς Ογβίδη Οδυτοῇ, 
αἀἰβπος ἔγοτῃ ἴῃς [εἰν βἢ ἰῃδοσγᾶου. ὍΤὴδ 4065- 
ἔοῃ οὗ ἐἶἰα ἀἸβοὶρ]εβ ΤΑΥ͂ ἤᾶνα τσϑοορηζοα ἢ} 
Ρίτροβθε οὗ τῇς Μαβίογ ὸ Ρ᾽ΔἰΗἶἾΪ ἰμαϊοδίςα ἴῃ 
σὔλΡ5. χνὶ., χυἹ.) δηὰ ποῖ ἤανε Ὀδθῃ ἘΠ ὨΓΕΙΥ οΥὐ- 
ἱπρ ἴο σᾶγη8] νἱεῖΐνβ οὗ ἴδ 6 Κιηράοπι οἵ μεάνβῃ. 
Βυὲ δἵ 3}1 δνθηΐβ ἴμεν ποεαδα ἴο Ἰθᾶσῃ τῆδὶ νγᾶ8 
ΠΟΟΟΘΒΑν ἴο δηΐου παῖ Κιησάοῃι, Ὀεΐοτε ἴΠ6Ὺ 
οουϊὰ υπάετβίαπαὰ ψποὸ ψουϊὰ Ὀὲ 6 ρτγεαῖοβί ἰὴ 
ἴ. Τε ἀϊδβοῖρ]ε5 δὰ ποῖ υπάετβίοοα οὐσ 1, ογα 8 
ΡῬτγενίουβ βαγίηρ (οδρ. χνὶ. 18) 45 σοῃξουσίηρ ΔΏΥ 
ΡΙΠΙΔΟΥ͂ ὉΡοη Ῥοῖοσ. 

Με. 1. 1 (δδῖ ΒΟΌΣ. Α5 Ρεΐου τοϊυγηξα ἔτοιῃ 
Ραυῖηρ ἴῃς ἐξῆν μα ἰαχ. Ασοοοτγαϊηρς ἴο Μαζκ (ἰχ. 
ἯΙ; οὔ μοσὰ δτβὶ δϑκεὰ ἴβεῖὰ αρουξ ἴπ6ῚΣ ἀ15- 
Ῥυϊε οὐ [8 ϑβυδ᾽εςὶ “ἴῃ ἐπε ᾿ΑΥ,᾽ ΡΥΟΡΔΌΪΥ ἴο 
Ολδροσηδῦ. Ηδσπος ἴῃς ἀεοϊαγαοη : “ΌΓΕΙΥ 
τς η τῆς 5005 ἃτε ἕτγες ᾽ (οδδρ. χνὶ!. 26), οου]ὰ ποῖ 
βᾶνε οοσαβὶοπαὰ {ῃ18 αἀἰϑοοῦτβθ. Νοσ αἷά πεν 
ἀηϑνγο Ηἰ5 αυσϑβοη (Ματκ ἰχ. 34); ΗἾβ Κηονὶ- 
εὐρε οὗ ἐδεὶς ἰδουρσῆϊθ (Πα ἰχ, 47) ῬΤΟΡΔΟΪΥ 
δβαιηθδὰ ἴθ. ᾿Ἀἂῃ ἱπαϊοδίίοη οὗ ἴῃ6 τηοσγαὶ 

ὍΕΥ οὗ Ηἰ8 Ῥούξοη. --- 0 ἴδοι, εἴς. “ ΤὨΘη 
ἰπι5 δα ἃ ργόνίουβ ἀϊβουββίοη. -- 89 δτοδῖοσ. 

Ῥποσῖν, ποῖ ρυϊμασυ. ΤῊΪβΒ ρῖνεβ σοὺ ἔοσ ἃ 
ΤΛΟΤΟ σΘΏΘΓΑΙ αἰἸΒΟι 5510, ' 

γεῖ. 2. Α Νϑἶ{Π1|0 οἰἱ]ὰ, ργοῦδθὶν ἃ 11ε||6 Ῥον. 
Ἀπ υπίτυϑινοσίνυ ἰγδαϊξίοη 8405 ἰδ ψ͵ὰ8 ἰῇ 6 ΠΙΔΙ- 
ἐγ: Ιρυδιίίυ. ---δοῖ αἷπὶ ἱπ (069 τοϊδδί οὗὨ ἴδοπι. 

ς ἴοοκ ἰῆς οὨϊὰ ἱἰπ ΗΠ5 8 (Ματκ) ΤῊΣ 
ἯΠ0]6 ἰταπδδοϊίίοη ψγου]ὰ οὗ ἰἴ56 1 βῆουν [6 ἢ] 8 
“ Θυταϑϑίοη πὰ ἰγυϑιξι ἢ 658.᾽ 

γετ. 2. Εχοορῖ γ9 ἴση. Α5 ἴΐς οοπίεχί ΒΠΟΥ͂Β, 
τεΐαγη ἔγοσι {Π15 ραϊῃ οὗ δι δἰ οῃ ἰο ΟΠ] 6 ἀδ- 
"εΣν ; ποῖ ἱπιρὶ γίπρ ἴμδΐ [ΔΟΥ Παὰ πδνεσ Ῥεεπ 
οοηνετίοα. (Οομνεζβιοη 5δουϊα ἔο]]ΟΥ ἐν συ 241]. 
ΤΗΣ υἱάεὺ Δρρὶἰοβίίοη 18 ἴο ἴῃ6 δρϑοϊ αἴθ ἤδοα8- 
ΘΓ οὗ σοηνετδίου (υγηϊηρ Οὐγβοῖνεβ ἰοὸ ἀοά) ἷπ 
επἰεσίησ ἴῃς Κιπρσάομῃμ οἔὗ ἤδαᾶνθῃ. Τὴθ πΟΟΘΚΒΙΥ 
οὗ τερθηδσδίίοη, οὗ σψὩϊος σὰς σοηνοβίοῃ 18 ἃ 
τη δ 5 ΔΏοη, 8 ἀςοϊατεά πη Π]οδπ (111. 27). --- Αβὰ 
ὈΘϑΟΙΏΘ 85 1{{|19 Ιὰ ψῆδὶ τεβϑρεςὶ [5 
βῃονσῃ ἴῃ ΚΙ. 4. --- Υ9 8841} ἐπ πὸ τ ΘπἴοΣ. “ἴη- 
δβἰεδὰ οὗ ἀἸβουβδὶπρ ὙΔΟ 5841} Ὀ6 σταοαῖοσ, γοῦ παρὰ 
ἴο ἰπσαῖγε τ ΒΟΟΣ γοῦ ἤᾶνα οηϊογοα 1ξ,) ΤΪ8 18 

πο ἀδηϊοα, μαϊ [6 δπιρὶξουβ αυδδβίΐοη, ορροβεά 
ἴο (ῃῆς δυΙ ΠΥ ὙΏΙΟΝ 15 Θβϑοπῖλ], βῃοιϊὰ ταῖβο ἃ 
ἀουδὶ, 
Ψψεσ. 4. ΗΝ .εἰπι801 ὧἡ (μἷν 1ἰ{{10. οἰἱ]ὰ. 

Νοὶ Βυπιῦ]ς Ηἰτη56}5 45 {π|8 116 οὨ ἃ ἢᾶ5 ἄοῃςσ, 
Ὀυΐ Ὀεσοῖὴς υγὉ]6 8ἃ5 [18 11{Π|6 ΟὨ ἃ 18 ἴῃ (ἢ15 
σοτῆρϑην. Τῆς ΔΌβο]υΐα ἱπποσθησα οὗ ΟὨΣ]Ἰἄγδη 18 
ποῖ πη] 16α, Ὀυὲ ΒΙΤΩΡῚΥ (815: “ ΤῺΘ τϑὰᾶ] σγεαίῃθϑ8 
οὗ τῆς ΟὨ]]α σομϑβίβῦβ ἴῃ 115 ραγέεοξ σοηίοποηεδηῖΐϊ 
στ 15  ] δ η655 δηὰ ἀερεηάεηςς.᾽ ΤῊΪΒ 15. πθο- 
ΘΒΒΑΙῪ ΓῸΥ δηΐσγαῃοα ἴὸ τὰς Κίηράοτη ; Οὖγ ρτοαῖ- 
Ὧ658 ἴδετε 18 τηδαβυχεα ΟΥ̓ Οὐγ Ἀυχλ]}γ. Τῆια δη- 
ΒΌΓΕΙ Υἱτίυ Δ] ἔογ 148 [Π6 Ριυςίπρ οὗ βυςἢ ἃ 4υ.68- 
[οη, δηὰ 8 ἤδη ἜἼχρδησδα ᾿ἱπίο ἃ ἀϊἰβοοῦσβο δοουΐ 
“ἴδ ἀ!ρη οὗ ΟὨγ51᾽5 {Π{π|6 Ομ 5. 
 εΥ. 5, Απὰ Ψ 1050 5}811 τϑοϑΐνθ 0Π6 5π0} οἰ ἃ. 

ΤὨδ σοηβδαῦθηςς δπὰ δνϊάθησα οὗ δυμα γ ; 58] 
ἸΏΟΓΕ Ῥτοιηΐηδηΐ ἴῃ ἴδ6 ΟΙΠΕΙ δοοουηῖβι Τα 
ΡΙΤΛΑΤΥ ταξθυθῃσα 8 ἴο ΟΠ] άτεπ ἴῃ γεατβ, θαΐ ἴῃ ε 
ςοηΐϊεχἧ (σΟΙΏΡ. να 5. 6, 9) Ἔχίεπαβ ἰὲ ἕο οἰ] ἄσγθη 
ἴῃ δρ τ ὙΠ σοηεγαὶ Δρρ] ἴοι 15 ἴο ἴποβα 
ἈΡΡΑΓΣΘΠΕΥ 5118]1, [ῆοθ6 ἡδοαϊηρ δηὰ τεοεϊνὶηρ ἴῃ. 
βίσυσοη, ξοσθιἀάϊην ῥηάε ἃπᾶ ἃ Ἀἱοσγοῆ]οδὶ 
Βρ' τς οὐ ἰδε ρατὲ οἱ ΟἸἾ γϑι β ἀἰβοῖρ] 65. “5}8]] 
τερεῖνα,᾽ ὦ, 6., ἱπῖο βρίσι[81 ξ6]]ουβῖρΡ. ΤῊΪΒ5 ἰτπλ- 
Ρ]165 ἰδὲ ᾿ὲπ]6 ΟΠ] άτεη σαπ θὲ ΓΟ τ βίδηϑ απὰ 
το γ5 οὗ Ὁ σΙϑι᾽5 ΟΒυτοῇ. -- [ἢ ΤΩΥ͂ Ὡ8116, “. Ζ., 
ου ἴδ6 ρσγουπᾶ οὗ ἸΏΥ δια ; Γεξευτίηρ δἰ ΠΟΥ ἴο 
[λοβϑε ψνῆο τεςεῖνε, ΟΥἩ ἴο ἴῃοβ6 ΠΟ ΕΓ, σοςαϊνοα, 
ῬτΟΌΔΌΟΪΥ ἴο Ὀοίῇ. --- βϑοοίνϑοδ τη6, Ξβὶπος ἴῃς “11ἰ- 
τ|6 οπα ᾽ ταρύθδϑοηῖβ Οἢγχίιϑί. Μαὺκ απὰ [μΚ6 ἴη- 
Βοιΐ ΠΕΙΘ ἃ Τοιητκ οὗ [0 π᾿5, ἀρουΐ οης σῆο οδϑὲ 
ουξ ἀ6ν1}5 ἰπὰ ΟἾτΙβι᾿β πδπιθ, νἱίμοιξ [ο]] ον 
στἢ πο πι. ΤῊς ὨΙΕΓΑΣΟὨΙΟΑ] Βρ τ πχδηϊεϑιαὰ ἴῃ 
ΤΟΓΠΙΘΟΙΔΕ Ηἰπὶ 45 γε υκαοα ἴῃ ρΡᾶτγί ὈΥ δῖ ἔο]- 
ΟΥ̓́Β. 
ψεγ. 6. δπεο ἴο οἶἴἶομᾶ, οὐ “βία ]ε.᾽, ΒΥ 

Ρτάβ, ἰο σᾶυϑε οἴθεῖβ ἴο Ζ2]1] ἱπίο ὑῃῦ6]16Ὁ (τὰς 
ΠΡΡΟΟ ΙΕ οὗ “ταοοὶνιηρ᾽); ποῖ ἃ τῶεσε πουπάϊη 
οὗ οΥ̓ῈΓ βθῃβὶτνα ἔθ] ηρ8, ΟΣ οὔξεπάϊηρ ἃ τροσῦὶ 
Δηα ἱποοῖτεοῖ 86 η86 οὗ τὶρῃξ. ϑυςῇ δὴ Δρρ]]οᾶ- 
τίοῃ νου] ἀφβέγου 411 τίρῃς 45 6 }} 85. 811 ἢορα. 
Α ψΑγηΐηρ ἴῃ τερατὰ ἴὸ οὖσ ἰγοβίπχεηξ οὗ Ὠυπιῦ]θ 
Ομ βἝδηβ, δβρϑοίδ!ν οὐ ΟἈτίβϑιίαη ομϊ]άγεηῃ. -- 
019 οὗ ἴδι089 11:10 οπθ8 Ἡ ΕΣΟΩ 6] 1θνθ ἐπ Θ. ΤῊ 
νγοαῖς, ἀπρτοϊεπαϊησ, οὐ ἱπδρηϊδοδηῖ, (ἢ 6 
σμ]άτγοη, ἴΠ6 ΡοοΥ, ἴῃς ἱρποτδηῖ, δπὰ τἢ6 6 8}κ- 
ταϊη δα γα 811 ἰποϊα θα. Οηἱν ἢὸ ψγῆο ἔεςεά5 (πα 
Ἰλτ 8 σδῃ ἔδεε τῆ6 5ῆδερ (] δ Χχ. 15). --- ΣῈ ἰᾳ 
Ῥσοδίδ]9 ζο0Υ εἶτα [δ΄ (το [115 6πα). ΤῊ15 του]ὰ Ὀ6 
[86 ρυτροβα βυβογυβα ὈΥ βυ0 ἢ} σοηάαςΐ, --- Α χτοαῖ 
τα ]Ἰδΐοηθ. Τὰς Ἰαῦρα βίοῃς υδεὰ ἰπ ἃ 11}} ἀσίνεη 
ΌΥ 4586. --- θ᾽ Ὁθ δΒιπὶς ἰῃπ (Ὧ0 ἀθρίῃ οὗ [89 εθ8. 



[54 
Οδρίϊδὶ λων πάθον ὉΥ ἀτονγῖηρ νγᾶβ σοπιηλοῃ 
Διοοης ἴδε ΟΥοακβ δηὰ Ἐοιωδῃβ, ὑγορδΌ ποῖ 
διηοις ἴῃς [6 ὙΥ5. --- ΤᾺΣ Ῥγοῖῆϊ οὗ ἀοτηϊηδηρ ονοσ 
τὴς. σομϑοίθηοδ, ἰ8 4 Ὀυτάδη δρουϊ ἴδ ἡδοὶς οὗ [86 
οἴεπαάεν τ δὶοἢ ἰηνοϊνεβ ἢ15 ἀδβιγιιοϊίοη. Α σᾶση- 
ἴῃς Ὀοτἢ ἴἰο ἱπάϊνίάυδ! δηα δου θϑιδϑῦϊςδὶ Ὀοά65. 
Τῆς ῥγποίρ]ς ῥτονεὰ ἴσας ἴῃ ἔμε οδϑςε οὗ ἴδε ἴεν- 
ἰδῇ Βιοσασοῦγ. 

γες. 7. 00 τοῖο [δ ψγοχϊᾶ, εἰς. Ἐδ1]86 α15- 
οἶρ]65, οδυϑίηρ ΟΕ σβι᾽5 Βυπ0]6 ἔο]]ογοτβ ἴο βἰιπι- 
Ὁ]6, Ἰαγίηρς Ὀυγάδηβ οὐ [Ὡς σοπβοίδπος, οδυβὸ βίη, 
Ὀτπρς οα οἡ ἴδ6 νου], --- ΕῸΣ δ τασδὶ ποϑὰδ Ὅσο, 
ἰπ σον οὗ ἴῃς οχίβίθποα οἱ 58]η, --- Βπ 'οθ ἴο 
[δῇ τδπ. 1ὲῈὲ ἴῃς νου] τοοεῖνεβ γος ἔτοτῃ ἴῃς 
οἴδῃσαβ, πλυ οἢ τοῦς δ6 ὙΠῸ οαυ565 ἴση. ΤΏΘΙΣΕ 
ἷβδ Δῃ ἰπανϊ δῦ]ς σοπηδοῦοη Ὀεΐνγεεη ρα] δηὰ 
᾿υάστηεηῖ, Α ταξεγεησα ἴο ἡ ες: 18 Ῥοβϑίθ!θ, Ὀυς 
ἴπ6 σοησγαὶ ΔΡΡ᾽ Ἰοδίοη ἰβ οὈνίουϑ : τυὰϑαίΐενες τῆς 
ὨΕΟΟΒΘ οὗ Οἴδηοο8 ἔσοτι ἴῃς δοίυδὶ βϑἰδῖες οὗ 
ΠΕΣ ἴῃ ἴδ σου], δηὰ ἔσγοπι ἴδ 6 Ῥεττηΐβϑῖνα ὑ]δΔῃ 
οἵ σοά, ἴποβϑεὲ ψῆο ᾿ΔΥ 5.1] 1 -ὈΪΟΟΚ5 πῃ (86 
ὝΑΥ οὗ ΟἸΣΙ5Ε 5 {Π||6 ΟμῈ8 ἃσὲ σοβϑροηβῦ]ς δηά 
801} Ὀ6 Ρυπὶβῃδὰ,. 

γεσ. 8. Απὰ. Τῆς σοηποςοη ἷ8: [πῃ νυἱο οὗ 
[815 τσγοῦ, γεῆιονα 81] οδυβεβ οὗ οἴδεπος ἴῃ {ῆγ561Γ! 
Οὐοτρ. οὔδΡ. ν. 29, 2ο. Ηστα ἴῃ τοϑίθσθηος 18 
ΤΏΟΥΕ ζΘΠΟΓΊΑΙ, ΠΆΙΩΘΙΥ, ἴο βαΐανοσ ἴῃ 1, ΠΟ- 
ΕΝΕΙ ἀΟΔΓ ΟΥ Ὠδοαββδτυ, ΒΟ πουϊὰ Ἰοαα ὃ 43- 
ΓΑΥ, ΒῈΥΟΣ ΟΌἹΥ ἔα] ον ΒΡ τὰ ΟἩχίβ, ΘΡρΘοΙΑ) 
ΔΡΡΙἰοδείοη (ποῖ ἴο θὲ ὑγθϑβϑεά) : ἰὰς ἢδληὰ ἀδῃοῖθβ 
ΔΡΌϊυαΕ ἔοῦ γυυεγγερρόγεί, ἴῃς ἔοοῖ ἔογ ἐχεγέϊονε, ἰῃ 6 
ΕΥ̓Ὲ ἴοσ ξηοιοίεξαίρε, 41} ἴῃ δεείεείασίσοα ταδίίοτβ, 
ἢ οοηῃϊοχὲ βυροεοδίβ (αὶ 4}1 ἔποβα τῃοη 6 8 

(τερτεβαηης ἰδ]εηΐβ, εἴς.) 5μουϊὰ θὲ υ864, ποῖ 
ἔου ρυγροβθβ οὗ ρῥτὰς, θυΐ ἴο {6 οδἀϊδορίίοη οἵ 
[86 1 Π|6 Ομ 68. 
γε. 9. Τὴθ 8011 οὗ ὅτθ. Τῇ ΟἿ ναγδίίομ 

Ὀεθνεεη 1158 νεσβο δηὰ ἴῃς Ἰαϑὲ δπὰ ἃ βυρρεϑέϊννε 
οπα (σοιρ. ἴλ6 τἸῇοσα ἀειαὶ] ἃ ἔοττη ἱπ Μαδῖκ ἰχ. 
432-418). Οὐοτδίη πὰ ατνέὰ] ἐαΐατα ρυπϑηταθηξ 15 
ΤὨγοαϊθηθδα ἰῇ οᾶ865 ὝΒΟΙῈ βοιηθ ΟλΠηρ 51 (ΟΣ 
οδιυβε οὗἩ 511) 18 ὑγείεσσεὰ ἴο (ἢ τίϑβι. 

γεν. 1ο. 8600. {ΠῚ ομα8 ἅγε πγδᾶάς ἴο οὔδηὰὰ 
τῆγου ἢ σοηξειηρί ΟΥ̓ ἀἰβτερασγᾷ ἔοσ ἴἤδπὶ ἴῃ πο ὶσ 
{|| 6 Ώ 688. --- Τθο80 1119 ὁπθ8. Α ἀϊτεςὶ δά ἀγοββ 
ἴο τῆς αἀἰποΐρ]65 ἴῃ νἱενν οὗἉ ἐΠε ὶγ αυεδέοῃ : ΝΟ 
5041] θ6 τῆς στοαίεγ ὃ “1,|6 οποδβ,᾽ ποῖ (τ βιΔη5 
ἸΏ βεποῖαὶ, ΠΟΥ ἄνθη {ΤῸ} ἢ]. ΟΠ τ βείδηβ, Ὀυϊ 
τΑῖΠοΥ οᾶκ, στους ΟὨτΙβιδηβ, ἱποὶ υὐϊηρ ΓΟἘΒΣ]- 
ἄγε, ῆο τᾶν ἂπὰ οὐρῃξ ἴο θὲ ΟΠ 5Έ 218. --- 
ΤΠΟΙΣ δηρ016 ἰῃ βθᾶνθη. ΤὭΏΘΥ τὰ ποῖ ἴο Ὀς ἄδ- 
Βρίβε, δίηος [Π6Υ ΘΠ]ΟΥ δηροὶὶς συλγά δ ηβῃΐΡ. 
Βοίὰ ἴῃς ψοτάβ δηὰ ἔοπῃ ἂῖς δραϊῃηβδὶ [ἢ δχρ  δηᾶ- 
ὕοη: “ΠΕΙ͂Σ 5ρὶ 5 αὐέοσ ἀθδῖῃ," Τῆδ ἰῃοοσγεοῖ 
Οὐάδσ οὗ (δες Τοπιπιοη νεγβϑίοῃ ἐποουγαροθ [ἢ 18 
νίαν, ΠΟΙ ἰδ ἃ τοδοῦοη ἔσγοπι ἴῃς Ἐσοπιϑῆ δηρεὶ- 

ΟΗΆΑρΡτεκ ΧΥῚΠ]. 

ΤΗΕ, ΟΟΘΡΕῚ, ΑΟΓΟΚΌΙΝΟ ΤΟ ΜΑΤΥΤΗΕΙΝ. [Οβαᾶρ. ΧΥΙΠ]. τ--3ς. 

ὝΟΣΒΒΙΡ. --- 0 εἴσαγε Ὀθμοϊᾶ. πο δἱ]υβίοη ἴὸ 
ἐδε ἕαςε δαὶ [6 τη ηἰβίουβ οὗ Ἴαβίεγῃ Κίηρβ δ δὰ 
ΟΩ688 ἴο ἔποῖὶ; δβιρρεϑιίης ἐμαὶ ἴἰῃοβα δηρεὶβ 
ὝΕΙΘ ποῖ ΔΟΏνΝΕΟΪΥ ΕἸΩΡΙογεά, 45 ἰξ Οσοὰ νετς 
σου πολ δἰγαᾶγβ ἰοοκίῃσ ἀροὸὰ τῃ6 11{Π]Ὸ 
οὔἝβ.᾽ ΤῊς βθπογαὶ 86η86 ἰβ : σοὐβ ἀξράεδεξ Δη- 
8:ε}38 τορσοϑοηὶ ἰδ ἐσασέ βυῦδ)]εοῖβ οὐ Ηΐβ Κιηρσάοπι. 
“ΟἾσβὲ ΗΠ] 561}, 45 ἴῃς στοαὶ Αἀνοοδίο δηὰ [ἢ- 
[ΕΙΌΘΒΒΟΣ, ἰ8 1:6 ΟσοηίσΆ] Ροϊπί οὗ πεὶσ δηρεὶῖο 
Φυλταϊλη 5}. 

γεσ. 11. ΤῊΪΒ νετϑο 18 ομχίτδὰ ἰη [πε τηοβί Δη- 
οἰοπξ τηδη βου ρίβ. [1{ βεοιμοὰ δρὲ αἱ [18 ροϊηϊ, 
ΒΟΙᾺ ἰπ νίονν οὗ ψῆσί ἔο] ]οἴνβ, ἀπά 85 ἃ τοᾶϑοῃ ἔοσ 
τὴς δαιηοηϊ οῃ ἰῃ γαῖ. 1ο, ῥσγοβοηξηρ ΟὨἾγ5ι8 
ςοηάυςέ ἰῃ σοπίζαβὲ ἴο 1818 " ἀεβρ  ϑίπρ.᾽ ἯΗϊτ οδπιθ 
ἴο ϑᾶνα ἴοβα δ] οζοίθοσ ᾿οϑῖ, δυο ἢ σοηΐετηρὶ Γ6- 
Ρεὶβ ἰῆοβε ΒΟ ἅγὰ ΔρΡρασθητΥ οἡ ἴδς Ραιῃ οὗ 88]- 
νΔΏοη, 

νεῖ. 12. ον Οἱηκ γ06. ΤῊΐβ ράσδῦὶς (ἢ 
ἃ 5:π|1180 Οη6) ττἷἃ8 ΒΡοκδὴ οὐ ἃ ἰδίεσ οσοδϑίοῃ ἴο 
ἃ αἀἰδοτεπὶ δυάϊεηοε (1ὺκε χν. 4-7)). Ηδρτα ιἰ ἰ5 
ἃ Ἰεβϑοῦ ἔοσ ἴδε ἀἶβοὶρ]εβ ({π6 υπάοι- 5 ΡὨἐΣά5), 
βδδονσηρ ἴθ ςπὶ ἐμ6 1 ΟΟΥ : ΤΠ τὰ ἰξ 8 ἃ γα υϊα ἔοσ 
ἴῃς ῬΒΑσβοα5, ῆο οδ]εθοϊοα ἴο 18 βεεκίηρ δηὰ 
βαρ οὐ ἴδε ρατί οὗ [86 ροοὰ ΘΠερδοτζά, 
ες. 13. πο δὰ πἷπο Ῥϑἱο Βδγὸ ποῖ 

δομο δδῖσαυ. ΕἸΠΟΣ [ἢ6 ὑπέ8]]6ὴ Ὀεὶπηρβ ἰῃ Οὐ Γ 
ψοι]άβ, νοὶ ΟἾχϑὲ ἴῃ ἃ οοτίδίη 86η86 ἰοζ, ἴο 
βᾶνε ἴῆ6 “οηδ᾽ ἴῃ τῆϊθ Ἰοβὲ τνοσ], οὐ ἔῆοβα τδο 
ἘΠῚ ηκ ΠΥ ἅγα ἢοΐ ἰΙοϑὲ δῃὰ ψῆο οδηποῖ θὲ βανοὰ 
ἃ5 ἸΟΠῷ 845 ΠΟΥ ΤΠ] 80..0. ΤῈ ΓΟΥΙΤΏΘΙ τλοδηϊηρ 
56 618 ἸΏΟΥΟ ἈΡΡΓΟΡΓΙΔῖα ἤδσα, ἴμς Ἰαιῖοσ ἱπ κα. 
ΤἼδ ζΘΏΘΓΣΔΑΙ 6880 8: ΤΠ γοοῦ ΘΒΕρΡΒοΣα 8 5ρ6- 
οἷἶ8] σᾶσα νγ48 ἔοσ ἴποβε ἰῃ ρστοδιεϑὶ πες, 80 Βῃουϊὰ 
Οὔτβ 6; ὄδνϑη ἰξ [ῃῆ6 πεοαὺν ΡῈ Ὀμπὲ ἴῃ 51:)4]165ὲ 
δοίίοῃ οὗ ἴποδ6 σοῃπηη 6 ἴο ΥΟῸΣ ΟΆΓΘ. 
ψεῖ. 14. Το ΨΙ οὗ γοῦν Ἐδίμοσ. [Ιἢ νεσ. 10 

ὙὮοτο ἴῃ 6 “ΕΠ ος ἴῃς 116 Ομ 65 15 δβδϑεσίεα, ΟἿΣ 
Ι,οτὰ β8δὺ8 “τὯν ΕΔΙΠΕΟΣ ;᾽ ἤοτα ἤεσε ἴπ6 ἀυςγ ἰ8 
δηξοτοοα ΟΥ̓ σοα᾿ δ ρτδοίουβ Ὑ}}}, “γουγ Ἑδιδοτγ. 
Οπ9 οὗ [1660 ᾿ἰεΠ16 ομθ8, 25 αὔονς, γαῖ, υτ Ὁ], 
δε] ενοῖβ : αοά Μ}1}} ποὶ [μδῇ ἃ 5ἰηρ]6 οἠς οὗ ἱδεση 
ΡΟ 5}, σεᾶςἢ ὑμῈ 814] βίδίε οὗ ἐδε οβὲ. “1166 
Ομδβ᾽ οδηηοῖ σεῖοσ ἴο 4}1] τιδηκίηᾶ; ἤθε 88 
τῆτουρδοαυΐ, ἰξ ἱποϊαςδ5 ΟὨΣ]Π] άτεη. [τ τγδιταπῖβ ἰῃ 6 
ΑΙ οξ ταὶ Ομ] άγοη, ἀγιπρ ἴῃ ΟΠ οοά, τα αἦ 
σαυεά. ΤὮε Ῥᾶγδῦ]ε εἰ θεν ταῦ ἰδ σδῃμοῖ Ὀὲ ου 
τῆς ρστουπὰ οὗἩ πεῖν ἱπποσεηοα, θαϊ Ὀεσδυβε ἴδε 
0. Οὗ τῇδῃ Ἵοδῆς ἴο δᾶνα ἴοι. ΑΒ ἃ οἰ] ]ὰ ἰβ 
ἰγαβίξαϊ, σοίης ἴο τὰς δἴτὴϑ ορεπδὰ ἴο τεοεῖνε ἰΐ, 
80 Ὑ6 ΤΊΔΥ Μ06]}} Ὀδ]ονς τηδλὶ δὲ ἀδδίῃ [ῃδῖ (Γυϑῖ- 
ἔυ} 655 ΡὈΐδοοβ ἰδ ἴῃ ἴῃ ἅστλβ οὗ [651:18, ΠΟ βδᾶνὲβ 
ἴϊ, 115. ᾿πέδπ]6 ἰτυβάυ] 6585 Ἔχρδηάίης ὑπάετ τὰς 
ἦτρυϊβε οὗ ἃ ΠΙΡΌΘΟΣ βἰδῖα οὗ εχἰβίδεηςςα, ἱπῖο ἃ 
᾿ἡνιηρ [αἰτὮ, πο 1658 τϑὰὶ δηά ᾿πδιξγίης τπδη ἴμδί 
οὗ δαυ]ῖ8. 

[5:-Ξ5. 

Ῥιρεΐρῥέϊησ πα Πογρευδριθ5ς ἐρ ἦε Οἀνέρἐέανι (σονριφρεμρεέονε,; 166 Ῥαγαδίε 9 ἐλε 
ογρίσυση ὄμζ ζκγογρευτηρ ϑόγυαη. 

5.“ ΟΕΚΕΟΝΈΕΒ 11 τὰγ Ῥγοίδοσ 5841} ἔγεβϑραβ8 δραϊηϑῖ ἴῃ 66,2 4 1αχο συ. 3. 
δ ρῸ Δη4 [6]] 8 Ηἴτη Ηἶ5 ἔδυ θεῦνθθη [ἢ66 δηά Ὠΐτη δίοῃς : ὁ Γὲν αἰχ. σὶ 

16 18 Πα 58}8}} 6 βθᾶσ ἴῃθε, μου μαβὶ ὁ ραϊπεα ἰῃγ Ὀγοΐμεσ. Βεῖΐῖ 1 Β,, ἐξονα.κο- 

1. Δεὰᾶ 8. Ὁγοίΐδοσ βίη δ Ὁ 586. 
82; τ Ῥοῖ. 
ΤΙ ΜΕῚ 4 ογ»εῖξ 581]} 



ΓΗΑΡ. ΧΝῚΠ]. 1.-5.}] ΤῊΕΞ ΟΟΘΡΕῚ, ΑΟΓΟΟΚΌΙΝα ΤῸ ΜΑΤΤΗΕΝ. [δ8 

Ὑ{1 ποῖ ἤδασ λεφὅ 1ζερ,} ἴα τ ἴἢ6 6 Οὴδ ΟΥ {νο πόσο, ἰπδΐ 

4 Ἰῃ Τ τὴ6 τιουτῃ οὗ ἴννο ΟΥ̓ ἴγθα Πα 58658 ἜνΕΎ ψογὰ τῆλὺ 6 ἡ Τοὺς τς 
17 εβἰ8}}15ῃεὰ, Απά 18 ἢς 58}4}} περίεοι ἢ ἴο ἤξαγ {μεπὶ, “ [6}] ἐξ ἀπῖο δοπρ. 7γομὸ 

τῆ6 σδυγχοῦ : 19 Βαϊ 1Ε 6 περίθοιϑ ο Ὦδασ [ἢ6 Βαγοι ,1} 71]εῖ Ὠ1 πὶ τς ἜΠΗ ὰ 

18 6 υηΐο [ἢ66 45 ἃ Ὠδαίῆδη τηδῃ δηά ἃ ρυδ]ιοδη. 2 ΨΈΓΠΥ 1 5 ΑῪ “Οὐκρ σῶα 

ὑηΐο γοι, 9  βαΐβοενεσ 18 γε 5.8}] πα οὴἡ βαγι ἢ 5}8}] Ὀς θοιπά γελοία 3 
ἴῃ ἤδάνθῃ; δηά ψμδΐβοανογ 153 γε 5841] ἰοοβδα οἡ δῦ 5}4}} ὈῈ τὴ 58 

[9 Ἰοοβαά ἴῃ θάνε, Αραίΐῃ 1 βδὰὺ ὑπο γου, Τῆδὶ 1 ἴνο οὗ γου Ὁ ον σοι 

584}} ἄρτϑθ οἡ δαγίἢ 45 ἰουοῆϊηρ δὴν ἰὨϊηρ τηδί ἴδ 5}4}} δ5Κ, ἃ εξ ἈΕΒΑΡ, 

λ 10 584}1] ὈῈ ἄοῃε ἔογ ἴἤξτῃ οὗ τγ Εδΐῃεσ ψῃϊοὴ 114. ἰδ ἴῃ ἤρδανβῃ. 
20 ΕΓ ὙΏΘΓΕ ἴῸ ΟΥ̓ ΤΏΓΘΘ ἀγα ραϊμεγθα ἰορϑίθϑγ ἴῃ ΤῊΥ ΠδΠΊΘ, 

{Π6γα 8ηπὶ 1 ἴῃ {86 τάδε οὐ τῇδ. 
21 Τα οᾶπια Ρεΐοῦ ἴο ὨΪπΊ, δηὰ 5414,}δ 1. ογά, ἢονν οὔΐ Ἢ 5.411 ΤὯΥ ὁ σε. τρ. 

Ὀτγοΐῃου δἰ δρϑίηβι της6, δῃᾷ 1 ἔογρίῖνα ἤϊτῃ ἡ {11} 16 βονϑὴ {{π|65} 

22 6585 βδἢ υπηΐο ἢΐπι, 1 βαὰῪ ποῖ ὑπο ἴα, ἢ ΤπΠ|}} βανϑη {{Π|68 : αὶ σοπιρ. [μικὲ 
23 Ὀαυΐ, πῈ|} ὁ βανεπίυ {ἰπ|65 βενεη.7 ὙΒογοίοσα ἰ5 [ῃ6 Κίπράοτχῃ οὗ 2 ὥδα. ἵν. 2... 

ἤδάνθη ᾿ἰκεηθὰ υπΐο ἃ οογίαϊῃ [κἰηρ, 8  ὩΟἢ ΒΚ νου ]Ἱά "' [ΑἸκ6 80- νι σμαρ. χαν 

24 οουπί οὔθ ἢ158 βεσναπίβ. Απά ψ θη ἢς μαὰ Ὀδριη ἴο σεξοκοηῃ, 
οηβ Ψ88 Ὀγοιρῆΐ αηΐο Ὠΐπη, ψῃϊοἢ Κὶ ονα ἢἰτη ἴδῃ τπουβαηά [4]- 

25 εηΐ8. Βυΐ ἐογαβιγιοἢ 85 ἢθ μδὰ ποῖ Ὁ ἴο ρᾶυ, δἰ5. Ἰογά Ἴοτη- 
πιδηδεα Ηΐπι "ἴο δὲ 5014, απὰ δίβ σίξε, δῃηὰ 9 ομ ἄγε, ἀπά 411 Ὁ ἕναν 

26 τῃαϊ ΠΕ Πα, δῃὰ ραγημεηὶ ἴο ὈῈ πηδάθ. ΤῊ βεγνδηΐ {ῃεγαΐοσγε., ὅϑκι κε 'ν. 
[611 ἀοννῃ, δηὰ ἢ ογβῃρροα ἢϊτη, βϑαγίηρ, Τοτὰ, αν ραίίθηςσα εν ΝΕΒῪΥ 

27 ΜΙ πιο, ἀπά 1 Μ1}1 ρᾶγ 66 411. ὙΤὭρη 31 [ῃς Ἰοτά οὗ ἐμαὶ 58εῖ- 5 Δ τ 55 
νϑηΐ ννὰ8 2 πηγονϑα ψ ἢ σοπηραββίοῃ, ἀπά ]Ἰοοβεβά 33 τη, δῃμᾶ ἔογ- 

28 ρανα ἢΐτη ἴῃς ἀερί.6 Βιυῖ [μ6 βδαιηε 9 βεγνδηΐ ψϑηΐ ουΐ, δηά 
ἰουμα οἠδ οὗ 5 ἔβ ον βεγνδηῖβ, ν ἱοἢ ' οννοα ἢϊπὶ ἃ πυηἀγοά 
Φραηςα; δηά ἢε Ἰαϊὰ ἢδηα 8 οἡ ὨΪϊπι, Δη ἴοοκ ἀζγε Ὁγ τῆς τῆτοαῖ, σ Τλμαρα. καὶ 

20 5δυϊΐηρ, ΡΥ πιὲ [ἢδί 35 τῆουι ονεβῖ, Απὰ 57 ἢϊ5 ἔθ! ον βεγνδηῖΐ ξε]] 19: Μβεῖ τ, 
; χὶὶ. Σ 

ἀονῃ δἱ 815 ἔεεί,23 δηά Ῥεβουρῃς μίση, βαγίηρ, Ηδνε ρίίεηος ψ ἢ τίν, 5} ἴαῖκο 
ΥἹἱ. 41: Χ. 

30 ἴΏ6, Δη4 1 ΜΠ ρᾶγῪ ἴμθε 11.939 Απάὰ ἢςῈ ψου]ά ἠοῖ : Ρυϊ ψεηΐ Δ. π.5.} 

31 δηᾶὰ οαϑδί δΐπι ἱπίο ργίβοῃ, 1] ἢῈ ββοι!ὰ ρᾶὰν ἰῃς ἀερί. 3 850. κί δ: Ἐν 
ΜΏΘη ἷ8 ἔεϊὶονν βεγνδηΐῖβ αν νδί ννὰ8 ἄοῃθ, ἴἢδῪ ψεγα νοῦν 31 
ΒΟΙΓΎ, δηὰ οσδίῃηθ δηὰ ἰτοἱ]ὰ υπΐο ἴῃθὶγ ἰογά 411 ἴῃδὲ τνὰβ ἀοῃδ. 

22 ΤὭΘη ἢΪ8 Ἰοτχά, αἰΐϊεσ [ηδξ Ὧς Πα ςδ]]6α Ὠϊη), 5:4 υπηίο 33 Ὠΐτη, 

Ο 88 τῆου νι οκΚεα βογνδηΐ, 1 ἔοτγρανα ἴπε6 411 (ῃαΐ ἀθρί, θεσδυβα 
33 ἴδοι ἀσϑιγεάϑί δὲ τὴ : " ϑῃου δβϑὲ ηοΐ ἴῃοιι 4150 ᾶνε δὰ Ἷοχη- σ ἕραρ, 

εν ἿΨΟ ΕΣ, 

δ Ἦς ἢ6δΓ 2}έ ηοΐ 6 ογρεῖξ ἰδ Ἷ αἵ 
δ ἴνοὸ ὙΪΠΠΕ65565 ΟΥ̓́ΤΏ 166 95.ἢε τοίαβε 10. 2» ςοηρτοραίοῃ 

ἽΣ με εγί 4150 12 τὴ6 Βοδίῃθη δηὰ ἴἢ6 ρυὈ] Δ 
18 ψῇδλι 1] ρ5 ΒΟΟΥΟΓ 14 ἢΟ 16 Ῥρίδσ, δηὰ βαἰᾳ ἴο Ὠΐτὰ 
16 ὉΠ}}} 2 βεν είν {65 δηᾶ βενθὴ 18. ἃ τήδη ζλαΐ ἐς ἃ κὶηρ 
19 ἸὭΔΚΟ ἃ σγϑοκοῃίηρ ἢ ΓὉ ποί τυλεγειυίζα 1 Απὰ 
Ξ θεΐηρ 35 γρ]θαϑ566 3. Ἰοδῃ 36 τἢδΐ 
16 Ῥὰν ΜὨδίθνου “ 80 “8. ορεῖΐ αἴ Ὠϊβ ἴδε 
Ὁ. ο»εἶΐ 41] 80 (ῃ4ἴ ψΏΪΟΙ ν85 αἴ δ᾽ οχορθϑαϊῃ 
82 .1]16 Ὠΐπι υηΐο Ὠίηι, Δηα 84] 1 ἰὸ 88. νΣζ Ο δέ ΕΣ ΑμΕ ἐμοὶ 



[56 ΤῊΗΕ ΟΟΘΡΕῚΙ, ΑΓΓΟΚΡΌΙΝᾺ ΤῸ ΜΑΤΤΗΕΨ. [Ὁ μαρ. ΧΝΊΙΠ]. 1ς--35. 

Ραϑϑίοῃ ὅδ οῃ 1Ὴγ ἔθ ]]ον βεσνδηῖ, ἄνθη 851 δα ρμἱτγ ὅδ ου {πεὸ 
34 Απὰ ῖ5 Ἰἰοτὰ νψὰβ ψσοίῃ, δηὰ ἀδ)νογοα τη ἴο ἴῃς τογιηθηΐοσϑ, 
35. {Π] 6 βῃουἃ ῥδγ 4}1 ἰμαὶϊ νγὰβ ἄμε υηῖο ἢΪπι.δδ 490 ᾿ἰκονυνῖβ6 - Μετὰ αἱ. 56 

5041] 57 ν Ὠθανθην ΕΔΙΠΘΓ (0 4]50 83 υηΐο γου, 1ξ γὰ ἔγοπι γοὰσ 15 
6 (δῃ. νἱ 

Ἀρασγίβ ἔογρίνε ποΐ ἜἘνεῦυ οπδ ἢϊβ Ὀγοΐῃοσ {ΠΕ ῚΓ Γ65Ρ45568.89 

δῦ ΤΊΘΓΟΥ͂ 
88 0»127 4150 

86 σ»εξῥ ῖο ἈἰτΩ 
89 ἐογρῖνα ποίΐ δνθῖγ οὔθ ἢἷβ Ὀγοίπογ ἔγοπι γουγ Ποαγίβ. 

δῚ ς})]] 4150 

ΟΟΝΤΕΝΊΞ. δ ΕΙ5. 1-14 ἐοσθδᾶς οὔεησεβ αρισέρο 
(ἢ Βυμ0 16. Τ 5 δες οη ες 65 ΠοΝ ἴῃς Βυμ}]6 
5ῃου]α 464] ψῖῖἢ οὔδηςεβ: (1.) 48 τεραγὰβ ἴδε 
ΟἸτιβὕδη Δ55ΘΠΠ ΪΥ (ν 5. 1 5-20) ; (2.) 45 τερδγαὰϑβ 
δ 15 οὔτι 5ρ' τ (νΕῦ5. 21-6). ΟἿΣ Ἰοτὰ β8θεπηβ ἴο 
ΒΆΥ: γοὺ δᾶνα ΚΘ “(πε ΚΟΥ ᾽ ᾿Ἰπῖο γοῦσ δαηάβ 
ἴοο Βοοῃ, δΔπηαἃ υβϑεὰ {Π6πὶ ᾿ΊΡΤΟΡΟΥΥ (566 Μδγκ 
ἶχ. 8, 090; [1|{ὸ ἰχ, 49, σο)ς. Αἔἴΐεσγ ἴῃς οδυΐοη, 
Βούγανοσ, οδηθ τῆς ταπεινὰ ἀφοϊαγαϊίοη οὗ δυ- 
[ΠΟΙ (νετ. 18); Ῥεῖΐεσ δϑκεα ἃ αυἌϑίοη (νεσ. 21) 
φοἢ βῃηονεα 5 {1}16Υ ΔΡΡΥοοπβίοη οἵ [πε 
ΓΟ σιϑλη τὰυῇῦς οὗ ἔοτρίνοποβϑ, ἀπά Ἵδ] δὰ ἔοσίῃ 
Οἰδάγευῦ ἰπβιίσισοη. πὲ οἹοβίπρ Ῥάγαῦϊε (νετβ. 
13. 5) σοηΐδίη5 ἰγυῖῃ, ἴῃ6 φαβίεβϑί ἴο δεγεξσε, ἴΠ 6 
Βαγάδβί ἴο γέεευε, οὗ ΔΠΥ͂ ῬΥΔΟΙΟΔ] ᾿εββοὴ ἴῃ ἰῆς 
Νεν Τοβίασηθηῖ; ἰί 15 Ὀαβοὰ οὐ σοῦ β ἔπ} δπὰ 
ἔτες ογρίνθπαββ. ; 

γεσ. 15. πὰ ἰΐ [ᾺῪ ὉτΟΐοσ. Α Ο(ὨἨγιβιδη 
Ὁτοῖδεσ. --- δἰπ. Τῆς οπλίϑϑίοη οὐ ὁ δραϊηβδὲ {μεθ᾿ 
εχίθπαβ ἴῃς ργεοερί. ΤῊΣ ράβϑαρε, βονανεσ, ἀοαβ 
ποὶ οχίθηα ἴἢ6 Ῥονοσ οὗ ἴῃς ΟὨυτοἢ ονεῖ ἃ]} 
81η5 (ϑίπος ἴῃς τε υκὲ ἀραϊπβὲ ἃ ΠΙΕΓγΆσ 64] 5ριγὶς 
ἔοι 8. 1}15), ΠΟΥ Μαιτδηΐῖ τηδαἀά]εβοὴς ἱπίδγίοι- 
ἔῆςε δηὰ σεῦυκαο. Οὐἵὐγ ἀἰβαρρσονδὶ ἄοοβ ποῖ 
Ρῖονε δαὶ τς “ὈγοΙΠΟΥ ᾽ 85 βἰηηθα. Τῆς ἢγβί 
Βῖἴδρ 15 ἴο θὲ ἰῃ Ὀχινδίε. --- βου, ποῖ 5: ΡΥ “ 1ς]},; 
Ὀμὲ σοηνίπος ΐτῃ οὗ ἢἰβ ἔδυ! . --- Βοῦσοοι ἴΠ 60 δηὰᾶ 
εἶμι δ'οσθ. Ῥγίνδου 15 [οὐ ἢΪ8 58Κ6, δηὰ ἃ5 ἃ ἔδοῖ 
ἘΠ15 τεῦυκε 15 [6 πιοτε αἰ ἤου]ξ ομα. -- Ἰοα Βαδὶ 
ξαϊποᾶ ἔλγ Ὀσοΐποσ. Ἐεραϊπεα ἢἰπὶ ἔογ Οσοά, ὈῪ 
Ἱπαυσίηρ τερεπίδπος : τεραϊπθα τη ΟΣ {Πγϑ6] , 
ΌΥ τερδὶπὶηρ ὨΪ5 ἴονε δηᾶ {εν βῃΐρ, τ μἱο ἢ 8 
ἀϊπίυγυεα ὈΥ 15 δπ νῃεῖΠΕΥ δὴ οἤξπος δραϊηϑὶ 
ἴῃς ΥΤΕΡΓΙΌΝΟΙ ΟΥ̓ ποῖ. Ῥγοοσϊαίτηϊηρ 8 ἔδυϊοτ 15 
ἀδηρεζουβ ἔοσ τη, ἐποουγαρὶηρ Ὠὶπὶ ἴῃ ἢΪ5 51η8 ; 
ΔΠα ἔοτ υ5, ἔοβίεγιηρ Οὐ ποσϑῖ ραββί οῃ8. 

ψεῖ. τ6. Ἴε πεχὶ δἴδρ ἰβ 1655 ρχιναῖε, θυζ ἰπ- 
ἰεπᾶςα ἴο ῥσγανεπὶ ῬῈὈ]ΟΙΥ. τ ΟὯ9 ΟΥ ἔσο ἸΏΟΤΘ 
ἃ5 ὙΓΠ65565, Τῆς οΟἤδηςς πγυβὲ Ὀς στάνα ποι ρἢ 
ἴο τασγδηΐ τἢ 5. βίβρ. --- οὐ ἴδτϑθ, ρασγϑηςπαεοδὶ, 
ἸαΡ] γὴν ἰμαὶ [Π6 οἤδεπαϊηρ ῬΑΓῸ πιᾶὺ Ῥὲ ἃ ν»]Ἱῖ- 
Π655 ρδϊηβὶ Ὠϊτηβε],. --- Ἐβί δ Ὀ]δηθὰ. [1 15 45- 
βυπιοα, ηοί [δὲ ὈοΙῊ ἅγὰ ἴῃ ἴῃς ψσοηρ, Ὀὰϊ τδαΐ 
ες ὕνο ἩΪπεββεθ, ἡ Βοδηπρ ἴῃς ἔδςοίβ, ῥτο- 
Ὠοῦπος ἀραϊηβὲ ἴΠ6 ΡΔΙ ἴο Ποτὴ ΠΥ ΡΟ. 

γεῖ. 17. ΤῈ 890 χοΐπεθ ἴο ἮΘΟΣ ἴπθθ. [οε5 ῃοὶ 
δοκπον)εάρε Ἀἷ5 ὙΤΟΠΡ ὑπάδσ {ΠΕῚΓ ἱπῆμπαηοα. --- 
Τα ΡΟ] Ϊς δίερ ἐοἸ]ονν5 : 7011 Σὲ πἀπίο Ἐδ0 ΟΠΌΓΤΟΒ, 
ἧ. 4., [ἴα ραγίουϊαγ ΟΠ Π5ὔδη σοπρτεραίϊοη. --͵ ΙΖ 
δο τοΐτδθ ἴο ὮΘΩΣ [86 ΘΕΌΤΟΙ 81806θ. Τὴε δαπηοπί- 
ὕοπ δηᾶ εηϊσζεδιν οὐ ἢ ΠΌΣΟΝ 5 ἴο Ὀ6 υϑεὰ 45 
ἃ τλδδη5 οὗ γέραιρέηρ ἴῃς Ὀτοίδοσ. -- Σοῦ αὐτὶ ὯΘ 
Ὁπῖο [160 δ΄ ἴΠ9 Ὠθδίδθη διὰ [86 ῬΕὈ]ΟΔπ, ἡ. ἐ., 
458 Ουϊδίάς ἰῃς ΟὨ γι ϑιίδη [6] οννβἢ!Ρ, που ἢ ἰπ ἃ 
ΓΟ τβδη, μοὶ ἃ [6] ἢ ϑρὶγῖ. Α τηδη οὗ Ὠϊρἢ 
ΒΡ᾿Ι ΓΙ Δ] τνουἹὰ θὲ σσοη Ὁγ ἴδε γί βίερ, ἃ '0κ6- 
ψΆττῃ ΓΟ τβιίδη ὉΥ [μὲ βεσοπά οὐ [σὰ ; ἤδη 8]] 
[λ1}, 1ἴῈ 15 ποῖ ἀἰβθποι οοιϊμηπιαηάεα ἴμαΐϊ (ἢ6 
ΟΒυτοῖ βου] ρτοποῦυηος ᾿ἰπὶ πσ Οτιβίδη, ΗΙ5 
Ἰδύδοίεσ ὯΔ8 ργονδά ἰΐϑεῖξ 80 ΖᾷΥ ποτ Δ 

ἴμαῖ (ἢς Ῥεσβοῃ ἱπ)υγεὰ Ἴσδηποὶ πᾶν ἔ6]] 5} 1Ρ 
ἢ Ἀπ. ὙΠῸ ποχὶ νοῖβο, μούγζανεσ, δἰηῖβ δὲ 
ξοΠῺΔ] δοὶβ οὐ αἰβοὶρ] πε οὐ ἴπ6 ρατὲ οὐ [86 
ΟΒυτοὶ. 

γετῖ. 18. Ὑδί ἰῖηρο ΒΟΟΥΟΙ γὸ 5.411] δἱπὰ, 
εἰς. Βδὲ ννᾶβ βαϊᾷ ἴο Ρεῖεν (ςῇδρ. χνὶ. 10) 18 
Ποῖα δα άἀγοββεά ἴο (ης Τ᾽ νοῖνο, τ ἢ τὴς βοϊδίγη ἰῃ- 
᾿ἰτοἀυοσέοῃ : ΝΟΓΙΥ 1 5840 υηΐο γου.᾽ Α ρφεπεγαὶ 
ΔΡΡΙϊςδίίοη, ἴο ἴῃς ογραηϊζεα ΟΠυτοΝ, 45 νγ6}} 45 
ἴο ἴῃ ΑΡροβι65, 15 ρΡοββϑί]6. Βυΐ τὴ6 σονοζηπιοηὶ 
5 σοιῃημη 64 ἰο ΟΥΥ 1 οτά ; Βοἢ Δῃ Δρρ]οδἤοῃ 
πιϊδουΐ Πἰπλϊαιοη [45 Ἰεὰ ἴο [Ὡε σγεαίαϑὶ οΥΓΟΥΒ 
πὰ οΥπηθ5, δἀηὰ νγὙὰὸ ἸΏδΥ ἰηϊεσργεῖ Ηΐ5 βροόίδη 
νογὰβ ΌνῪ Ηἰβ Ῥτονίάδηςε. ΤῊ νοῦβα ἤδη, ἰῃ 115 
ξα}} τπηθαηϊηρ, τείετβ ἴο [Π6 Βρεςῖδ] ρόονγεσ δηὰ υν]β8- 
ἄοτῃ σίνθη ἴο [ἢ6 ΑΡοΒι1εβ ΌὉΥ τηϑδῃβ οὗ ψῃὶο ἢ 
1πεΓ ἐουπάδληοῃ ψοσὶκ ὁ οη δδτίῇ ᾿ Τςοτγοβροηάοά 
ἴο Οοὐβ ἀαδβίρῃβ “ἰῇ ἢεανεη.᾽ ΜΙ ΓΒ. 19, 20, 580 
ἴδε τηθδῃ8 ὈΥ ΒΓ ἢ ἴΠ6 ρόνοσ οὐ ([Π6 ΟΠ υτοῖ πᾶν 
Γίβε τοναγὰ {818 Αροβίοϊ!:ς πεῖσρῃξ:. δεσε 186β86 
σο ΠΟ 5 (ἀργϑεσηθηΐ ἴῃ ὈΥΑΥΕΓ, δηὰ ἴῃς ργαβοῆος 
οἔὗ (Βγίβι) ννδπηρς ἱπ τῇς σᾶθε οὗ ἴῃς Αροβίϊεβ, 
Ἔνθ ἴπ6 ΡῥγοιηθῈ οὗ (8 νεῖβδα πουϊὰ δὲ ἰη- 
να ]α. 

γεν. τις. Τῇ ἴτο οὗ γοῦθ. “Τπνο᾽ οου]ὰ 5111] 
οσοπδίτζαῖς 4 ἔθ! ]ΟΥΒὮΙΡ. --- 8881] Ὁ ΘδσίΣ. 
ΤῊΙ5 ἀρτεεπηθπΐ ςου]α ΟὨΪΥ͂ ΡῈ ψτουρῆς ὈΥ ἴῃς 
ΗΟΙΥ ϑρ: τ, 86143}: δηὰ5 θεὶηρ Ἄχοϊυάδά ἔτομι (ἢ ς 
δίυσγε οὗ ἴπΠ6 οᾶβ6. Αἢ δησουζαρεπγεηΐ ἴο απ εὰ 
ῬΓΆΥΟΓ. 

ΕΓ. 20ὅ. ΕΌΣΤ. Τῆς στοιπᾶ οὗ [ἢ6 ῥγοπιῖβδα 
ΔΉΒΥΟΙ 15 ποῖ ἢυμδΔη ἀρτεδηγχεπὶ, Ὀὰϊ [ἢ ῥσοβθῆςα 
οὗ (γβί. -- οτθ ἔο ΟΣ ἴπχϑο. ΤῊ ΟΥΟΙ 
Εῖνε5 8) ἱπΈ ΤΠ ΔΌΟΙ ΟὗὨ ᾿πογεᾶβα. --- [ἢ ΤῊ ὨΔΙΏΘ, 
2. 5., 85 ἃ ΟὨΓΒ[Δη ΟΟΤΠΠΏΠΙΥ, ΟΥ σἤυτοῦ, 8]- 
ἐπουρὴ τὰς Δρρὶ!ςαίίοη ἴο ΓΟ γί βία 4556} 0165 
15 ἃ πδίαγαϊ σοηβο ΠΏ 6 ης6. --- ΤΉΘΙΘ 81 Σ ἴῃ [80 
τηϊᾶδὶ οὗ ἴμπθῃι. Αργεδπγχθηΐ ἴῃ ῥγάγεσ πδὰ {δὰ 
ῬΓΟΠΊΪΒῈ Οὗ ἃΠ ΔηβΘΥ ; ΠῚ ἰπ τῆς πίῃς οὗ 
]εβϑὺ5 παῖ οἔὗ (Γι 5 ρσεβϑεῆσθ. ΤῊ πιᾶτκβ οὗ 
ἃ ἴτας ΟΒυγοῆ : ποῖ 5ΪΖΘ, βιισοδββ, ΠΟΥ βιισοθββίοῃ, 
Ὀαϊ 4η ἰητναγά 116 οὐὁἨ ῥγαΥοΥ δηὰ δὴ ουϊνατγα ᾿1ξ6 
οὗ σοῃξεβϑίοη ("ἴῃ τὴν πᾶπιὸ ἡ. ΔΝ Ώδη εςς]65145- 
{οἴϑπλ ἀρι565 ἴῆ6 δυϊῃοσὶτν ἐπάϊοδιεα ἱἢ νεῦβ. 17, 
18, [6 ὕννο οὐ ἴἤσχες (ἀρτθοίηρ ἰῃ Ρσᾶυοὺ ἀπά σου- 
δοίουβ οὗ ἴῇς. ῥγδβοπος οἵ ἔμηά) Δ΄ δϑεϑυσδα 
{παῖ ΠΥ τὰ 511} (ΙΓ σ 1 ̓ 5 ρΡθορὶβ. ΤῊ15 ραββᾶσε, 
ἀεβριῖε [π6 ἀῦυϑε οὗὨ ἴἴ, Τα π]81}5 ἃ πε] Πολτίοη οὗ 
Ῥγοϊεϑίδη τ βτη. ᾿ 

γεν. 21:1. Τθθη ΟΒ1η0 Ῥοίοσ, εἰο. Τῆς αυεβίίοη 
ὟΔ5 Ὁ ΠΊΟΓΔ] {τυϊξ οὗ [ῆ6 ρὈσγενίουβ αἰβοοῦγβα. -- 
ον οἷϊ. Τῆς ΒἙΔΌΡΙ 5 5414, [Ὦγδα εἰπιο5 ; Ῥεῖοσ 
ἱποθαβεά ἰῃς πυσραῦ ἰο ἰῃς ϑβϑδοεὰ οὴς οὗ 
ΒΟΥΘΙΙ. 

νεσ. 22. ὍΠΗΙ δου Ὦτηοθδ δόογϑσ. [{ ἰ5 
ἀουθα! ψβοίμου ἴῃ6 ΟΥ̓ σΙΠΔ] τηθαπβ 400 ΟΥ̓ 77. 
Βαυΐ ἴῃ ΕἸΠΘΙ οδ86 ἴδ 15. ἃ ΒΥΤΊ ΟΠ ΟΔ] ἐχργοβϑίοῃ 
ἔοτ πενοσγςοπαϊηρ ἔοσρίνεπεβθ Γονὰ ἰβ ποῖ ἴο ὃς 
Ἰταϊςα ὈΥ ἴμ6 τυ] Ρ]Ιοδεοη 1406. 

νεῖ. 23 ἸδοΤοΐοσθ.Ό Βεοδυβε (ἢ]8 τοδαϊηθ88 
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οὗ ἔογρίνεποϑβϑ ἰ5 (ὃς ΟἨγίβιίϊδη ῥτποῖρίδ. --- ἃ 
δι ἰδαὺ 15 ἃ κίτηρ. ῬΟΙΠΔΡΒ 'π ΔηΠΠ 6515 το τῃς 
ΠΕΆνΕΗΪ Κίηρ, νας 15 ἔσο οὗ ῆς ξοΟΥΠΊΕΣ 15 τ ἢ 
ΏΟΥΕ ἴχὰς οὗ [πὰ Ἰδἕζει. -- ουϊά, ᾿ ἀεβιτοα ἴο,᾽ 
ΔΆΪΝΚΘ ἃ. τϑοϊκοτΐὶπρ τὶ ἷδ δογνδπηΐβ, τορτεβοηΐϊεα 
85 ϑἴε ναι 5. ΟΥ̓ΘΥ 5 ΡῬΓΟΡΟΓΥ, ΟΥ̓ ΤΟἸ]εςΐοτβ οἔ 
ἢ15 τανεπιιθ8. ΤῊς βρϑοΐαὶ δρρ᾽:οδίίοη 15 ἴο ἔΠοβ8ς 
Θη]οΥης ὨΙΡᾺ ἰτυβῖβ ἰὴ ἰῆ6 Ομυτοῆ. Τῆς ἢπδὶ 
ΤεοΚοηϊηρ ΜῈ] Ὀ6 δὲ ἰῆς ἤπαὶ ἠυάρτηθηΐῖ, θυΐ τΠ6Γα 
15. 4150 ἃ οοπείηυδὶ τεοκοπίηρ νη οἢ οὐ β ̓υδῆςς 
πλᾶ Κα5 γοβρεοίηρ ἴη6 σοηαυςξ οὗ πηθῆ. 

γετ. 24 Βαΐ ψὰθῃ 869 μδὰ Ὀοβτη. ΝΙΝ οἠς 
[οτεπηοϑὲ δηοηρ ἴῃ6 5βεγνδηΐβ. --- ἴθι ἱδπουβαπὰ 
διαπῖδ --- χ,(2,417,50ο, Φ1ι1,7γοο,οοο, ἰξ νὰ ἀπάοτ- 
βδίδηα Αἰς ἰδ]επῖβ οἱ 5ἴνεσ. ΤῊΣ ϑγγίδηῃ ἰβδίεπὶ 
νΓΔ5 ΠΊΠΟἢ 5Π14]16Γ, Ὀυϊ ἃ ἰΔ]εηΐ οὗ ροϊὰ ννου]ά, οἵ 
οουγϑβς, ὈῈ οὗ της ἢ στεδίογ ν]ὰ6. [τ 5ἰρηῆςβ ἃ 
ἀεθὲ ν ΐοἢ πὸ ομς τηδη Ἴοου]ὰ ἀἰδομαγρο, [που ἢ 
Βο τ ἢϊ ἱποαγ 1{. 

ψεῦ. 25. ἴο 6 δβοϊὰ, εἴοσ. Τῆς Μοβαὶς ἰδὺν 
Ῥεττἱτεα Βοτμοίῃίηρς οὗ [5 Κὶπὰ (Εχοά. χχὶϊ. 3 ; 
εν. χχν. 39; 2 Κιίῃηρβ ἷν. 1). Βαϊ νεῦβὲ 34 ἔδνουβ 
ἃ τοΐογεηοα ἴο [6 βενϑῦεσ ουδίομῃμβ οὐ ΟΥ θη ΐα] 
ἀεβροίξ. ---Ααπὰ ραγχηθοΐ ἴο Ὅ0 πιαὰθ. ΑΞ (ὯΙ 45 
ῬΟΞΒ51 016, Βοννενεσ ᾿πϑυβοϊεηῖ. [Ιἢ τῆς ΟΥ̓ ΠΑΥΥῪ 
σουγϑε οὗ σοα᾽β ἀεδιηρβ, βίποξ ᾿υδζῖος ἰ8 ποῖ 
ΟἿΪν, ᾿ηβιβίε ὕροη, υυὲ δερὶπβ 115. γουκ. 

Εἴ. 26. Ζ Ψ|1 ΡΥ ἴδο0 411. [Ιπ ἴεασ απὰ 
ΕΓΓΟΙ ἢδ Τλᾶκαβ ἃ ῥγόσηΐβα με Του] ποὶ ἐ]Η]. 
ἼὮἢα ΘΡΘΟΙΆ] Δρρ]οδέιοη ἰβ ἴο οὔθ οσοηνϊςϊςα οὗ 51η 
ἃπὰ ἐεαγης (οὐ 5 σταίη, ῥρτοχηϊβίπρ ἃ 86! τ ρῆι- 
εουβ ορεάϊεηςς, Ψ ῃ]Οἢ ἢ6 ΠΟΡΘ5 11] ἴῃ βοπια τ ᾶΥ 
ῬῈ ἃ ραγντηθηΐ ἴῃ ἔμ]], 

ΨεΣ. 27. Ἑογμανο εἷπὶ [89 ἰοδῃ. [{ ννᾶβ ἰῃ6 
Ἰοτα δ τπόοπου δηϊσυβίε ἴο δϊπι, ποὶ Ὧἃῃ ΟταΪΠΑΥῪ 
ἀερ, Τα ΤΏΕΘΓΟΥ ἰὴ 115 ργδδίῃεβϑ, [1 655, δπά 
ἔγεθῆε585 15 ἴῃς. β:ῃηρὶ)ς ῥοϊηῖ; ἴῇε ρτουηὰ οὗ 15 
ποῖ 5ἰδίβα. 

Ψψεῖ. 28. Αὰ Βυπάγοἃα Ῥθη00 (εἶπαν ἠ4) --- Ζ.3 
ΟΥ Φ1ς. Α σοΙΏΡΑΓΑΓΝΕΙΥ 5118}] ϑὺπι. Τῆς [ΓΔη8- 
ξτεβϑιοηϑ οὐ οὐγ ἔθ] οντηθη ἀραὶ δὶ ἃ5 σε {ΠῚ Πρ 
1Π σοιμῃρδγβοη ἴο ΟὖΥ 5'η δρδϊηβὲ Οοά. -- Τοοὶς 
᾿εὲτὰ Ὁ [869 (πτοαῖ. ΑἸϊονοα Ὁγ ἴῃ6ς Ἐοπιδπ ἰδ. 
Απ υπηέοτρινίηρ 5Ρ᾿ΓΙ 15 φυϊοῖς ἴο ἌΡΡΙΥ ἴ6 Βαγβῆ- 
ἐβὶ Ἰερδὶ τηθδβυγαβ. -- ῬΔΥ Ὑμαῦθνοσ ἴδοι οὐσοδί. 
Η!15 οὕ ἀεδῖ ἔᾺΠ ξογρίνοη, γεῖ ἢῈ ἱπδιβίβ : Ηξ 
ΠΟ ΟΕ τῇδ ῬΡΑΥ! Τῆς Ραγτηδηΐ οὔ" “ἃ Ἰιυ5ῖ 
ἀεἰσὶ,᾽ 15 ἀειηδηάεα ; ἴπε ᾿οτβῖ οὐπιθ8. πᾶνε ὈΘΘἢ 
σοιησηϊ 6 ὑπάθῦ ρ]εα οὗ “Ἶυδίϊοςα.᾽ Ὑδαὶ ἴδε 

ΤῊΗΕ ΟΟΘΡΕῚ, ΑΓΟΟΚΌΙΝΟ ΤΟ ΜΑΤΤΗΕΜΝ. 157 
Βεγνδηΐ “πεηΐϊ Οοὐἵ᾽ ΤΥ κε 5 σι βοδηΐ, βίηςς ἰὰ 18 
ἴγὰς ταὶ δ νὰ “ρὸο ουξ᾽ ἔτοιῃ, ἔογβακε 1τῃ68 
ῬΕΞΈΕΙος οὗὅ, οὐγ ξογρινίηρ [οτὰ, τὰ Ὀεοοπια ὑη- 
οΥρίνιηρ. ΟἾΪΥ ΜΏΘη ρᾶΥ Ηΐ ἂαἵὰὲ νὰ [κε 

1τὰ, 
γαῖ. 29. Ἐ6Ὶ1 ἄοτσει ἀπὰ Ῥοδουρῖ εἶθ. Α5 Πα 

Βαᾷ ἀοῃς ᾿ἰβ στεοαΐοσ ογεαϊίου. --τὖῦὸ| ΨΠ]1 ΡΑῪ . 
Τῆς Ὀεβὲ δυτῃοσι 85 οπαΐὶ “ 11. ΤῊ ἀρ δἰπΐ 
(δῖ γε ἌσὸῈ δ. ἸΏΟΥΘ ταϑαν ἴο ῥσοσηΐθδε αοα (νεσ. 
26) ἴδῃ τηεη, 41} γα οὔγε, ἐπουσῇ (ἢς ἢγχϑε ὑσοϊη- 
1886 οδηποῖ θὲ []8]1εα. 

γεν. 30. πᾶ μο ψοπ]ϊὰ ποῖ, εἰς. Ἐπίτεδιυ ἀϊὰ 
ποῖ πηονς ἢΐπι, ἢΪ5 ἰάδα οὗ Ἰυδϑϊοα σηυβί Ὅς οδγ- 
τιεαὰ οὐἱ. ἘΒΙΓΕΥ σΟΙ ΓΟνΟΥΒυ, ὈΠΕΟΤρΊ  Ἱὴρ δςοῖβ οὗ 
ἀἰβορ! 6, τα ἀεξεπάςεαὰ ΣῈ “7 υπεῖςε᾽ 45 τῃ6 
ΡΙ6ἃ. 

γετῖ. 31. 80 ψ ΘῈ 18 [61]1ο0υ-δογναπῖδ, εἴς. Νοῖ 
8 ὙΔΥΓΔΏΪ ἴοΥ σοΙηρ] Αἰ πῖβ ἰοὸ αοα δραὶηβί {πὰ υη- 
(οτρινίης. Τῆς ξε]]ον-ϑεσναηίβ γα οχοθθὰϊ 
ΒΟΥΙΤΥ, ποῖ “ΔΏΡΤΥ ; ἴῃ6 βογσονέωϊ ογὶε8 οὗ σοῦ 
ΡέΟΡΙα ἰπ ἃ ψουϊὰ οὗ ρεσβεουϊουῃ δηᾶα ορργεβϑβίοη 
4τὰ Ὠδασα. : 

ψεῖ. 32. ΚΒμουϊάοαὶ ποῖ που Τῇς ἀυἷγ οὗ 
ἐογρίνθηςβ8 8 ορνίουβ, γεῖ 50 ἱπΊΡΟΥ ΟΕ ῥοῖ- 
ἰοστηεά. 

γεν. Τὸ Ὧ9 ΤΟΣΙΩΘΕΪΟΙΒ. Νοῖ 5ΠΏΡΙΥ “ 741]- 
δΥβ Ὀυϊ ἴοβεὲ 0 (ἀπιοηρ [Π6 δηςίθης Ἐοπιδη5) 
ΒουΡης Ὀγν 1658] ἰοτγίυγεβ ἴο δηα ουἕξ ννβεῖδεσ ἴῃς 
ἀεῦτοσ δὰ δΔῃΥ σοποεαὶθα ποατά. [τ δά 5 {π6 
τπουσῆς οὗ δοΐυδ] ρυπὶβῃηοηί. -- ΤΣ 86 δβμουϊὰ 
ῬΩΥ. Τῆΐδ σοπαϊτοῃ “15 [Π6 βίγοηροϑοῖ ροβϑὶῦ]α 
ὙΑΥ ΟὗἨὨ Ἔχργαβϑϑίηῃρ ἴἢ6 δἴοσπμαὶ ἀυγαϊίΐοη οὐ ἢΪβ 
Ῥυπιβησηθπε᾽ (Ττεης ἢ). Τῆς ἀεῦι ἱπουτγεά ὈγῪ 
51} σδπῃποὶ ἀδοζδαβο, Ὀὰϊ ᾿πογθαβεβ ὄυθῃ ἴῃ 8 ἰδία 
οὗ Ρυπὶϑῃηγχεηῖ; ἴῃ6 οτἱρὶπαὶ ἀενῖ, δοοοσζάϊῃρ ἴὸ 
{ΠεῸ ρᾶγαῦ]ε, 15 80 στοδῖ ἢαϊ πὸ δυπιδῃ Ὀεϊηρ οδῃ 
ἡἰξεϊαι ας 1, Τῆς ράββαρε ὀρροβεβ Ὀοζὰ [ῃς ἀοο- 
{πὸ οὗ Ρυγραΐοτυ δπαὰ ἴπδαΐ οἱ ἴῃε ἥπαὶ σεβίοσγα- 
τοι οὗ πῃ ε] αν τ. 

γεν. 35. 80 5}}8]1 δἷδο, εἴς, [{ 18 Δὴ ουεγϑίσδιη- 
ἴῃὴρ οὗ ἰῆς Ῥαγδῦϊε ἴο ἱηΐογ ἰδὲ αοα τενοκεβ Ηἰ8 
Ρᾶτάοη. Τὰ ομγδοίεσ οὗ {ες βούνδπῖ 185 ποῖ 
ἴηαϊ οὗ οπε δοίιδ! νυ ἔοτρίνοη, βίηος ἢ ράσγάοη 
ἔγτοπι ἀοα ρονεγ ἔγοηι (οὰ 15. ἱπβερδγδΌν 7οἰπεά. 
ἌΝ εσε [6 πιοσὰὶ σοπαϊοη8 οὗ ἃ (ἢ τιβέιδη {7 
[α1], [6 πιᾶπ ὯΟ ἔδποῖθβ ἢ6 88 Ὀδ6η ραγάοπϑα 
18 Δοῖ Δ ΠΥ πλοτα ρΊ ΠΥ [μαὶ Ὀεΐοτε. Υεῖ (6 ννατη- 
ἵπρ 15 οῆς πεεάβα δηὰ εἰδοίθηϊ ἴῃ ργδοίοδὶ ( ἢγί5- 
ἰδ ηγ. 

ΟΠΑΡΤΕΚ ΧΙΧ, 1-12. 

2έδοονγοό αἀδομὲ Ζ)ήνογος, ἐη: γοῤέν 9 τάς Ῥάλαγίδέος. 

Ι ΝῺ [ἴ σδῃα ἴο ρ455, 2Ζλ.αἱ 1 θη [6505 ἢδα 3 βη]5η6 4 {π 656 
βαγίηρϑβ, “ ἢ6 ἀδρατίεα ἔτγοτῃ ὃ (δ δα, αηα σδπα “ πο (ἢ 6 4 Μακκ χα. .- 

2 οοαϑῖ58 οὗ ]ἀδ4 Ὀεγομπά 4 Τοτγάδηῃ ; 
ἸΙονοα ἢϊπ ; δηά Ὧδ Πραϊδρά [ἤδη] [ῆ γα. 

3 Ὡ7Τῇαε ῬΒΑΓΙΒ6ΈΒ. αἷθὸ οαπὴβ υπΐο Ὠϊη),5 ἐοτηρίηρ Πίπι, Δηα 5ᾶγ- 

Απηά ἄρτοαῖ τυ! τυάε5 10]- ἢ βαρ. ανὶὶ 
ς οι». [,ἶα 

Χ. ι: χνὴ. 
ει ]ομα χ. 
40: ΧΙ. 7. 

ἡ (Παρ. χὶΐ. ἴηρ υπίο δίτη," 415 1 Ἰαννέμ] [ῸΓ ἃ ἤδη ἴ ἴο ρυΐ αὐνᾶν ἢΪ5 ψ 16 ἴοτ “ τς 
4 ἜΘΝΕΙ οδυβε ἢ Απά δε δηϑνεγεὰ δηά 5αἰὰ υηῖο [Π6η,5 7 Ηδνα γα 2 ὅκν. ἡ 27. 

ποῖ τρδᾶ, [δαί ἢ6 ψΏΙΟΒ ὃ τηδάς ἑάφρε δ ἴῇς Ῥορὶπηΐϊηρ τδάθ 

1 27,217 ἰῃαΐ 3. ο»εΣ Ἠλὰ 
δ᾽ Απά (ἤογὸ οδῖδ υηΐο ἶσα ἢ ΔΓ56 68 
Τ ,)ογ ἃ »ιᾶρ δ ψγῇῦῇῦο 

8 Ὀογζάοτς 4 5 ε7γΐ ἴὴ6 
6 ργεξ απὶο [ἢ 6Π| 

9 (τοπηὶ 



15 
5 

6 τναὶῃ 504}1] 619 οὔς ἢθϑὴῃ 

7 

8 

9 

ΙοΟ 

Γ᾽ 

12 

8 ΤΗΕ ΟΟΘΡΕῚ, ΑΟΓΟΚΡΌΙΝΕ ΤῸ ΜΑΤΤΗΕῚΝ. [(βΒᾳ». ΧΙΧ. τ-12 

ἔθετι πηαῖς δηὰ ἔδπηδὶς, Απὰ βαἰὰ, 5 ἘῸΣ 115 σᾶυδ6 5841] ἃ πηδῃ “ βν. “34 
ἰδανα [βίῃ ογ δπὰ πιοΐδοσγ, δη ἃ 5}4]] οἰεανε ἴο Ὠϊβ ψ"ς : δηᾶ ἢ ΠΥ ἃ Μαὶ. ἵ. τς- 

Ννμεγείοσς 11 ΤΠῸῪ ἃ΄ῸῈ ΠῸ ΠΊΟΓΘ 
ὑναῖη, θυ οὔς βεβῆ. Δημαῖ μβεογείογε οά δίῃ 13 Ἰοϊπεα ἴο- 
δείδεσγ, ᾿εῖ ποῖ τδη ριυΐ δϑυπάθσ. ΤΏθΥ 88Υὺ υπίο ΐπῃ, ΝΥ 
ἀϊά ἦΜοβεβ τμεὴ 18 σοπιπηδηᾶ ἴο ρίνε ἃ ντίτἰηρ οὗ ἀΐνογοε- ἐ Ῥεαι, χαῖν. 
τηδηΐ, δηά ἴο 15 Ρυϊ ΘΙ ἄννὰν ὃ Ηδ βδίτἢ υπίο {6 πη, Μοβεβ5 Ὀ6- 

οαυ86 δ οὗ ἔ{πΠ6 Βαγάμεββ οὗ γοῦγ ἤθαγίβ βυβεγεά γοὰ ἴο Ραΐ ὁ Μαιῖ χτί. 
ΑΔΥ ΥΟΓ ῖνεβ: Ὀυΐϊ ἔγοϊη ἴῃ6 Ὀερίπηΐηρ ἃ ψνὰ5. ποῖ 16 80. 
ΓΛΑΠΑῚΙ 880 υηΐο γου, Δ ΟΒοανεσ 58481]} ραΐ αν ἢἷ8 ψ]ΐβ, ἐχ- ὁ ὅ8:ε ἐμβαρον 

ςερὶ 22 δε ᾿Ἰ ἴον ἰοσηϊοαίίοη, δηαἃ 58.411] τδυσυ δηοῖμοσ, σοτηγαϊ εἰἢ 
Δα ]ΠΤΕΥῪ : ἀπὰ ἤν ΏΟ50 18 τηδττίθῖῃ Π6Γ ΜΗ ἱΟἢ 19 15 ραΐ ἀὐνὰγ ἀοτἢ "1 στ. ἡ 
σοχηπϊι 29 Δἀυ]τογγ. Ηἰ5 31 ἀἸβοιρίεβ δὰ ὑηΐο ἢΐπι, [Ε 1.6 οᾶβ86ὲ 
οὗ [8εὲ τηδῃ θὲ 80 ἢ ἀξ ψ Πα, ᾿ἴ 5 ποῖ ροοά ἴο τηδῦτυ. Βυΐ 

ἢ 8814 υπῖο ἔπεπι, "Α]] γεδη σαηποῖ τϑοθῖνα [5 βαγίηρ,, 9 5ανε 33" “τοτ. νὴ. 7 
ἐΐάεν ἴο ψῇοτι 11 15 ρίνθῃ. ΕῸΣ ἴῆογε ἂῖὰ βοὴ Θυηυ 5, “ ΚοπΡ. ἐμαΡ. 

ΨὨΪΟἢ 8 ΟΊ 80 θόγῃ ἔγοτῃ ζΖῴδ:γ τηοῖ μοῦ 5 ΨΟΙΩΡ; δπὰ ἴπογο ἀγ ἤ ον 

8016 233 δυηυςΐθ, 4  ὨΙΟἢ 8 νοῦ τηδάθ δυηυοὴβ ΟΥ  τηδῃ : ἀπά ῳ 3 Κίσεε χα 

τῆοτα 635 φυμπο 5, "ὨΪοἢ 8 ἤδνο 35 τηδάθ [Ποιλβοῖνοβ ΘΓ ἢ8 ́  τ (οτ. νυἱϊ 

ἔογ τῆς Κίηράοτῃ οὗ ἤξανθη᾿ 5 866. 
ἐξ, ἰεῖ Ὠϊπὶ τοοοῖνα Ζ22. 

Ηδ αῖ ἰ5 δ0!6 ἴο τϑορῖνο 

10 τ1ὴ6 ἐτγαΐῃ 5}.8}} Ὀδοοσηα 11 90 (δὲ 12. γε αι 
18 τ(ηρῃ ἀϊΙὰ Μοβοβ 14. ο»ιῖξ ἴο 1δ οτ 16 ῃαῖῃ ηοΐ θθθῃ 
Δ ογα ἴς Ὀα 18 ἢρ (ἢδλί 19 Ὥρη 56 
Ὁ σοπληϊ τοι ἢ Ἵ1 Τῇ 5 "Ὁυϊ 25 ογεῖζ ΒΟΙλΘ 
Ἢ ΌγΥ 36 Ἅγ6 36 δρεῖΐ γᾶν 

ΟΗΒΚΟΝΟΙΌΟΥ. ΘΒΟΓΙΥ δέϊοσ ἴπῸ αἰβοουζβα Γα- 
«οταςα ἰπ σἤδρΡ. χνυ. ουσ Γοτὰ ἤπδ]]ν Ἰεξὶ Ο8}116ε, 
αϑϑὶηρ τοναγαὰ [ογυβαίεη. ΤῊ σπαρίου (ςορ. 
ζατῖ ΧΙ.) ἴΔκ65 ὯΡ ἴῆε Ὠιβίογυ δέϊεσ δὴ ἱπίεσναδὶ οὗ 
ΒΟΙΏΘ ἰξοεῖα, ΟΥ̓ ἸῺ ἃ ΠΌΡΟΥ οὗ ἐνοηῖβ ΒΙΟἢ 
416 τεοοτάςά ὃγ [κ6 δηὰ [ομη. [ηϊεγνεηΐηρ οο- 
ΟυΥγοποο8 (ἘοΡίπμβοη) : ἴπε βεπαϊης ουἱϊ οὗ τῆς 
ΘΕΟΥΘΠΤΥ (ὺκὸ χ. 1-,6) ; ἴῃς π8] ἀεραγίαυγα ἔσοσω 
Ο81}66, ραβϑίηρ 1πγουρῃ ϑασηδτία (κε ἰχ. ς1- 
6; Τοδη νἱϊ. 2-10) ; {με Πεδ]ηρ οὗ ῃη6 ἴδῃ Ἰερεῖβ 
ἔτ ἀκε ΧΥΪ;. 11-0} ; [86 Ρυθ]1ς τεδομίηρ Οὐ [6588 
αἱ ἴῃς ἔεαϑὶ οὐ ΤἈΌΘτΏΔΟΪ65 (}οὁπ νἱϊ. 11--62) ; 
{π6 δοοουπὶ οὗ ἴἢ6 ποπῖδῃ ἴδκθη ἰῇ Δδαυ)ετΥ 
ΟὨῺ ΥἹΠΕ[οΡ'3!'Ἢ 1); [86 τΤερτοοῦ οὗ (6 υὑπρε]ενίης 
δῶ πα ἴῃς δβοαρε ἔγοπι {πε ὶγ μδηβ (Ἰ οὔ Υἱ}}. 
12--ς09) ; ἰὰῃς ἰ᾿ηβίγυσίίοη Οὗ [Ὧ6 ἸΑΥΘΥ, πα τῃς 
ρῬατδῦϊε οὗ ἴΠ6 σοοά ϑαπιαγίδηῃ (Κα χ. 28--27) ; 
τῆς ἱποίάδηῖβ ἴῃ ἴῃς Βουδβε οὗ Μαγίμα δῃὰ ΜδϑγΥ 
(κε χ. 38-42) ; [ἢ6 τεΐατη οὗ ἴῃς ϑενδηΐυ (Πὺκε 
χ. 17-4ώ)}, ὙΏΙΟῺ ϑδου]α ὈγοῦδΥ θὲ ρῥ]δοδα οδσ- 
[ον ; ἴδῃ ἴῃ ΓΟΡΌΪΔΓ ΟΥΘΙ ἰῃς δνεηΐβ πλγζαϊθα 
ἴῃ 1058 χ.-χὶ ; “ ΕΡγδίπι ᾿ (Ἰολῃ χὶ. 54) Ὀεϊηρ 
ἴῃ Ῥετοᾶ, δπὰ {μὶ8 ομαρίοσν τακίῃρ υὉ τῇς ἰβίουυ 
αἱ (δὶ ροϊπῖ. [1,8ηρε, νιϊῆουϊ δυΐδοιϊοπε γτοᾶβοῃ, 
ΓΟΙΘΙΒ ΝΕΓΒ. 1, 2, ἴο ἃ ὈΓΟΝΊΟΟΒ ἸΟΟΓΏΘΥ δίοηρ ἰδ ς 
Ὀοτάειβ θεῖο ϑδιμδσία πος Ῥεγεα. Αἱ 4]] 
δνθηΐβ υϑυῦ. 3 Ὀε]οηρβ ἴο ἴῃ νἱϑδὶϊ ἰο Ρεσϑα ͵υϑβῖ 
Ὀεέοτα ἴδε 1.ϑὲ Ῥάββονοσ. 

γετ. :. Ὑπὸ Ὀογᾶθχα οὗ 7πᾶθ8, Ὀογοπᾶ [δ 0 201- 
ἄδσι, ἑ. Φ.,) ἢ. ἴῃς εαϑ8ὶ βἰ46. Ῥαεσβᾶ ὑσΌΡεὺ 18 ὑῬγΟὉ- 
ΔΌΪΝ τηδδηΐ. ὙὨὶβ ψγὰ8 ρασί οὗ [6 ἰοΥτ ΟΣ οὗ 

Ηετοά Απῆραβ, ἀπὰ Ἔχιίοπαδα ἔτοιῃ [6 ΑΥπος οἡ 
(ῃ6 βουϊῇ ἴο 611 οὐ ἴθ ποζίῃ ; ΟΥΓὁἨ ἔγοτῃ ἴῃς 
ἢεδὰ οἔ δε Πϑεδὰ ὅς ἴο ἃ ροῖϊπξ πϑδγὶν ορροϑίϊε 
ἴδε θουπάατγ Ὀεΐτνεθη ϑδιηδγα πα Οαϊπεε. Τῆς 
ὩδΔπὶΘ ὙγὙ85 4150 ζίνϑηῃ (ο (ἢς ἰοΥτΟΥΥ Ὀεῦνεεη τῆς 
Ατηοη δπὰ ἴδε ΒοῦΓγοοβ οὗ Τοσγάδη, ἀπ ὰ βοπιεῖ 65 
ἱποϊυαεα τἢ6 τῆο]ς δαβίοση ρατί οὗ ἴδε ΪΤογάδῃ 
νΔ]]οΥ ἄονπι ἴο 1} Ε]Δη τς Οὐδ. ΤὨς Ὀγαδατῃ 
οὗ τῆς αἰδίποξϊ ἰῃ 411 ἸΤΟΘ 56 ῆ8εῈ5 ῬἯΑῪΎ5 ποῖ να 
στοαὶ. Τῆς ( τιϑεδηβ οὐ [ογυβδίεῖη βουρῃξ τεῖ- 
ἀβε ἷῃ Ῥεσαᾶ (πὶ ῬῈ]14) ἡυὲ Ὀεέογχε τὰς ἀδβίγυοιίοι 
οὗ παῖ οἰ γ. ϑόοῖλα ἸΔ ἘΠ ΕΥ̓ [158 νἱ]βὶῖ πὰ 6 ταὰ- 
Ὠχοηθπὶ ἴοὸ Βεοῖμδραγα, οὐ Βαίθδηγυ, θεγοπὰ οζ- 
ἄδη (]οῆη χ. 40) ᾿πητηεαϊδίεϊν Ὀεΐοσε τῆς ταϊβίηρ 
οὗ 1,Ἀζατυβ ; νὰ ρῥἷδοα ἰΐ δέίεασ (ῃδξ ενεπΐ δηῃὰ [ἢς 
τεϊ΄τοπηθηὶ ἴο ἘΡἢταΐπι (] μη χὶ. 54). 

γεῖ. 2. θτοδῖ του] ϊπᾶθθ. (ΟΡ. Μαῖῖ χ. τ: 
“Απά ἴπδ ρβορὶβ σϑϑοζῖ ἴο δὶπι ἀρδϑίῃ, δῃᾷ, 45 ὃς 
ψγὰ5 οηΐ, ἢ6 ἰδυρηϊ [Π6πὶ ἀραϊη.᾽ ὙὍὙῆὰ δδπππου- 
ἰδὶβ ἰῃβοσί ἤσσα ἴῃ τεςοσζὰ οὗ 1ὺϊκο, σμδρΡ. χὶΐ!, 22-- 
ΧΥ]. 1-ὶ4; ἐπ ραν ὺνς ΤΩΔΙΏΪΥ Οὗ ΡΑΓα Ὁ] 68 ἄρρτο- 
ῬΠδίς ἴο ἴῃς δάνδῃηςεα βίαρε οὗ οἿἋὐ 1, σὰ 8 πι1η18- 
ἘΥ. ΤῊ] ἀβϑυμηςβ ἴπαὶ Ηξ νγ)25 ΔΙσεδανὺ οἡ ἴπ6 ΨΔΥ͂ 
ἰονατὰ Το γυβδίοτη, θη [6 ῬΠΔτίβοα 5 ΘΔ. 

ψεΥ. 3. Οδστθ ὑπΐο εἶτα ῬθΔΙδοο8. Ενοθη ἴῃ 
τΤαπιοῖς Ῥεγϑα, δἰσηοϑί [6 ΟἿΪΥ ταπιδιηΐησ δα]ὰ οὗ 
ἴδῆοσ, Ομ 815 ὀρροόβεσβ βδουρῆϊ Ηΐπι. --- Τδιαρτπσ' 
εἶμι, οἵ, “ἰγίηρ Ηἰτη.᾽ -κ-ὑ͵ὸ ἰδ Ιασίαϊ, εἴς. Α 
ταδίίεγ οὐ ἀϊβρυῖςε Ὀεΐνεθη ἴῃ 6 Βοῃοο]8 οὗ ΗΠ1]6] 
δηὰ ϑῃδιησηαι. Ἡδετγοῦ Απτρ45, πῃ ἤοβα ἀουῃ- 
ἰἴοῃβ Ομ γιὲ ποῦν ναβ, δὰ ἱπαρτβϑοηεα Το ῃη τὰς 
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Βαρεἶϑὲ ἔοσ ἴοο ἔσγες δὴ υἱΐογαμος οὐ ἐἢὶ8 Ροϊηί. -- 
ἘΟΣ ΟΥΟΥῪ Ο80890. --ΤῊς 5οῃοοῖ οὗ ΗἸ]]ε] ποϊὰ 
ιμαὶ δἰταοδὲ ΔΩ σθᾶτσε οὐ ἴῃς Ῥατὶ οἔὗ ἃ δυϑραπὰ 
πουἹὰ ᾿5}}} ἀϊνοτοθ. ΤΈΕΥ υπβῃθα τοὶ ΟἹΪΥ ἴο 
επίδηρ!ε Ηΐμ ἴῃ ΠΟΙ͂ ΑΙ ἀϊβρυΐϊεβ Ὀικξ 4150 ἴοὸ 
Ρίδος Ηἴπὰ ἱπ ορροβιίοη ἴο ἔπ Ιατν οὗ Μοβ68 (νόσ. 
7. ΑὉ δδιπηδῖνα Δηϑαῦ ΟυΪ ὦ ῬΤΟΌΔΌΪΥ ἢάνα 
ΟΔ]]οἃ ἔοτίῃ ἴῃς σΒαγρε οὗ Ιᾶχ τρογδ [{γ. 

γεσ. 4. Ἡδλγο γὺὸὺ ποῖ τοδᾶ, εἴ. Απ ᾿ρ]]οα 
του Κα ἔου {86 ΙΓ τηἰβιπάεγβίδπαϊῃρ οὗ [ῃς ϑοτῖρ- 
ἴυτα το Δοἢίηρ οὐ [818 Ροϊηϊ. -- ΒΘ ψὯ0 πιδὰθ [ΏΘΙΩ, 
εἴς. Ἴδα Βιβίογίςαὶ γα οὗ της παιταῖδνε ἰῇ 
Οδηδϑὶ8 ἱ., ᾿1. 185 ἀβϑυσηοα 258 6 4515 οὗ 830 ἰπῈ- 

τίδληϊ ἘΠ ΠΠΕΒς Τῆς οεαϊορε Οὗ τηδὴ 18 δἔ- 
εα, -- 619 διὰ ἔοπιαϊο (ἀεη. ;. 27). Τῆς 

τ μρηρόΣις οὗ [6 ῬΠΑγίβοθβ ἰ8 ηβυνοσεα ΟΥ̓ τδὶ 
αἰξά, ἴῃ ἴῃ οτρίῃ δ] ογθδίίοη οὗ τηδη, ἱηϑαξζαϊ- 

ἱῃρ ἴῃς βεχυδὶ σοἰατίοσ, Δπα παδγίαρε 45 δῇ ἴῃ- 
ἀἰββδόϊ δὶς υπΐοη Ὀεΐνγεοῃ οὔ τῇϑη δὰ ομὲ 
ῬΟΓΩΔΏ. 

Ψεσ. ς. Απὰ παἰὰ ((εη. ἱΐ. 24)ὃ. ΕἸΈΒΕΣ βα] ἃ ὈῪ 
Αάδπὶ Ὀείοσε ἴδε [1]1, ἀπά ἤοσα οἰϊδα 45 βαϊά ὉΥ 
Οοὰ τὨτουρῃ Αἀδλτὰ 45 τῆς τερσοϑοηΐϊδῖινε οὗ (τς 
ΤΆςς, οἵ ὈγΥ Μοβεβ, δηὰ οἰϊεὰ 45 δῃ ᾿πϑρίγεα υἱἕετ- 
ΔΠΟδ. --- ΕΟΣ δ οασδθ. Οομρ. ΕρΉ. ν. 31, ΠΟΥ 
ἴηε Ῥάᾶββαρε 15 Δρρ)θεα δ᾽8ο ἴο (δὲ δηὰ (δα 
Ομαγοῆ. Οὐοά 84γ5, Ογίϑὲ βᾶυβ, ἴμαὶ ἴδε τεὶδ- 
ὨΟΠΞὮΪΡ Ὀεϊνεδη ἃ τωδῃ δηᾷ ἢΪ8 ὙΠΠ ἰ8. (Ἰ ϑοσ, 
σεν, δὰ βἰσοῆρεσ, ἴδῃ ὄνοὴ ὑδαὶ Ὀεΐνεοῃ 
ο] ἀσγεη δηὰ ρδσεηῖβ. Νοῖίος : ἰΐ 15 6 τῆϑδη 0 
ἰεᾶνθβ ἢ18 ρασεηῖβ. ---- ἔ::0 τσὶ 6841} ὈΘΟΟΙΏΘ ΟΣ9 
ΔραμΒ. “ΤΠΠῚῚῚ οὗ 800] δπᾶ ϑρὶτιῖ, 18 ποῖ πλςῆ- 
Ὀοηπςοά. ΤΏς ἀὔβεπος οὗ ᾿ἴ, βούγενοσ στεδῖ ἃ ΒΟΌΤΟΘ 
οὗ ὈὉδΑΡΡΙ 685, 18 ποῖ ἃ στουῃηά οὗ αἴνοτοα. ΤῊΣ 
6556 0124] Ὀοηά ἰ8 ἐς ἕδος ἰῃδὲ [86 Ὀναίπ, ΟΥ̓ ΠλΔ7- 
τίλσε, "Ὀδολπλα ομς ἢςβ},᾽ οἠς πλδῇ ΣΙ [Π6 1ἰτὰ- 
ἷξ οὗ το αηἰϊοὰ 116 ἴῃ τῃς ἤδϑῃ, ἴον [ἢ15 ψοτ]ά. 
Τῆς οΟὨς οδλυβς οὗ ἀΐϊνοτος (νοτ. 9) 15 ἱποοιαρ δ} 1 6 
τ [6 ὉΠΓ 45 “οης Π65}.᾽ 

Ν ετ. 6. ὁ ἰπογοΐοτθ αοᾶ ἰοϊποὰ ἰομϑῖδον, 
εἰς. Ουγ οτὰ δ οοποὶυβίοη. ΤῊΣ βεηΐδησς ξουτ5 
ἃ ὈΙΌΡΟΙ ράᾶτί οὗ ονοσυ (ΒΓ ϑὕδη τηδιτίαρσα οα͵α- 
ἸΏΟΩΥ. [1{15 ΓΟ γϑι᾽8. ὑχοίεοοη οὗ [ἢ]5 ΠΟΙῪ τὸ- 
Ἰλίου. [Ιὲ 4180 ἱτῃρ} 165 ἃ ψΑγπΐηρ ἀραϊηϑί ΠΑΒῪ 
τολιτίαρεβ, ἀραϊηβὲ Ἰσπόζπος δηὰ ξουροίξ] 655 οὗ 
(ς ἔαλςε τῃδὲ ἱξ 195 Οσοαὶ το ἔοστηβ δε 1ηἀ 5501] 
τε. 

ψετ. 7. ΨῈΣ ἴδοι ἀἱὰ Ἰΐοδο8 οοπιπιδηὰ ὃ ει. 
Χχῖν. 1--4 (ςοαρ. οἴδρ. ν. 321) μβδὰ Ὀδδη ἴγδῃβ- 
ξοττηδά ἱπῖο ἃ οοπιϊηδηὰ ἔπδὶ ἀϊνογοςβ βδου ἃ ἴδϊκα 
δες. 
ψες. 8. βυδίἭΗοτοάᾶ γοῦ. Τῆς Μοβαῖς τερυ]ᾶ- 

ὕοσμϑ εγα ΤΠΘΤΕΙΥ Ροιτηϑϑῖνα, στοσίηρ οὐϊ οὗ 
τη εὶν 5 πέυ]πο55, Ἔβρε δ} ἰΠεἷγ ἀἸΒροβίοη ἴο ὃς 
ΒΔΥΒᾺ ἰοτγασὰ ἘΠΟῚ υῖνεϑ. ---- Βαϊ ἔγοια [π6 ὈομῚη- 
οἷς ἐξ Βα ποῖ Ὀθθη δοθ. [ἢ (Π6 οτἹρίηλὶ βίδϊβ ἴῃ 
Ῥαγδάϊβε. ῬΟΪΥΡΆΤΩΥ Ἄρρϑᾶσβ σϑὶ (Όση. ἱν. 10) ἴῃ 
οοὐυποοι τ] τηυτγάετ, δηὰ ἴῃ τ[Πς 16 οὗ (δίῃ, 

ΤΗΕῈ ΟΑΟΟΘΡΕῚ, ΑΟΓΟΚΌΙΝΕ ΤῸ ΜΑΤΤΗΕΝΜΝ. [59 
γε. ὃ, Απὰ  ΞαῪ υπίο γοῦ. Θροΐκθη ἰῇ ἐπ6 

Βουβε (Μδγκ χ. 10, 11). -- Εχοθρῖί ζοὸν ζοσεϊοαίίοῃ. 
ΤῊΪΒ οπα στουπαὰ ἔοσ ἀΐνοτοθ, τροπϊοποα ἃ5 ἃ 
Τηλί(οΓ οὗ σοῦγϑΕ, τᾶ 8 πο ὄχοαρίίζη ἴο [Ὡς τὰ]ς 
ἸΑϊὰ ἄονγῃ ἰπ νϑῖβ. ς, 6 ; 118 οἴδεπος ἰβ ἰπ ἀΐγεοὶ 
δηϊαρσοῃίβηῃ ἰο ἐπε 1ἄ6Δ οὗ τπλᾶττίᾶρε. ΤῊς ΟΠΌΤΟΝ 
οὗ Ἐοπια ἀθηϊθ5 [6 νδιγ ὄνδ οἱ {818 στοιιπά. 
Α]] 519 οὗ ὑποβδϑί! ἀγὲ ϑἰηβ ἀραϊηβὲ (ῃς τηδι- 
τίλρε 6 (σςοῖῃρ. οἤδρ. ν. 27--22), Ἰοοβεπίηρς ἐξ ἰῃ 
δρῚ πὶ, Βαϊ 115 δοῖ οὗ 8}: ἴδ ἴ86 ΟἿΪῪ ῥτοιιηὰ ἔοσ 
ἀἸββοϊνιηνς ἃ ἐπ νη. -- ΤῊ τννοηδη τεξεισεὰ ἴο 
15 οὴς αϊνοτοδαὰ οἡ ἐρρΖγοῤφζ στουπαᾶβΒ. Ὠΐνοσοα 
Ἰανγβ Βῃου]α ΡῈ ἔγατηθα ἴῃ ἐῃς Ἰρηϊ οὗ νευσ. 8 ; ποῖ 
ἴο πολ ίαζς, Ὀὰξ ἴο γεριίαξε, ἃ ταλιζεσ δγι βίης 
50 Εν ἔτοτῃ 6 5ἰπέυ ] 685 οὗ τρδηκίπά. Ὅτ 
εἰθνδοῃ οὗ ψοπιθη ἔγοπὶ ἃ σοπαϊτιοι οὗ 5]ᾶνε 
ἢα8 Ὀδδη ἴῃς τεβυϊὶ οὗ ΟΠ ΓΙ βϑι᾽5 (εδοηρ ἱπ ΤΕΡΆΥ 
ἴο τηδιτίαρο; γι βοῆϊα ψοτηθη, ἢ} οἱανδίοα, 
δανο δἀνοοςδίεα αἴνοτοα “ΟΥ̓ ΔΩΥ οδυ8ς.᾽ 

γεγ. το. ΙΖ ἴδ9 οδδθδ. ΤῊ ψ0]6 ἰὭΘΟΥΥ οὗ 
τραυασρα Ἰυϑῖ Δηηουηοδα 8 τεξεττεα ἴο. με 
Ἰονν νίεννβ ἤθη 6] πᾶν ὃς ἱπξεττεαὰ ἔγομῃ τδδὶ 
[6 αἰδοῖ 168 βαϊὰ : ἐξ ἐδ ποῖ φοοὰ [0 ἸΔΔΙΤΥ ; (ἢς 
Ιάε] βεοπιδὰ 80 ἱσῇ, τμαΐ 18 ΔρΡρ]οΔΌοη βεδηγεὰ 
Δἰπιοβῖ ᾿ΠΠΡΟΒ510]ς6. 

ΕΣ. 11. ΑἹ] πῖθπ 08 Ὡοΐ ΤΘΟΟΙγΘ, ΟΥ̓ “ ποῖ 4]] 
οδῃ τοςεῖνο,᾽ Παῖς βαρ. ΤῊΪΐΒ ὨΙσῃ Ἰᾶάθα] οδῃ ὃς 
υηἀετβίοοα δπὰ ραὲ ἰηΐο ῥγδσίίοα ον ΌΥ ἴῆοβε 
ὙΠΟ ρεῖ ΠΠΠῸπ] πο. πα Ῥόννεῦ ἔτοῃ σα, Α58 
χαὶς, ἴῃ6 1658 Ο τ ϑ ἰδηϊῖυ, ἰῃ6 ἰονσεσ τῆς Ἰάεα] οὗ 
ΤΏΔιτίαροα, ἰδ όσα πὐυϊηδουβ [ἢς 5:05 ἀραϊηβὲ 
[15 βἰδίβ. 

ψεσ. 12. ἘῸΣ ἴδοτ9 8.06. Αβϑυπ)ηρ μδὲ ἰδ 6 
τισὶ οα βίδία 18 ἐῆο ποσλδὶ οὔθ, ἴγοΘ Ο145565 δσὰ 
ἤογα τηρξηϊοηδα τῆο βδου]α (ΟΥ̓ τηΔΥ}) ταπγαὶη [ἢ 
οοἸ δον : (1.) ἔμοβα ἯΠΟ ἔγζοσῃ πδίυγαὶ ἱποδρϑο 
ΟΓΥ ἱπαρὐάς, ἢανα Πο0 ἀεβίγα ἴο τλΔΙτΥ ; (2.) ἰῃο86 
ὙΠῸ ᾶνς ὕδαη τυ] αϊεα, ἃ 1458 νΟΤῪ ΟΟΙ ΤΟΙ 
οηςα δηά ποὺ ὑρκηον ΠΟῪ ; (3.) ἴῃο8ὲ ψῆο ΔὉ- 
βίδιη ἔτομπι τολιτίαρε, ἩΠΕΙΠΕΙ ἔον ἴῃς ΕΓβὲ ΟΥ 560- 
Οἠα ἔπια, ἰο ψοΥκ [6 Ὀδίζοσ ἔογ (σΙ5.᾽ 5 σδιι56. 
Τῆς βχϑβὲ οδβ6 ἢδ5 ΠΟ τηοσδὶ 408}}{Ὑ, ἴῃ 6 Βεσοπά ἱπι- 
1168 πιϊδέοτίαηο, [6 {γα 845 ἃ τηοταὶ ναὶ. Βυξ 

1: 15 ποῖ 58εῖ ἕοσίῃ ἤδσε 45 ἃ ἰδ ἔοσ ἰῇ ταὶ 51, 
ὍΟΙ 15 ἴΠ6.Ὲ ΔΩΥ ΒΌΡΕΓΟΥ του ἴῃ οο] Ρᾶςγ. ΤῊΘ 
Βρυταῖϊνα εχροβίοπ νοῦ υπάετβίαπαβ ὈΥ̓͂ ἐμ 
ϑεςοπά δηά τπϊγὰ οΪ45565 ἴῆοβα ὙΠῸ τοιηηδὶῃ ὑπ- 
τηλυγὶο ἔγοιῃ σροσδὶ σοοηϑί ἀοσδίοηϑ, ΟΥ Άβδοσίῆοα, 
ὙΠ δπ πηλττιοα, {μεὶγ σοη]υραὶ οπ]ογιμοηίβ ἴο (Ὠοἷσ 
ΒΡ ̓  ΓΔ οΔ]]ἰην, 15 ἐογοδα ἀπά ἱηοοττεςῖ, βῖποα 4]] 
ΟἾΥ 5 δη8 ἀσὸ Ὀουπά ἴο ἴΠ6 Ἰαἴίεσ οουγϑα δηά δχ- 
σαρἕοηδὶ ο4565 ἃ1Ὲ Πεῖὰ ΒΡΟΌΚδῃ οἵ. --- ΕΗ μδὲ ἰδ 
8.ἷ9 ἴο τϑοοΐῖνο ἱΐ. ΤῊΪβ ἀο65 ποῖ ἱΊΡΙΥ 8 ΒΌΡροσίου- 
1 ἰὴ τλοβε νγῆο σᾶπ τεςεὶνα ἰΐ, θαΐ 5: ΠΊ|ΡῚῪ (μα 
ΒΌΓὮ ἃ βδουίδος ψουἹά Ὀς εχρεςοϊεα ἔγοστῃ ϑοηιῖα οὗ 
ΗῚ5 αδβοὶρ]ς8. - τ Οη ἰἢ6 ΨΠΟΪ6 βυθ]εςῖ οὗ πιλ1- 
ὕασε δηα Το θδοΥ, οορ. ΘΠ 885 δἰ έείονν οὗ ἐὰδφ 
“2οείοέὲς Ολωγε, αὶ 112, ὈΡ. 448-454. 

ΟΗΑΡΤΕᾺ ΧΙΧ, 13-1-.Ψ 

7.4 δγίρρέγσ οὗ Οἀτίάνεν 19 ἐδ. 

13.“ ΗῈΝ νεγα τμεγα ῖ Ὀγουρῃς υαηἴο κἷπι {|| 6 ΟΠ] άτϑη, (μδὶ 4 Μλπικα, τ 

Ὧ6 δμουϊά ρυϊ ψὲς μβαπᾶὰβ οῃ τῆι, ἀπά ῥγὰὺ : δπὰ ἴῃ πη 15 
14 ἀϊβοῖρι68 γερυκεὰ ἴμαπὶ, Βαϊ 7εβ08 5αϊά, ὃ ϑυθοσ {π||8. ςὨ1]- ὁ βαρ χυῆὶ 

1. ογεῖξ ἴ[Ώ6Υα 3. ἸΔῪ 8 (η6 π|6 



Ι6ο ΤΗΕ ΟΟΘΡΕῚ, ΑΓΓΟΒΚΌΙΝΟ ΤΟ ΜΑΤΤΗΕΝ. [(ΒΑΡ, ΧΙΧ. 13-26. 

ἄτϑη, δηά ἑογθὶἃ δηλ ηοίΐ, ἴο σοσὴδ ὉΠπΐο 116 ; ἴοσ οὗ δυο 159 

15. ἴῃ6 Κίἰηρσάοτῃ οὗ Ὠδάνθϑη. 
αἀεραγίθα ἴπθησα. 

Απά δε ἰαἰὰ ζἀές ἢδῃηάθ οὐ ἴσθι, δηᾶ 

4 τὸ βύυσἢ Ὀοϊοηρείῃ 

ΤῊΙΒ ἱποίάδηϊ 966 πὶ5 ἴὸ Ὀ6 ἴῃ ΓΤΟΡΕΙ σἤτουο- 
ἰορίοδὶ ροβίοῃ. [{κε᾿8 δοοουηῖ δὲ 15 Ροϊπηὶ 
δὲ ΑΙῺ Ὀδοοσ65 Ρδ͵γ4}16] ἴο ἰδδὶ οὐ Μαίζμιεεν δηὰ 

ΑΥκΚ. 
γες. 132. Τποῖ ΤΟ Ὀτουσδῖ πηΐο εἷτῃ ; ρῥγοῦ- 

ΔΌΪΥ ὈΥ {πεὶγ ρασθηΐϊβ.0. Ἀπ ἐποουγαβεπιοηξ ἴο 
ΡΆΤεη5 ἴο Ὀτίηρ ὄνεη “ Ἰηξδηΐβ᾽ ἴο (ἢ σβῖ, βίποα, 
δοσογάϊηρς ἴο 1Κς, Βυ ἢ Ταῖς δηιοηρ ἴῃ Π||6 
οἰ] άτεη. ΤΒυβ {Πε ἀουδίβ οὗ {πε αἴ5.}01658 δρουΐς 
ἴε πλδίτίασε ἰδία ΕΙῈ ΔΗΒΕΓΙΕΩ, --᾿ ΣΩΥῪ 5 
δδπᾶδ ὁπ ἴθι. Α τεοορηοη οὗ ΟἾ ΓΙ 5.5 ῬΟΥΤΕΓ 
ἴο ὈΙεββ, βίποας Ἠς μεαϊεὰ ὉΥ ἰαγὶπρ οὐ Ηἱβ 
βδηα5. ---- Απὰ [89 ἀΐδοΐ]θ5 τοδακοὰ ἐπ. ΤΠΟΥ 
ψεΓΕ ἐπράρεα ἴῃ δῃ ἰητεγεβίηρ αἰδουδδίοη δροὺϊ 
ΤΑΔΙΠΑσΟ, εἴς. ΑδΡβίγαος {βθο68 ἀρουΐ Βουβε- 
μοϊὰ χεϊδέοῃμϑβ βῃουϊά ποῖ βίδπα Ὀεΐναθη ἴῃς 1, οτὰ 
δῃά 111Π|6 σὨΠ] άγϑη. 

ει. 14. δυο 1η0 110] μάτι, εἷς. Τῆςε 
πδίΌΓΣΑΙ ἱπηρυ]δε ψγοῦ]α θὲ ἴο Ὀτγίηρ σΠ]άγθη ἴο 
Ηϊπὰ, ἀο ποῖ οἤεοκ ἱϊ. --- Ἑοσδίἃ ἔπθπὶ ποῖ, 45 (με 
ἀἰβοῖρ᾽65 ἀϊὰ, ἀπά τοδῃυ βίπος (ἤξη, --- [9 506 ὃ6- 
ἰουοῖῦι 189 Ἰπηράοχω οὗ θανϑῃ. 4.5 'ἱπ οῇδρ. χυἹ[δ. 

ΟΠΑΡΤΕΚ ΧΙΧ. 

1-14, ἴδε τεΐογεηος 8 ἴο ΟὨΠ]άγθη ἰὴ βρί τς (οοπιρ. 
Μαῖκχ. 165; [κὰ χυνὴ!. 17), θὰ ποῖ ἴο (ἢδ 6χ- 
οἸυβίοη ο οί] ΟἸΠ]άσγεη, το ῬὈτγΟΌΔΌΪΥ ἴοστῃῃ 
[86 πιδ)οῦ τ ἴὰ ἴτε Ἰἰηρσάομ οὗ ἤξδανθη. 1[.48- 
ΒΟ.5 : 1. 51πΠ06 “0 50 ἢ! δαϊοηρείῃ μα Κιησάοτχῃ 
ὧΥ πεανδη,, ἴῃὴ6 ΘΑ ΠΟΥ ΟΠ] ἄγοη Ὀδοοὴς ΟἾγχίβ8- 
ἰἰδπηβ {πε Ῥεῖζεγ:: 2. ϑίπος [ΠΕΥ ἅγὲ ἴο ζοπλα (ΟΣ 
Ῥὲ ὑτουρδῦ) το ΟὨτβῖ, ῇο 15 ἃ ϑανίουγ, ἰῃς ἀοο- 
{ΠΠη6 οὗ ὈΠΙνΕΙΒΔΙ ἀεργαν εν ἦβ ποῖ ἀδηϊεα Πογα. 
3. ΤΟΥ τοᾶῪ ΡῈ " ἑογθίἀάεη,᾽ θοῖῃ ὈῪ περ]εοῖ ἀπὰ 
ἕ Ἰυάϊοιουβ τοδοβὶηρ : (α.) ΌῪ ποῖ Ὀεΐηρ ἰδυρῃῖὶ οὗ 
ΟὨσϑί, σου ἢ νγογὰ δηα δχϑιηρὶςα ; (ό.) Ὁγ Ὀεὶπς 
ἰδυσπΐ Ἰερα}18πι, ἦ, δ.) "Βε ρμοοά, οὐ Οοὰἂ ψ1}} ποῖ 
Ιονα Ἰηϑίεδα οὐ 1815: Ἷμῆβι Ἰονθβ γου, 
υἰδχάν τὲ ΟἿ ρὸ ἴο Ηἰτὰ ἰπ ογάευ ἴοὸ ΡῈ ροοά. 4. Α8 
1ΠΕΥ πεσε ὀγοιρἠέ, ἀπ εγε δου} Ὀ]εββεὰ ὈΥ 
Ομτδὲ (Μᾶσκ χ. 16) ; [ῃσουρῃ τῆς ἔτ οὗ ρᾶγεηῖβ 
ὦ σεεά οὗ γαϊά ΥΛᾺῪ εχὶδὶ ἰπ ἴῃ6 Βοαγί οὗ ἃ ἍἽῃ]ά, 
80 {παῖ [ἢς ᾿πέδηϊ τηεπιθογβ οὐ ἃ (τ βι ἢ ἙΑΤΑΝΥ͂ 
ομερήΐ ἰο ἐέ Ο(Ἠτιβίίδη ΤΠ] άγεη, ἀπὰ τμεὶγ εἀυοᾶ- 
Ποη σοηάυςίεα ἰπ τῆς οοπδάεδηε Ἔχροοϊδοη ἰῃδὶ 
ΠΟΥ Ψ011 ΒΟΥ ἰῃ6 ἔγα5 οὗ ξαὶ. 

16--26. 

7ἀε Κτοῖ οι 2 ἤαρ απα 2} 2)᾽δοοηγες οὗ οὩ» Ζογα οὐ Κτοῖες. 

Ιό “ ΝῺ, ὈδΒοΙΪά, οὔς οδπια δηά βαϊά υηΐο ἢϊηχ,} ὃ σοοά 32 Μαβίου, “5 ὌΜΑΤ ΕΠ 
Ψηδὶ ροοά τΠ]ηρ 5}.4}} 4ο, ἴῃδὲ 1 τῆδαυ βᾶνὲε εἴεγπαδὶ [16 ἢ 

17 Απὰ ἢδ αϊά υπῖο ἢ, ΝΝὮΥ ΤοΔ}168ὲ ἴμοι τὴς σοοα ἢ 227 15 

ΧΥΊῚ. χ3--27. 
ὁ ζοπρ. κε 

Χ. 25-28. 

ποηα ροοά Βαΐ οπε, ἐζαξ ἐς, (οὰ : ὃ Βαΐ “1 ἔδου νὴ] 5 δητογ ἰπίο " κε τνδ: 
18 Ἰιΐς, Κδαὲρ ἴῃ σοχημηδηατηθηῖβ. Ης βαϊτῃῇ υηΐο ἢϊῃ, ὙΜΏΙΟὮ ἢ ΠΝ τ 

7εβι5 5αἰά, 4 Ὑβοὺ 5μ81} ἄο πὸ πιυτάεγ βου 5Πα]} ποῖ σοτηπηῖξ “τὸν Ῥέαν 
Δἀυ]ασυ, Του 5μαὶ: ποῖ βέβαὶ, Το βμαὶϊξ ποῖ θθαγ ἔαϊβε υγὶϊ-ὀ ἔοιι. κίτιρ, 

Ι9 π6585, Ποποιχ ΤὮΥ δίμοσ δπὰ 21} τηοῖθουῦ : δηά, Του 5Π4]ῖ Ἰονε ἘΣ ἢ 
20 1ὮΥ πείρηΡουγ 88 {πγβϑῖῖ. ὙὴῈῈ γουπρ ταᾶῃ δαί ὑπίο Ὠΐπι, Α1]1] 37, 3σασις 

[Π686 τὨϊηρ5 μάνα 1 Καρί ἔγοτῃ τγ γουτῃ ὑρ :θ ψβδΐ ἰδοῖ 1 γεῖ} Οἱ: ἐπ 

21 

22 

ἣς 15 δά ργϑδαΐ ροβϑἝββίοῃβ. 

23 

24. Ὦδᾶνθϑη. 

1 ςαπηθ ἴο ἢϊῃ δηα 98]Ω4 3 716 ῥεεξ αῃμεΖζλογ δ ογα (οοῦά 

7εβ05 βαϊά υηΐο Ἀΐπι, 6 του ψ1] Ὁ Ὀε 7“ ρετίεοϊ, ρὸ ἀπά Ἰσ 561] 7 ὅδε οἰαρι ν 
παῖ του Ὠαβὶ, δηὰ ρίνβε ἴο 16 Ροου, δὰ ἴποι βῆδ]: ἢᾶνε ὅ τὰς 

δ γρβιγα ἴῃ ἤθάνθῃ : δηά σομ)α σηα ἴ [Ο]]ΟΥΝ ΤΩ6. 

γουηρ τη Ὠοαγά (δι 9 βαυϊηρ, ἢδ ψεϑηΐ ΑΥΑΥ ΒΟΓΓΟΥΨΙ] : ΤΟΥ 

ΓΟΠΡ. 
ΟΝ . 451 
ἦν. 34) 35. 

ἃ ΟἸδρ. νι 20, 

Βιυῖϊ ν ἤδη [ἢ 6 

ΤΏδη 5αα [6505 υηΐο ἢΐ8. ἀἸβοῖρ]65, ΨΟΓΠΪΥ 1 5 υπΐο γοῦ, 
“ὙΒαϊ ἃ Υἱοῦ τῇδῃ 5}8]1] μαγαάϊν δπηΐεν 12 Ἰηῖο ἴῃ6 Κίπράοτη οἱ 

ἙΑΠά ἀρϑίῃ 1 58Υ υπΐο γου, 1 15 δαϑίεῦ ἔογ ᾽ᾶ οᾶτηοὶ ἢ ; ΜΑΣ ἀν 

ὦ 8εςΞ οδδρ. 
ἜΤ τῳ 

ΔΡ. χχὶν 
24. 

8 7.6 ὀέεΐ αιέλονγί ες γεσα ΝᾺΥ ἀϑκοδὶ ἴῃου πιο οὗ [δὶ ψῃ]σἢ 8 σοοα ἢ Οπα 
ἴμογα 15 ο 15 ροοά 

δ ρ»ῃῖζ ἔγόύω ΤῊΥ γου ἢ ὑΡ 
10 τγὰβ οπα ἰδμδῖ 

4 πουϊασϑοῖ 
Ἰ ον απ 

11: Απὰ 716515 βαϊὰ 

δ ποὶ ΚΙ] 
8 τὴΥ γοοάβ 9. {15 

12 ΘῃΘΥ ΠΑΓΑΪΥ 



ζβΒαᾳ». ΧΙΧ. τ6-26.] ΤΗῈ ΟΑΟΟΘΡΕῚ, ΑΓΓΟΒΚΌΙΝΟ ΤῸ ΜΑΤΤΗΕΡΝ. τιόιϊ 

ἴο σὸ [Ὠγουρ {πε αγα οἱ ἃ πϑεάϊς,18 [ἢδῃ ἔου ἃ στο πηδη ἴο δῃ- 
25 ἴεν ἴηἴὸ ἴῃ6 Κιηράομῃ οὗ (ἀοά. ΝΏΘη ἢϊ5 1" ἀϊβοίρ]65 μεαγά 

11:, [ΏΘΥ ψαῦα δχοθθαϊηρῖν δη,δΖοα,1}5 βαγίηρ, ι)ο ἴῇδη οδη ὈΕ 
26 εανροὰ Βυῖ [}68ὺ5 Ὀδη6] 4 2ε)κ,.}6 δηά 5αἱα υηΐο Φ τὩδτ, ἢ »“ Ὅεη. χνὶϊὶ 

χ41 Τοῦ χῬἕ!. 
ΔΙΙς χῖν. ΓΘη [15 15 ᾿ΡΟΒ510 16 ; θυΐ ψ ἢ (οά 8]1 [Ὠἰηρ8 σὰ ροβϑβίθὶα. ἜΎΜΥ 

18. ἃ Π66 6165 6γα 1 Απὰ νῇθη [6 
16 Αῃηὰ 6505 Ἰοοκδα ὕρου [Π6ηὶ 

16 Δοιου μα Ἔχοθθαϊηρ]ν δ 
1 {ο 

ΟΟΝΤΕΝΤΒ. ΤῊ] Βοοῖ οι 15 ἰπ 18 ῬΡΥΟΡΟσ οἶγο- 
ποϊ]ορίοδὶ τὐμϑανι Ουτ 1,οτά “ ἀδραγίεὰ {πεηος ἢ 
(νετ. 15), Ὀὰξϊ οἡ ἴῃς τὰν (Μαῖῖὶς χ. 17) Ηὀς νγλβ 
ταοῖ Ὁγ τ ἷ8 “τυ ϊοτγ᾽ (Ἰὰκα χν. 18). ΟυτΣ 1, οτὰ 
ἢτβῖ ὑγοβοηϊοα ἴ6 ΠΡ ἰἄδλ] οὗ πιαιτίαρε, ἰῃς 
εἰοβεϑί δυηδῃ 6, Σ ἢ 4 Ὠἰηΐ τῆδι ἀνθ [Π]5 τηυβί 
θὲ ϑδυδοταϊπδία ἴο ἴῃς οἷαὶπηβ οὐ ΗἾ8. κΚίηργάοιι ; 
τσ ἴδ Ροβιτῖοη οὗ ΤοὨ]άγθηῃ, ποχὶ ἴῃ ΟΥοσ οὗ 
ἹΠΌΤΩΔΟΥ ; ΠΟΥ͂ σοη65 ἴῃ6 τοϊδοη ἴο ΑΓ ΠΥ Ρο5- 
8655: 05, ὙΏΙΟΙ τῆξῃ νᾶ] ποχί ((πουρ του ἢ 
τῆς ᾿Ἰηῆπεηςε οὗ 5[η βοιῃδιπι6β σηοϑὲ οὗ 4}}}. Οὐγ 
Γοτὰ πχδείβ ἴῃς γουηρ τυϊοσ, στ οπὶ Ὧδ Ἰονεὰ, ΟὨ 
ἢ5 στουπά, 1.Δἀ5 Ὠἰπὶ ἴὸ ἃ τεςορηϊοη οὗ τῆς Ἰάο] 
[δὲ ῥγενϑηῖξβ Εἰτη ἔσο) δηΐεγίηρ ἰῃς Κιηράομι. --- 
Οοἱπρ ΑὙΑΥ Βουγονξα! 15 ποΐ Ἐπῖο τ ηρ πο 1166. - 
ΕΟ 65 τα ἃ πἰηάγδποθ 850 σγοδί, ἰδὲ 7υ5ῖ ποτε 
οΟπλ68 ἴῃ [6 ἀεοϊαταϊίοη οἕὗ σσοδ᾽β βανίῃπρ οτηπῖρο- 
ἴςηςοα. -- Ουὐ Τοτὰ βρεακα τῆς τταϊῇῃ ἴο στο δηά 
Ῥοοῦ δἰΐῖκθ. ὙΠΟ 8 πὸ ψογὰ ἤετα {παῖ ροΐη(5 ἴο 
ἃ “σοι υηἱ οὗ σοοαβ,᾽ ᾿που ἢ (ἢ 15 τγᾶβ ἴῃ οὐ- 
ςλβίου, Μεσα [Πδὶ ἀοοσίτίπε σοτγεςῖ. ὙΠε ρίνιηρς 
ὮΡ οὗ φελ! ἢ τ Ώδη 11 15 δῇ ἰά0], [ἴῃς ογυοϊῆχιοη (0 
τῆς νου], Βεσα δη͵οϊῃηβα, ἤᾶνα ἃ τλοσὰὶ αυδ) ἐγ. 
ΤΒετς ἰβ8 ποὴθ ἰὼ ἃ ἔοσοθα δαυλὶ! οὗ ροββθϑ- 
5 ΟΏ5, ΠΟΥ ἱπυοϊ ΠΙΆ ΡΟΥΘΙῪ τι τἰἢς Πορα οὗ 
πϊηηϊηρ μοᾶνθη. ᾿ΑρΥΔΓ Δ 51, ΠΟ 1685 [ἤδη ἃνδ1- 
ἶοα, Γηλῖο8 ψεϑ] ἢ τῆς οἰϊεξ σοοὰ ; ἰγυδίϊης ἰπ 
Ῥονθσίυ, ὯῸ 1655 ἤδη ἰγυβοπρ ἰπ ΤΟ 65, ἔοβίευϑ 
Ῥπηάε. ; 

νεῖ. 16. Βοδοϊᾶ. ΤῊς οἰτοιπιδίαπος Μγ͵ἃ38 Γ6- 
ΤΩΙ ΚΆΌ]6 ἰῃ νον οὗ ἴῃς ορροβί[οη οὗ ἔς Ῥἢδυ- 
13665. -- (πο 08:26. ΤῊΪΐβ γουπρ ΤΌΪΕΥ, τ ἢοῸ τὴ 
αηἃ Κηρεεϊεα ἴο Ομ βὲ (Ματῖκ χ. 17), νν85 Δηὴ Βοη- 
δϑῖ, δγηδϑί 86 6ἰκοσ δέζεοσ ἰσυτἢ δηὰ 1Ἰΐθ, ἢ βοιὴδ 
δἀηχίταίίοτι ἔοτ, Δπηα οοηῃβάεπος ἴῃ, [ε818 48 8 ἢυ- 
τηλπ ἴοδοῆοσ. Βυΐ Ὡς 85 ἱἢ δσου, 35 ῃοποϑὶ δηὰ 
ξαγποϑῖ 56 ἸΚ ΥΞ ἸΔΥῪ Ὀ6. --- ὙΠδῖ ἴῃς, εἴς. 
ὙΝΒεῖδεσ ἃ Ῥμαγίβεε ΟΥΓὁὁ ποῖ, Βα ἰπουρῃξς ἴο δάση 
εἴςσῃδὶ 16. Ἡΐδηος {πὰ Ῥαββᾶρα τῃυϑὲ ποῖ ὃς 
νύ οϑῖδα ἴῃ ἔἕδλνογ οὗ ᾿6ρα] 151}. 
ει. 17η. ΨΥ δδϊκοδὶ ἴπου τὋὸῷ οὗ ἰμαῖ τ ὩΪΟῺ 

ἰς κοοὰ ἔ Ο͵0 ἴδοθ1θ 8 ψὯο ἰδ φοοὰ. Τἢε Τοτ- 
ΟΣ ὙΟΥΒΙΟΏ ΓΟ]]ο5 ἃ τεδάϊηρ σοττεοϊεα ἴο οοη- 
ἔοττα τῖῖῃ τῆς ΟἿΠΕΥ ἴψχο. Τἢα ναγεῖν ἢ θαβ 
σῆς οὐ τὰς ψῆο]ς σοπνειβαίίοη. ΕἸΊΠΕΙ ἔτο 
αᾳυεδίίοηβ δηὰ ΔδηβνοΙβ οσοιττεά, ογ Μαῖμον 
ἷνο5 {818 ἔοστῃ ἴο Ὀτίηρ ουὐυἱ τἴῃ6 ἴσγυῃς 56ῆβα. 

ἔμετο 15 θαΐ οπς ρυοα εῖγεσ ληὰ οὴς ρυσαὶ ζἀζγερ, 
πδηχεῖν, σοα Ηϊμπλ5ε]ξ. -- δῖ τἰῃ6 γουπρ τυΐοσ 
ἐἀαβῳ ει ὙΔ5 ποΐ [0 ὅο βοπὶε σοοά ποσὶ οτ΄ ἴο Ἰδάσῃ 
βου βρεουϊαῖῖνα τρογα] γ, Ὀυϊ ἰο δοκπονεάρμα 
Οοὰ 45 ἴῃς ϑυρίεηγε Οοοά δηᾶ δςί δοοοσζαϊηρὶν. 
ΤῊ δύσῖκοβ δἱ 815 βίη, (6 ἰονεὲ οὗ τ᾽ ἢ 68. ὶ 
ἄἀοος ποῖ ἘΔ: 45. Οοα ; τοδὰ Ηἰ!5 σοοτημηδηά- 
τηθηΐβ, ἀο ποῖ Δ51κ σις. ΤῊς οἴδογ δοσοιηΐβ ὑΓ6- 
βεῃὶ 115 διίδεγηδίϊννε : ΟΠ σίϑε οἰ ΠΟΥ ο]αἰτα5 τη δ 
ες 15 Ηΐπλβεὶ Οοά, οὐ ἀδηϊεβ Ηΐβ οσσῃ ρμογέεςὶ 
δοοάηςθ58. ΤΠ ΔΏΒΥΟΥ ΤΕΌυΚΕαΒ ἴτς ΟΥΤΟΥ οὗ (Π6 
ᾳφυεκξοῃ, [πδλί εἴετῖπδὶ 1ἰ6 οαη Ὀς ποπ ΟΥ̓ σοοά 
ὙΟΥΚΚΒ. --- Βαὶ 17 τἢοπὰ πουϊάοεὶ ΠΣ ἑπῖο 117ὁ, 

Κδορ (80 οοπιμλοηδτιηθηΐδ. ΤἼς ροββ ὉΠ οὐ ἀο- 
ἴῃς (818 ΡΕΓΘΟΙΥ δὰ ἰυ8ὲ Ῥδθη ἀδηϊεα. Οὐ 
1 οτά τβετεΐοσα 56 Ὲ 8 ἴο μον ἴῃς γουηρ' πλλη ΠΟΥ͂, 
το ἢ δ [4118 δῇογε οὗ βδυςοῇ ἃ Κεεριηὴς οὗ ἰῃ6 
ςοτηπιδηἀμηεηῖβ. Ὁ Βδὶ ἕο] ]οννβ ϑῆοννβ τῃαὶ ἢ] 
οὔδαϊθῃςς, μονγανεῦ βιτὶςῖ, ἀἰἃ ποῖ τεοορηΐῖζε σοὰ 
8ἃ5 1ἰῃ6 5 ΡταΙης ρσοοά, ᾿ 

γεν. τῇ, ὙΣΟΣ ὙΤμδὲ 15, οὗ ψῆδὲ Κιηα, -- 
Του δ} ποῖ 1.κἴ11, εἰς. ὍΤΏοβα σοι δηατπηθηῖβ 
ἱηνοϊνίησ ἀυ 65 ἑονγατὰ Οὐσ ἔε!]ονν τηδη ἀγα οἰϊοα, 
80 8ἃ5 ἴο πιοοὶ {ἰμῈ γουῃῦ Ιζϑῃ οὐ ἢϊ5 ονῃ 
δτουηά. 

νεγ. 19. ΒΌΠΟΩΣ (ὮῪ ζαῖθοσ δπὰ (ὮΥ τποίδοσ. 
ΤῊ5. σοτηπιαπάπηεηϊ σοηπαοῖβ ἰῃς ἔνγο οἶ45565 οὗ 
ἄἀυε65 δη͵οϊηεὰ ἰῃ ἴῃς εοδίοσαθ, Ὀὰὲ 15 Βαγα ὑγο- 
ϑεηϊεα 845 ἰηνοϊνιπρ ἀυΐγ ἴο τῶδῃ. Ἠδηςσα {δα 
Ῥοβίἥοῃ ἰξ ὁσσυρ!65 ἰῃ 411 ἴζγες δοσουηᾷβ. --- ποῦ 
5.6] ἰονὸ ΤΥ πο ΒΡΟΌΣ δὲ ἴγδο 17, Α ϑυχηπιίη 
ὉΡ οὗ ουζ ἀυτ65 ἴο τηδῃ, ἵ2 Κοὴ ἕἔγοτι [,6ν. χίν. 18. 
Οοιρ. Ματκ χὶϊ. 28 ἐξ, 

γεν. 20. ΑΙΊΙ ἴπο60 μᾶγὸ 1 κορῖ. ἘΧίοΓΊΔΙΪΥ 
ΤΊΟΓΆ], ΡΟ Δ05 561: -Πσῃίεουβ, ἢς γεὶ ἔδ]: [μαὶ Π6 
Ἰδοκεαὰ ϑςοῃιεϊῃίησ. Ῥέεδος οὗ σοηβοίδηςς δὰ ποῖ 
Ὀεδη αἰίαϊπεᾶ ὉΥ Ηἷ8 Κεερίπρ οὗ “ 8}} {πε86.᾽ Ης 
᾿δὰ γεῖ ἴο Ἰδᾶσῃ ΠΟῪ το ἣς Ἰαοκεὰ οὗ ὄνθῇ 
ἐξτ οὐκόϑχαοι: [6 Βρ᾿ τ 4} οὗ τς Ἰανν. 

ΨεΥ. 21. ἴδοι ψουϊᾶθαδὶ Ὧθ νοχίϑοῖ, Μαιῖκ 
Πα Ταῖκε : “οπς της ἴπου ἸΔοκαβῖ.᾽ Οης ἀπΥ 
5111} τοιηδι θα ἴο τῇδε ἢἷ8 οΟρεαΐδηοα Τοιμῃρ]εῖο, 
Ἰυασαὰ ἔτγοτῃ δὶβ οὐσῃὶ ροὶπί οὗ νίεν. Νοῖ ἴῃδι ἢ6 
ἸΡΑῚ ἄοῃς 8]] ἜΧοΈρὶ 1Π1|5 οης ἀυΐν, Ὀυΐ ἃ ἐδεζ 15 ὑσο- 
Ροβϑά, ἴο ὑσγονε ἴῆαϊ {πῈ ψποὶΪς οὐδάϊεηος Ἰδοκοὰ 
ἀπ Ῥσορεσ τηοῖίϊνα. --- 8011 411 ΤΩ “οοῦδ. [Ι͂ῃ ἢὶ9 
856 ἴονε οὗ δὶ ροββεϑβϑί ἢ ᾿γ248 ἴῃς στεδὶ ἢϊη- 
ἄτδηςε ; ἴῃ δηοίμοῦ 1ἃ ταῖρηῖ αν Ὀδδη ϑοιηει πη 
656. ΑἹ] νὰ ἢανε Ῥεϊοηρβ ἴὸ (Οχϑὲ, ὈὰΣ {π|8 
σογηαδηᾶ 8 ποῖ ἴο Ὅ6 ἸΣ ΕΛ ορεγεὰ ὈΥ Ἔν ῦ 
Οὔ6. ὙΠε ρΌΒΡΕΙ 5 ἔδοτε Ρυΐζ πη ἃ Ἰεραὶ ἔοττῃ ἰο 
Τοασἢ τῆς σοηϑοίθσμοα οὗ ἴῆς γουπρ τῶδῃ ; ἴδ6 
4 ἰτραβυγα ἴῃ παανθη᾽ 18 ποὶ θουρμξ ΟΥ̓ νοΟ] ΠΕ ΑΤΥ͂ 
ονεοσίγ. ((οτρ. οἤδρ8. ν. 12 ; νἱ. 20.) --- ΟὍΣΩΘ, 

οιονν 120. ΤὮς ἢη4] ἴε8ῖ. ΒΘ ανοσ ὑτορογν 
ἰηΐογέετοβ ἢ ΣΟ] ον ηρ ΟἾτιβί, 18 τηυβὲ [ε ξἰνεῃ 
ὍΡ; δηὰ δὲ ψῆο πουϊὰ ὃς ἃ (Ολ ϑίδῃ τηυϑὲ Ὀδ 
γεαάν ἴο τε] α4υ 8 11 ἔοσ ΟἿ δι 5 βᾶκς, ποῖ ἴο 
Μη ΒΑΙνΔ[ ἢ ΠΟΙ ἰο ὈΠΥ ἃ Β0ρΕΥΟΥ ρἷᾶος ἰῃ 
Βεδάνθῃ. 

Ψετῖ. 22. Ηῖο ψτοιΐ ΘὟΑΥ δοϊτονίυϊ. Νοῖ υἡ- 
αἴδεοϊεά, ἢ6 γεῖ εξ ΑΥΝΔΥ. Νοιδίπρ ἔτι οΥ ἰδ 
Κπονῃ οὗ Ὠΐπι. ΑΦ 6805 “Ἰονεὰ δἴτη,᾽ ἀπά τΠδγα- 
ἔοτε ἴδυρῃς ᾿ΐπὶ ᾿ἷβ ἀυΐγ, ἐμὲ Ἰονε τᾶν πᾶνε [0]- 
Ἰονγεα στη δηᾶ ᾿εὰ δῖπι τὸ ἃ τρῃὶ ἀδοϊϑίοα, Βαΐ 
τῆς 5116 ποθ ἃρουΐ δὶΒ ἔυΐζυτα ουυτδα Ὠἰηῖβ, παῖ 
Ὑδίενου ᾿Ιρρξ δηᾶ Ἰονε οἠς γϑοοῖνοϑ, ἴῃ6 ἀδοἰβίοη 
18 ἴο ῬεῈ τηδᾶς ὈΥ (με πηδη Πἰπιβε]ξ, --- ΟἿ ΓοταΒ 
ΟΠ δ η5 ΟἹ ὁ ΤΙΟΠ 65 ̓ 50" [Πδὲ [ἢ 19 γοιπρ τπγδη 8 
τὶς νγὯδβ ἱπι σα ποῃοα ἴῃ 5 θα] ; ἃ ρασὶ οὗ ἰξ 
ας πιίρῃς ἤᾶνα Ὀδθη νἹ]Π[πρ ἴο ΡΑΥ͂ ἔοσ " δἴδγηδὶ 

᾿ς ;᾿ Ὀαϊ Ὀεΐηρ ἷ8 ἰ4ο], ᾿ξ πχυϑὲ Ὀ6 ἐπε σεϊν τε] η- 
αυϊβηεὰ Ὀείογε ἢ6 οουἹά δηῖεῦ δε Κίησαοπι οὗ 
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μεᾶνοη, Τῆς Βἰπάγαπος ἰ5 οἔΐεῃ τειονθὰ Ὁγ 
σου β Ῥτγονίάεδηςε. 

ἍεΥ. 232. Α εἷοῖιὶ πιδὴ 68|4}1 δείοσ Βαγάϊγ, ἑἐ. ἐ., 
ὁ ἢ αἰ που γ,᾽ ἱπῖο [19 αἵ Ἀθᾶνοσι. 
Οομρ. Μασὶς χ, 24: "ἴπεπὶ ἐμαὶ ἰτδὲ ἰῃ ΤΟ 68. 
Υεῖ δύσῃ ὑγιβὲ 15 τὴς ἡδίυγαὶ γεβὰ] οὗ ῬοΟβϑθββϑίοη, 
ΟΥ οὗ ὄνεῃ (τς βίστοηρ αἀδβίγε ἴο ὑΡοββοββ. 

Ψεῖ. 24. αδῖίοσ ΤῸΣ ἃ οδπιοὶ, εἴοσ. ΑΔ βίσοῃ 
ἀεοϊαγδίοη οὗ ἐπι ροβϑὶ ὉΠ] (σοΙΏΡ. νοσ. 26). ΤῊΪ5 
Βὰ5 Ὀεεὴ τεακοηεαὰ ἴῃ ἔνο ΨΑΥΒ: (1.) ὈΥ {86 
ομδηρε οὗ ἃ δίηρίὶς Ἰεΐοσ (ἰπ Βοπ6 στ Δ η 5ΓΓ]Ρ[85), 
οὗ 186 οτὶρίῃαὶ, δ᾽ίογίης ὁ σΔΠ6] ᾿ ᾿Ἰηἴο “σορε ;᾽ 
(2.) ΌὉΥ ἐχρίδιπίηρ ἴδ Ογὺ οὗ ἃ ποϑᾶὰϊο ἴο τηϑδῃ 
ἴῃς 5118}} ραὶα ἴοσ ἔοοϊ ρΑβϑθηϑοῖβ δὶ [6 δπίσγδησα 
ἴο οἰοβ, ὙΠῸ ἢσχϑβί 15 ἱποοιτόςῖ, [6 βοοοηά υῃ- 
ςοτγίδιη δηὰ ὑπη6 Τῆς ᾿ς ΤᾺ] ϑεῆβε 15 ποῖ 
ἴοο βίσοηζ, 8ἃ8 Ὀοΐᾷ ἰῃς οσοηϊοχὶ δηά δρυπάδης 
ἔᾳοῖϊβ βϑῆονσ. Οὖυγ Τιοσὰ δα αἰσεδαν βροκβὴη οὗ ἃ 
ΦΟΔΙΩΘ]᾽ 25 ἃ ἔὄρυγα ἔογ βδοιβείηϊηρ ΘΙ ἰασρα 
(οδρ. χχίϊϊ, 24); δπὰ ἱπ ἴῃς Ταϊπιυὰ τῃς βατὴς 

ΤΗΕ ΟΟΘΡΕῚ, ΑΓΓΟΚΌΙΝΟ ΤΟ ΜΑΤΊΤΗΕΝ,. [(ΒΑ"5. ΧΙΧ. 27-ΧΧ. τό. 

δΆγιὴρ Οὐςυβ5 ἀρουΐ ἃῃ οἰερῆδηὶ. “ὍΤΏς σϑσηοὶ 
ἯΙΆΞ ΤΊΟΓΟ ΓΆΤΩΪΙΑΥ ἴο ἴῃς ὨΦΆΓΟΙΒ οὗ τὴς ϑανίουγ 
δὴ (δε εἰορμαπὶ, ἀπὰ οὐ δοοουηὶ οὗ ἴδε Βυσηρ 
ΟἹ 8 Ὀδοὶς, ἰὲ νγὰ8 Ἔβρεοῖδι! δάδρίεα ἴο βυτηῦοὶ- 
126 ΘΑΙΓΠΙΥ τ αὶ] ἢ 845 4 ἤξᾶνγ ἰοδαὰ δηὰ ϑετίουϑ 
παρδαϊτηηδηξ ἴο δηἴσγαηος [ὨΣΟΌΘΗ [Π6 ὩὨΔΙΓΟΥ͂Ν ραῖς 
οὗ τὰς κίπράοχῃ οὗ μελνδη. 

νεῖ. 25. ἯῈ0 ἴδποι δὰ 6 δανοῦ ἢ ϑίπος 8]} 
ΤΩΔῪ ἢᾶνα ϑοῖὴς ἰοῃϑβ, δηἃ παίυγα!!]ν ἰονε ἴο 
Ὦδλγνε τῇοτο. ΤΏΘΙΓ τΕΠΊΡΟΥΙΆΙ υἱενγβ οὗ ἐπε Κὶηρ- 
ἀοσιὶ ΤΕ͵ 4150 τηϊχοὰ ἢ ΠΕ γ ᾳυσδίοη. 

γεν. 26. Ἰροοκοὰ ὑρὸὰ ἴδοι. ΤΟ ρῖνα ἔοτος 
ἰο [18 ὑῬγοξουπά 5ἰδίετηοηϊ, Δηὰ ρου μᾶΡ5 πῃ ΚΙΠΟΪΥ 
ΒΥΓΑΡΔΙΩΥ Ὑ ἰπεῖς σεακπεββ δηὰ νψᾶηὶ οὗ υη- 
ἐσβίδηιησ. -- - ὙΠῸ} τῦϑῖὶ ιΐο ἰδ ἱπαροδαῖθο. Νοὶ 

ΟἿΪΥ ἰὼ ἰπεῖν Ἰυάρστηεηῖ, Ὀυϊ 1 ἘΠΟΙΓ ῬΟΎΨΕΓ. --- 
Ὑιὶι θοᾶ 411 ΔΙῸ Ῥοδδὶδ]θ. Οοὐἶβ στδσε 
ποῖ ΟἿΪΥ οδη, Ὀυϊ ἀοεϑ, δᾶὰνς βοπὶῈ ὙΠῸ Ὅσα σ]οἢ 
ἷπ βρὶϊε οὗ 411 τς πἰπάσγαμοςβ {μοὶγ θϑ ἢ οσοᾶ- 
5:0}8. 

ΟΗΑΡΤΕΚ ΧΙΧ, 27-ΧᾺΧ. 6. 

714 ᾿ισιυαγά ργορεῖςεα ἐο ἐδέ “4 ῤοείίες σπαᾶ 1λε βαγαδέφ 97 ἐδέ 1 αδογέγς, ἐδζμώ5- 
ἐγαΐτηρ ἐῴάς ιαΐεγε οὗ 1λα: Κι ξιυαγά (977 ἔγεε Ογαξδὶ. 

27 Ἶ ΕΝ δηβνεγεά Ῥείεσ δηά βαϊὰ υπίο ἢϊπι, Βεῃο]ά, “να μᾶνε “ Μακκ χα. ε 

Γουβακθηῖ 411, δηα ἰοϊ]ονοα 66 ; ψννῇἢδὶ 541} να βανο [ῃδ6γο- 
πιο 
ΧΥΪΣ. 28-30 1 
ςδδρ. ἵν. 20 

28 ἴοτε 32 Απὰά [6811 βαίὰ υηΐο ἴἤϑτα, Ν ΈΥΙΪΥ 1 5αγ υπῖο γου, Τμαῖ “" 
γε ΨΏΙΟΙ ἢᾶνο ὃ [ο]οννοα της, ἴῃ τῆς ὃ τερεπεγδίίοη ὁ ΜΏθη ἴῃς ὅ Αοἰς ἰἶϊΐ. 2ε, 

ἙἘοα. νϊ. 

50η οὗ τηδη 584]} 5ἰξ ἴῃ 4 [ῃς [γόης οὗ 8 βίογυ, ὅγε α5ο 5841} ες εἴωρ. 
δἰ ὑροη ἰνγεῖνε [γοης5, “ἡυάρίηρ ἴμ6 ἔψοῖνα {Π|068 οἱ [5γαδὶ, ἡ ἴδε χχὶ! 

29 Απὰ ὄνοσυ οὴς ἴπαὶϊ μαῖῃ ἔοσγβακδη ὅ ἤουβεβ, Οσ σαί γε, οὐ 815- 
ἴ6Γ5, ΟΥ [ΔΙ ὮΘΙ, ΟΓΥ το εσ, οὐ Ψ 6,6 ΟΣ ΟΠ άγθη, ογ ἰδη 8, ἔου ΤΥ 

40; Εαον. ἢ 
2:. 

4 τῷος. νΥἱ. 

ὨΔΙΏΘ᾽ 5 586, 504]}] γθοοῖνο ἃ ἢ πα γεϑαῖο]α, δηα 5041} ᾿πῃου! ὄνοῦ- 7όβαρ. χχός 
Μαῖκχ. 31: 

30 Ιαϑιίηρ 16, Βυϊ 7 τπδὴγ “2 αΐ ἀγε ἤτϑὶ 5841] θὲ ἰδβὶ ; δπᾶ “ἴῃ 8 ἴμᾷς χιῇ 
Ιαϑὲ σζαζ, δέ τοι ῖ 

ΧΧ. τ. Εὸτ ἴ86 Κίηράοϊῃ οἱ ἤδάνθῃ 15 κ᾿ υηΐο ἃ τῶϑη ἀαξ ἐξ ἃ 

Βουβομο άθσ, ψνΒο 5 πεῖ οὐδ δαιΐγ ἰῃ [6 πιογηΐηρ ἴο ΕΪΓδ 
2 ἸΔΌΟΌΓΕΓΒ ἰπῖο ἢ Ὧϊ5 νποεγατά. Απὰ ἤδη ἢς Πμαά δρτεϑὰ ψὶ ἢ [ἢ ἃ Τ ΑΝ κι: 

ἸΔΌΟυΓΟΙΒ ΟΣ ἃ ΡΘΏΩΥ 8 ἀδΥ, ἢ6 βϑηΐ ἴπ6πηὶ ἱπῖο 58 νἱ παγαγά, ἐ 565 ομδρ. 
2 Απὰ δε Ψψεηΐ ουΐ ἀροιϊΐ ἴῃς [ὨΙγὰ ὨΟΌΓ, δηὰ 5ανν οΟἴε 5 βἰδηαϊηρ 

χυῖιὶ, 28 

4 ἰά16 ἰῃ [ἢ6 πιαγκείῖρίδος,, Απὰ βαϊὰ πηΐο ἴῃ 6πὶ; 19 αο γε 4]80 
ἰηῖο ἴῃ6 νἱπεγαγά, δηὰ ψηῃδίβοανεσ 15 τίσ Ψ}1}} σῖνε γου. Απάὰ 

5 ἴῆεγ ψϑηΐ Ποῦ μὰν. Αρδίη ἢ6 ψϑηΐ οὐἕ δρουΐ ἴῃς 5ἰχίῃ δηά 
6 εἰ ὨουΣ, δῃὰ αἰὰ κοννῖϑ6: Αμπά ἔδροιΐῖ [ἢ6 οἰδνθηῖῃ δοιγ} ἃ ζοπιρ. ὲ 

δε ψϑηΐ ουξ, δΔῃά ἔουπά οἴδαῦβ βἰδηαίπρ 146,13 Δηα αἰ πηΐο Ὑτν 

7 πο, ΝΥ βἴαπα γε ἤδσα 811 [Ὡς ἀδγ 1άΔὲ ὃ ΤΏΘΥ 58Ὺ υπῖο Πίτα, 
Βοοδιι56 πο τδη Ὠφιῇ 18 Ηἰσχοα 18. ΗΕ 5411 υπηΐο ἴθ, αο γε 

11, νὸ ἰοῖὶ 8. νῆλίὶ θη 58}}]] τὰ ἢδνο ὃ δ ρ»ιἜ1 Ἦανο 4 ρῃ 
δ τῃλιί Ἰοξὲ δ 216 δοεΐ σωίλογέζίος ορεΐζ ΟΥὍὨ ϊα 
Ἱ Βυῖ ΤηδΔΩΥ 584]} Ὀς ἰΔϑὶ ΖλαΖ α7γὲ ἢτϑι ; δηὰ ἢγβι 2λαζ γε ἰαϑβὶ δ ψὯο 
9 ἴῃ [6 πιλύκεί-ἷδος ἰά ἴα 10 τὸ ἴθ Βα βαίαὰ 11. Δοϑ 
18 γε Ἰα16 12 ο»»":} ὨΔῃ 
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αἶδο ἰηΐο (ἢ νἱπεγαγὰ ; δηά ψηδίβοανοσ 15 στρ αΐ, 4: 58}4}1 γε 
8 τοςοῖνο 30 16 ἐν ῆδη ἀνθ νγὰ5 οοτης, ἴπ6 Ἰἰογὰά οὗ [6 νἱπεγαγά 1 ἴεν. χα. 3 
βϑι ἢ υπΐο " ἢ15 βίεναζα, (411 [ἢ Ἰαρουσεγβ, δηά ρίνο 16 [δι ζλδ7 αἰ τὰ νἱῖ. 

9 Ὦϊγα, Ὀερίπηΐϊηρ ἔγοιῃ [ἢς αϑῖ υπΐο (μ6 ἢγϑβί. Αμπὰ ν ἤθη [Πα Ὺ 
οαηδ ἴπαῖ τὐδγό ἀξγεα δοουϊ [ἢ6 οἰθνθηῖῃ δοιῦγ, ἴΘΥ ταοοοεϊνοά 

1Ο ΕΥ̓ΘῪ ἸΏΔ ἃ Ρεπηγ. Βιυΐ ψῆδη ἰῃς ἔγϑθί σδπιθ, [6 Υ βιρροβεὰ 
[δῖ πα γ 5ῃουϊ ἃ δανε τϑρεϊνϑα " τόσα ; δηά [ΠΥ ΠἱΚαννῖίβα τὸ- 

1Ι 

[2 

οοἰνοα δον σΥ πδῃ ἃ ΡΕηγ. Δπάᾶ ψῆθηῃ ἴδον δα δ τεσεϊνθα Ζζ, 
Π6Υ ταυστηγοαὰ αραϊηϑὲ ἴΠ6 ρσοοάπηδη οὗ [ἢ6 Ὠουβ6,1}9 ϑαγίηρ, 
ΤΠ686 ἰαϑὲ μᾶνα ψγουρῆϊ ὄχ οἠς 3 Ὠουτ, ἀπά ἴμοι μαϑί τηδάς 
ἴθ οαιδὶ πηΐο 5, ψϊοἢ ἤᾶνα Ὀογηα 31 [η6 Ὀιγάδῃ δηὰ " ἢδαϊ αἔδκο τὰ μοὶ 

13 

14 
1 

Ψ11 ἢ ταΐϊηθ ον ἡ Ὑ"15 5 τὨϊ]η6 αγε ον], Ὀεοδιι86 1 δ ροοά ἡ γ Ῥεὺς ν οἱ 
16 80 "ἴδε Ιαβϑῖ 5Π41}1 μὲ βγϑί, δῃὰ ἴῃς βγϑί ἰδϑί : ἴοσ Ὥϑηυ Ὀδς οΔ]]6ά, 

Ὀυΐ ἴον οδοβοϑῃ 

οὗ ἴῃ6 ἀδγ.3 Βυϊ Βα δηϑνψεγεά ομα οὗ [μ6η1, δηὰ 58] (,233 9 ΕἸ Π ἃ, 6 Οβαρε. χχβ, 

Ι ἀο ἴῃδ6 πο στον : ἀϊάϑξ ποῖ ἴἢοι ἀρτϑα ψ ἢ τὴς ἴοσ ἃ ρεηηγὴ 
Τακε ἢ “Ζ1αἱ τιῖπς ἐς, δηᾶ ρὸ [Πγ ΨΆΥ : 1 ν7}} 35 ρῖνε ὑπο [815 2 (βαρ. χαν 
ἰαβῖ, Ἄθσνθὴ 48 υῃΐο ἴἢ66. 4151 ηοὶ ἰανέυϊ ἴου τὴς ἴο ἀο τυῆδί 1 φ Οοαρ. Κοαι 

12) ΧΧΥΣ, 50. 

20-24 

Ρ. νἱὶ 
13. 

4 8:6 «δλρ. 
χῖχ. 30. 

24. 21: δε: αμέλογέξηες οντΐξ αὐὰ ψμδίβοανεσ ἰ5 τρις, (δ δὲ 58}.4]1 γε γτεοεῖνο 
16 Αηὰ 10 

ῬΑΥ͂ 
10 οι ϑοῃοϊάος 

1 πουἹὰ 
Ὁ Ιλβῖ βροηΐ οῇδ 

185. »γεξ Ὠλὰ 
41 ὙΠῸ ὈΟΓΘ 

Γθοαῖνα 

ΒΞ 186 Ὀυγάξδη οὗ [Π6 ἀδν δηᾶ ῃ6 βοογομίηρ ἢδδί 
38 ΔηΞνοΙοα δηα το οηδ οὗ [Π6Πὶ 
6 Ὅυς] νἱ]}}, ὁγ, ἰξ 18 ΤΥ ΜΠ] 1ὸ 

32: ΤΑΚΕ ὕὑρ ἴ1δἰ ψὨΙΟΝ 18 Πΐπ6 
86 ΟτΥ 8 

41 (λει δες ατζλογεξέος ον» (ἐλοσὰ αν 5 6) ἴΟΥ ΤΔΩΥ δ ο41164, Ὀπὶ ἔενν 
σἤοβρῃ. 

ΤΗΣ ἀΐτεςξ τΕΡὶν ἴο Ῥεῖο᾽5 αυσϑείοη 15 ξουπὰ 
ἴπ 411 [γος δοοουπᾷ ; τῃ6 ὑρδοος ἰβ Ῥδου Αγ ἴο 
Μαῖμεν. [Ιἱ 1ο868 τηοβί οἱ 15 βεεπιίηρ αἰ ου]- 
εἶδε, ττῦδη σοηππῃοδοιϊοα Ὑ{{ἢ τ6 ῥὑγονίουβ σοηνοῖβᾶ- 
ἄοτπ, Τῆς απεβίοῃ οὗ Ῥεοῖεσγ πιδὰ τεΐεγοπος ἴο ἃ 
ῥγεξνείμδηί τενπτα, ἀπα δέου ἢ Ῥσοχηῖβα ἴο ΤΏ Θτα 
(ἢ 15 ομδηρδα ἱπητη αἰ ΔΙ ον ἰπῖο ἃ Ῥσοα θα ἴο 
411) τϊ5Β ρασγδῦ]ς ἰδαςῆεβ ἐμαὶ [ἢ 8 στεννασὰ 15 οὗ 
ἴτεε ᾿ἀρα δηᾶὰ {πᾶὶ πῈ ΑΡοϑίϊθβ {δεηγβεῖνςεβ, 
[πουρὴ ἤγϑὲ οδ δὰ δηὰ ἤἢγϑὶ ἴο ἔοσβαϊκε ἃ]1}, βΒῃου ἃ 
ποὶ ον ἐξαΐ αεορμρἶ Ἔχρεςῖ ἃ ὑτεδιιίηδηΐ γεινασα, 
561.ϑαοτίπος ἔογ (γδί, ποῖ ΡὈΧΟΥΠῪ ἰῃ {{π|6, 8 
τῆς σατουπὰ οὗ ῥτοδηλίηθηςα. ΟἾΔρ. χίχ. 10, ἰῃ- 
οάυσςοβ ἃ διἰδίεπιεηξ ἴο ὃς ἰἸἸυβιταιςὰ (΄ Βαϊ 
ἸΔΠΥ,᾽ εἰς.) ; ΠἢΔΡ. Χχ. τό, ταρϑδίβ 1ξ 8 δηέοτοεά 
(. 80 ἴδε 1δϑ8ὲ;᾽ εἴς). 

γετ. 22. Ἰρ, τὸ απ 411, Ὑγμδίενοσ ΠΟῪ δά, 
δηὰ ποῖ 81} οὗ δαὶ ψγετα ροοσ, ἔμεν Ἰοξ. - ΕΔ 
ἔδποι 5841} τὸ μανο. “ὌΥε’ ἰῃ οοπίχαϑί ἴο [ἢ 18 
γουπρ πιδῃ Ψῆο αἰά ποῖ δίδπὰ [με ἰεϑὲ. Τῆς δη- 
ΒΉΟΙ ἰηαϊοαίοβ ἃ 1{||6 56} -τἰρῃίθουβ Ὀοαβῦησ ἴῃ 
ἴῃς ᾳυεϑοῃ ; ἴμε ΑΓΔ ]6 τουϊὰ ΟρΡΡοβὲ ΔηΥ͂ γε πὶ- 
Ὡδηΐῖ οὗ ἃ ἘΠΕΡΕΕΒΒΕΥ 80 1π| κῃ ἰῃ ἃ Ῥτοδη- 
ἵππος γγὦ3 ῬΧΟΌΔΟΪΝ δηϊοὶραϊθά Ὁγ Ῥεῖοσ, δῃὰ :5 
Ρσοηιϑεα ἰῃ 16 ποχί νοῦβα. 
ει. 28, ἴο, ὁ 4.,. [ῆς ΑΡΟοϑΒ]68. ---Ἴὰ (80 χο- 

κοποτδίίοι, οὐ "σεπονδύοη ᾿ (ΟΠῪ μεγε δπὰ ΤΊ. 
". 5). οϊπεὰ ψῖῖ ταὶ ἔο]Πονβ, ἩΒΙΟὮ [6118 
“πὮδη ᾿ τη 8 ν 111] 6, δα βῆονγβ [μαῖ 1 τηϑδῃβ ἴῃ 6 
Δεοςου ἰ5ῃηγεηὶ οὗ ἴῃ6 ϑρἱ πυλὶ τοπονδίοη οὗ ἴΠ6 
που] (ςοιαρ. δεν. χχὶ. αὶ; Αοὶβ 11, 21). Α.58 τὴ ϊ8 
Μὶ}} Ὀ6 τλ6 πὶ βίδψε οἵ ἃ οοητἰπυουβ ΜΟΥ, τς 

δηά ἃ 5Βεοοπὰ Δηα ῥρδσγίαὶ ξυ]Ιπδης οὐ {πὰ 
Ρτγοπιΐβα ἰῃ ἰἢς ἢἰρσἢ ρῬοβίθοη οἵ ἴῃς ΑΡροβίϊθβ ἴῃ 
ἴῃς ΟΒυτοΝ. -- θα (16 βοι οὗ Ἰ28ὴ 88}4}} εἰξ. 
Α ἀεῆπιία ρει, ἤθη οὐὖἦ Τοτὰ 58}411] ἌΡΡΘᾶΣ 
ὁπ ἴδο ἴὭτοιθ οὗ ἰδ ΘΊΟΣΥ, ἴῃς ἴἤτοης ἩΒὶοἢ θ6- 
Ἰοηρβ ἴο, Γεβ}}18 ἔτοτῃ, Δη6α τηδηϊξοϑίβ ΗΠ8 ρίοτγ, 
88 ΟΟΠΟΌΕΓΟΙ, ταΐετ, δηα ῥυάρα. --- ὕσροη ὑπγοῖνο 
Ὧτομοα. ΟἸὨγὶϑὶ τπ}}} ἰλκὸ Η!5 βεδῖ ὕὑροὴ Ηἰβ οῃ 
[Ὡτοης ; ἐπε Τχεῖνε 111] Ὅς ρῬγοιηοῖδά ἴο [ΣΟΙ ΕΒ 
Ῥιδραγεά ἔοσ ἔῆεπι. ὌΝ Βεῖμοσ Μαί δα οὐ δὰ] 
[Δ Κ658 ἴῃς ρἷδος οἔὗ [υἀλ5 διηοὴρ ἴδε ΤΙ νεῖνςε 18 ἀ15- 
Ῥυϊεά. [1 58 τποσζεΐίοσα αἰδῆοσυε τὸ Ῥγα558 ἃ ᾿ς γὰ] 
ΤΊ ΔΠΙ ΩΡ ὩΡΟῚ [ἢ ῬτΟΙ,ἶΒ6. --- δυάκᾳίηρ. ΤῊΪΒ τα- 
ἔεΥβ. ἸΏΟΓΕ ἴο ἰῆεὶγ ΠΙρὮ ἱθοπ, ἴδῃ ἴο δς(β οἔ 
ἡυαρίπρ. -- Τ80 ἔνοϊνο ὑσῖθοο οὗ 12.861. Θολοον 
[6 [εν 88} παιίοη, βίπος ΟἹ 1ογὰ δὰ δ᾽γεδαὰν 
το]ά {πεῖ πὶ Η15 Οδυτοῦ ψὰ5 ἴο Ὀς ἀϊδβιϊηοξ 
ἔτοτῃ ἴη]|8. ῬΓΥΟΌΔΟΌΪΝ ΕΟ σίβιῖβ ὑϑορὶς, διηοηῦ 
ψγοτα ἴῃ 6 ΑΡΟΒΕ165 53}4]1 ΟσουρΥ τῆς πλοβὲ δχαϊϊεα 
Ροϑβϑιοη δὲ Η!5 τεϊυγη. 
εν. 29. Απὰ ΟΥΟΣΥ͂ 656. ΤῊΣ Ρτοπιίϑα ἷἰ8 οὗ 
ΕΠ ΔΡΡΙοδίίΐοῃ. --- ουδοα. “Ἡοτη65,᾽ μουβ6- 
οἷά ὕεβ, σταῖμος ἤδη “ ροβϑβϑοβϑίομβ, ὙΠῚΟΣ ἅττα 

τηοη!ϊοηςα αὔεσιναγά. --- Βτοίλσοα, εἰς. “ΤῇἊ 
ΤΑΥΔΙΪΥ ταϊδίΐοπβ ἂτὲ τηθηΠοποά ἴῃ ἰῃ6 ογάθυ ἰῇ 
ΜΠΙΟἢ ΤΟΥ τουἹὰ Ὅς εξ. - “ΝΠς᾽ 8 ἴο Ὀ6 
οτηϊϊἰεὰ ὈοΐΪλ Βεῖς πὰ ἱπ Μαῖκ χ, 29, Ὀυϊ 18 
ἐουπὰ ἴῃ Τακε χνὶϊ!. 20. ---ΕῸ7: ὩΔΣΩ6᾽Β ΒΩΪΚΘ, 
Μασῖκ δά ἀβ : “"δηὰ [ῃς ροβρϑὶ 8. Ουἕ οὗ ἰονε ἴο 
ΟἸὨσϑὲ δῃηὰ ἴο δάναπος ἢΠῚ5Β οαυβε. Τῃα τυοῦνα 18 
ἐνοτυτΐηρ ; 561 ἀσπίδ] ἴο Ὀὰγ Οοὐ 8 ἔδνογ 18 πο 
53.1{-ἀεηϊλὶ. -- πυπᾶχοα-ζο18Δ. Ματιὶς λ“1458 : “ΠΟῊ 



1Ι64 ΤΗ͂Ε ΟΟΘΡΕῚ, ΑΟΟΟΕΚΌΙΝΕ ΤΟ ΜΑΤΤΗΕΙ͂. [(παΆ:8. ΧΙΧ. 27-ΧΧ, τό. 

ἰπ (8 πιο.) ΑὈυπάδηϊ σομμῃρεπβαίοι »ν1}} ὃς 
Εἰνεη ὄνδη ἰῃ (815 16. [Ι͂ἃ8ηρὲ : Βαϊ ον σβ ΔΙῸ 
ἴο πὰ ἃ πεν δηᾶ οἴεγηδὶ Βοζης ἀπ σου ΣΎ, ΠΕῪ 
διὰ δἴεσῃδὶ το]: ΟΉΒἢΡ5, δηὰ ὩΟῊῪ δηα δἴεγηδὶ 
Ῥοβϑβϑεβϑίοηϑθ, οὗ ψ οἢ ἢ Ὀ]αββίηρβ ἐπε ὉΥ 
τδῖὰ οὐ δασίϊ ἂγὲ ἴο ὈῈ (ἢς δασπαβὶ δηὰ ζογοίδϑία. 
ΑΙ] {π686 Ῥγοιηϊ8ε8 ἃῖῈ ϑιπιηεαὰ ὉΡ ἰῃ (μδὶ οὗ 
θεῖς ταδᾶθς ἢΠοῖσβ οὗ εἰθγοδὶ 16 (Ἑοπι, νἱ}.).; 
ΟοσΡ. Μαϊχκ χ. 209, 30. 

ψεσ. 30. Βυΐ ΠΙΔΩΥ͂ 5881] Ὀ0 1Δεΐ [δὲ ἃτὸ σείΐ,; 
διὰ ἤτεί (πὲ διὸ ἰδεί. Α ρεῃοτγαὶ ἰτυἢ ἰῃ ῥτο- 
ΨΟΙΌΙ4] ἔογῃ ; ΠΕΙ͂δ ἃ οδυΐοη ἀραϊηδὲ ἰγυβίηρ 
ἴο ἈρΡρεάσγδῃοοβ ΟΥἩ ἴὸ ἴῇῆς Ῥεπηδηδηςσα οὗ ὑσοϑεηΐ 
οἰσουπιβίδηςο5 δηὰ σοπάϊοηβ. ΤῊΝ Ρσοῦγδε πιυϑὲ 
Ὀ6 δοοοιῃρδηίθα ὉΥ͂ 4 οδυϊίοῃ, ἜβρεςΑ}} } ἴῃ νἱεῖν 
οἔ ἴδε σομπλίηρ Δροβίδϑυ οἵ 488. ΤᾺς ὙεΙγΘ 
αἶδο ψεσᾶ 11 Ὁ]6 ἴο τηϊβίακα ἤσΟὙ ἴῃ πηα οὗ 
ΟΔ]]ΐηρ ἔογ ῬΥἹΟΣΠΥ͂ ἴῃ Ροβί ὕοῃ, --- ἃ ἰτεφυθπὶ τη]8- 
(Κα ἴἢ δνΟΣΥ υχηδῃ βοοίδῖυ, θυ ἀΟΙΌΪ ἃ πγΐ8- 
ἰλῖκα ἤετα οὐ ἔγθο ζτδος 18 σοῃζδσῃθα. 

Ομᾶρ. ΧΧ. εγ. 1. Ατῶδὴ (δεῖ ἰδ 8 ΒΟΌδ0- 
μιοϊᾶογ. Τῆς “ μΒουβεποϊάογ᾽ βἰρτῆε5 Οοὰά ; τἢς 
“υἱποεγατγὰ ᾽ (δε κιησάοπι οὗ Ὠδανθῃ (οοτρ. 18. ν. 
1-7; Ομδηὶ. νἱῖι. 12); ἴδῃς “ δἰενασά ̓  (νεσ. 8) 
Ομ; ἰῃς “ὑπο ΒΒ Βουτ᾽ οὗ (6 ἀδγ, οὐ ἴδε 
Ἔνοηΐηρ, [6 οοτηΐησ οὗ ΓΟ τῖβε ; τὴς οἴοΥ “ ΒΟΌΓΒ,᾽ 
τς ἀἰοτεηῖϊ ρεγοᾶβ οὗ ΟΔ]Ππρς ἰπίο Β6Υν]Οδ. --- 
ἹΔΒΟΌΣΟΣΒ. ΘΡεΟ ἢ γ ἴῃ 6 ΑΡοϑβΕϊ]68, γεῖ ἱποϊπαϊησ 
411 Ομ τβλδηβ. 

ΨεΥ. 2. ἙἘῸΣ ἃ ῬΟΠΏΥ, ΟΥ̓ 5}Πηρ ᾿ (σερηαν» ἐμ). 
Βεύνεοῃ 14 δηὰ 1: οδηΐβ, ἔπ6 υϑιὶ] ΡῬΔῪ ΖῸΥ ἃ 
ἄἀδγ᾽β Ιαῦοσ. Ἐχριαπδίίοῃβ: ΓῺ φΈπογαὶ ἰάςβ 18 
οὗ τενασὰ, Ὀυϊ ψ] ἢ 4 ΒροοΟΔ] ταΐογεηοα ἴο ἴδτ- 
ΡῬοτδ) τεσγασάβ, ΠΙΟΒ ΠΊΔΥῪ Ὀ6 τεοοῖνεα ὙἘ116 οἴοῦ- 
ὯΔ] 11 18 Ἰοβί. ΪἹποοῃβιβίδεπὶ Ψ (δ6 ΟἸΡΉΪΥ οὗ 
ἴῃς ρᾶύδῦϊε; δῃὰ ἱπδρρ ςαῦ]α ἴἰο ἴπ6 ΑΡοϑβ]68. 
Βεβι68 ἴὩ6 ῬΟΠΩΥ Μ8 ῥδίαἃ δ π6 οἷοβε οὗ [6 
ΟΔΥ, ἑ. 5. αἱ ἴμες δπὰ οὗ τηδηβ 116 οΥ̓ΤΠ6 ἀδΔΥ οὗ 
Βη8] δοσουπῖ, .38ὲ ψῆθῃ ἴῃ6 ἰειροσγαὶ τονασα 
᾿ολβοβ, ΕἸΟΥΠΔΪ βαϊνδίοη 8 τηθδηΐ; ἔοσ ΨὮΣ6 
τὰς Ιῴ64 οὐ τεννασζὰ 8 ργδϑεηῖ, 6 μος ἀπε οὗ 
[86 ρῥαγαῦϊα ἰδαοθθβ8 ὕ8 (δι Οοα᾽β στδος 15 ἔτες 
(νεσ, 15). ΤΏΘ ΣΩΘΙΟΘΏΔΙῪ ΒρὶΠἰ οὗ ἴῃς ἤγοϊ 1δ- 
ὍΟΣΕΙΒ Π85 ἃ ὈΓΙΣΏΔΙΥ ταίσγθησς ἰο ἐδς [ἐν δηά 
ἘΠ ΙΓ λον ἀραϊηβὲ [86 Οεηῦ!εβ. Π15. βῃ- 
νἱουβ αἰβροβι οι 15 ἴλυ5 σχερυκεα, Τὰς Οεηθ]ς 
ςοηνεγίβ νηΐ ἴο ΨΟΥΙΚ ἃ5 5000 85 ἴπον ΨΕΓα 
οΔ]16ἀ, νὶϊηουὶ ἃ ἀοῆπὶίας Αβγδοθδηΐ 848 ἴὸ Ὁσίςα, 
ἰγυπίϊρ ἰῃ [ἢς Πυδῦςς δηαὰ στλοσοῦ οὗ ἴῃδ6 δουϑ6- 
δΒοϊάοσ. ΤΉΏΘΔΥ τα σοτησηδπαᾶςά, δηὰ ἴο τ επὶ ὑγὰ5 
Εἰνεη ἔδλτ τόσα ἰμδπ ΤΠ Ὺ σου] 451 ΟΥ ἄδβοζνε, 
--δοβο ἢιβὶ οδ δὰ τερσγεβοηὶ μαζέοαδν ἴδε 
765, οδἹ]δὰ τὴ 4 ἀοδηϊίε σονοπᾶπί ; ἑκαΐέυταε- 
αὐΐν, ἴΏο58 οα]16ἀ ἴῃ φασὶν ἔς δηὰ τνῆο Ὦανα βρεῆϊ 
18εῖγ ἀδυβ ἰῇ (οὐ β βοσνίςθ. ϑυοβ δἂἵὰὲ ψαγπεὰ 
Αραϊηδὲ Ὀοδβίπρ, ΟΥ οΟΙδιμϊηρ Οὗ δἷσμοῦ τεναγὰ 
ἴδῃ ἴῆοβα οδ]Ἱοὰ δἰοσηναιαβ; ἃ ὩΘΟΟΒΒΑΣΥ οδυ- 
ἄοῃ. ὶ 

ΟΝ ας. 5. Τπσὰ Βοῦσ. Αὐουξ πίπς οἱ οοῖ ἱπ 
[Ὡς τηοτηΐη, ὙΠδη ἴΠ6 τηλσκεῖ- ρος πουϊὰ δὲ 
ξ0}]. --- 116. “ΤῊΣ στγεαῖοβὶ τη οὗ Ὀυδίη658 οὨ 
ἴῃς τηλτιϊεί- δος οἱ [86 νοῦ] ἰβ ἃ τηοτα ἰὰ]ς 
8ΆΖετ᾽ (ϑΕογ)]. Οα ἴδε βρβοΐδὶ ἱπίεγργεϊδιϊ οηβ οὗ 
τῆς ἀἰδδογδηϊ δουϊβ, 866 ἰῃς οἷοβα οὗ 16 560- 
ὕοη. 
γε. 4. ὙΨΒΔίΒΟΟΥΟΣ ἰδ ΣΙ Ι ν}}}} αἷνο γοι. 

Τῆς ψαρεβ ὑσοσζηϊβεὰ ἱπάθδηϊί ; [ἢ6 οοττεςῖ γεδά- 
ἱῃν ἰῃ ΝΣ, 7 Οὔ 8. 41} Ὀσοῃγβε οὗ τοννασᾶ, ΤῊ 
Ῥάγδ]ς ἱἸἸυδίταϊεβ ἴα ὑσυϊἢ πὶ βαϊνδίοῃ 15 οὗ 
ἔταος. 

εν. 7. ΒΘΟΔΏΔΟ 80 Σ2ΔῺ δἰχοὰ υ8. ΤΏΣ οἷον- 

ΘΠ ΠΟΤ ἸΔΌΟΓΕΙΒ ἂγε δοοερίςα, θυς ΤΏΟΥ πγεσα 
ΤΩΔΊΏΪΥ ἴμο86 το μαὰ ὯῸ Ορροσίυ ιν αἱ Δῃ δᾶγ- 
Ἰὶεσ Ρεσοά. 

γεν. 8. Ἐῖο εἰοσασὰ. ΟἸ σι, [ἢ 6 ΤΟνεῦβεοσ οὗ 
[τὰς Βουβε οὗ Οοα, δοἰγυβίεα τὶ της τ οἷα δοοῦ- 
ΟΙὮΥ οὗ δβαϊνδίίοῃ ἱποϊυάϊησ τὰς αἰϊδινριθυϊΐου οὗ 
ἴδε ὅπ] τονασγὰ (Ηεοὃ. 11. 6; Τοῖῃ ν. 27. Εδν. 
1, 7, 10, 17, 28, εἴς.). [ἴ νᾶβ ἴῃς [ΘΒ ἢ ουδίοϊῃ 
ἴο ῬΔΥ ΙΔ ΟΓΕΙΒ δὲ ἴῃς ο]086 οὗ ἴπε ἀδγ. 
ΨΥ. 9. Σϑοοΐνοὰ ΘΥΟΣΥ͂ τ85 ἃ , ὉΓ 

“581 πρ. Μοτο ἴδδη (Π6Υ ἐχρεςοϊςὰ. ἀοε8 
ποῖ τηδᾶβυσο Η8 τανασὰ Ὁγ ἰδ6 Ιδεηρστ οὗ τηδη 5 
116, θὰϊ ὉΥ ἴῃς δάοΙ οὐ 18 βοσνιοθβ, ἔοσ [86 
ΓΗΒ ἷβ ὯὩοϊ ἴο δᾶσῃ ἴἢς σενασά Ὀυϊ ἴο ῥσδρᾶσε 
ΟΣ 1Ὲ, 
οι. 12. ἴδμιο80 1Δδ΄ δραπξ ὁπ6 ΒΟΌΣ, εἰς. Α ν6]]- 

τουπάδᾳᾷ Τοοπιρ]αϊηϊ, [ξ βαϊναϊίΐοη οτε οὗ ᾿ΟΣΚΒ. 
ψεῦ. 12. ιάδὲ ἴδοι ποῖ ἀρτοοὸ υἱῖδ πιο Τῆς 

Ἰερα] οἰαἰτ 15 δηϑυεσεα ἰἱπ ἃ ἰοχαὶ γγᾶγ. 
ΘΙ. 14. θο ὝΑΥ. ΤῊ ἀοκ5 ποῖ πδοῦ8- 

ΒΆΤΙΪΥ ἱτΡῚῪ ἴμδὶ ἴῃς ὅγχβί σσεσὲ Β14}}γ τε]εοϊεά, 
ΤΕΟΘΙΨῚ ΠΩ ΟἽΪῪ ἴδε ει ροσγαὶ σοοὰ {ΕΥ̓ Ῥαγραϊηςὰ 
ἔογ. --ὖῳ {1 αἶνο, “ἰϊ 18 Τὴν Ὑ11 ΟἹ Ρ]δάϑιγε ἴὸ 
τε ΤΒΘ ριουμα 15 ἴ8ς τ] δὰ οὗ ἔῃ6 Βουβ6- 
οἹ]άεσ. 
γεῦ. τς. Οὐ ἰδ [δΐηθ ὁγὸ οΥἱ. ΕτνΥ σΔ8 τῆς 

ΤΟΔ] τηοῖϊνα, ἀπ τῆς δῆνυ ψγ)ᾶὰβ οσολβίοηςα Ὁγ ἴδς 
Ἰἡπάηε88 οὗ (ἢ Βουβεβοϊάογ : ὈΘΟΒΌΔΘΙ 8ηὶ φοοᾶ, 
οΥ̓ “ Κιπα;᾽ 

νεῖ. τ6. ΤῊς ἐλ  ϑῥμα ἐχργεβϑβίοη οὗ Ἷἢδρ. 
ΧΙχ, 30, τεσ ἢ ἃ ἀἰβδσοηξ οσάεσ. ΤῊΘ Ρῥᾶγδ- 
ὉΙ6, τῃοχείογο, ᾿ΠΠυβίταις5. ἐπ6 {τὰ {πδῖ [6 οσάοσ 
ἰῃ ἴῃς οΔ]Πηρ οὗ ἱπαϊνί 418 ἀηαὰ πδίΐοῃβ ν1}1 ἴῃ 
ΤΩΔΏΥ (ποῖ 4]}} ο1965 θὲ σενογβεά ἴῃ ἐμοῖσ ἤηΔ] ροϑβὶ- 
ὕοῃ πῃ ἤδᾶνςη. Απ δποουγαρεπιοηϊ ἴο ἴποβε οδ]]εα 
Ιαῖς ἴῃ ἰ1ξ6 ; ἃ β8ο᾽θηη ὙνΑΥ ΠΣ ἴο ἴῃοβα οδ]] δὰ 
δΑσὶν, υτρίηρ πεῖ ἴο Ὀ6 ὨυτηὉ]6, πα εὐοσ τηϊπά- 
[0] οὗ ἘΠεΙΣ ὑπποσι Βη 655 Ὀεΐοσα Οοά, 6βὲ {ΠΕΥ 
Ὁς ονοτίδϊίκοη ὈΥ̓͂ οἴδδῖβ οὐ ἰοσγέεϊξ τΠῈῚ  τενπαγὰ 
ΔΙορεῖδεσ. Τῆς δαπηοπίοη γγὰ8 ἱπιεηαοά, ἤγϑί, 
ἔογ ἰδε Αροβίϊεβ, Ἐβϑρεοῖδν ἴοσ Ῥεῖεσ, νδβοβα 
απεϑίϊοῃ οΔ]]6δ ἃ ἐοτί (15 ράσαῦθ]ς ; ἴδῃ ἔογ 7εν- 
18} ΟΠ βδηβ ζεΏΘΣΑΙ, Ἰὼ ἘΠΕῚΓ ἔοοϊϊηρβ ἴο τῃς 
σεηῖϊε σοηνεσίβ, ἀπὰ ἴῃ τμεὶγ Ιεραὶ [Ἐπ θη ΟΥ ; 
δηὰ ᾿Δ50}γ, ἔοσ 41} ἢ ϑ]8η8 ῬΏΟ ΘΏ)ΟΥ ΒΡρες!αὶ 
βρί τυ] ρνι]ερεβ δηὰ ἴπ6 στγεδὲ Ὀ] εββϑίηρς οὐ δῃ 
ΘΑΥΪ δοαυδίηΐδληος 8 (ἢς ϑανίουτ. --- ΜΆΩΥ 
ΑΥδ ΟΔ]]ςα, ουὶ ἔεν ἃ ομοβοη.᾽ ΤῊΪΒ 8 ἴο 6 
οὐχ οα, τουρῇ ἐουπα ἴῃ Ἰδην δυςμου 65. [1 
ξεμλυΐης, 1ἴ ΤΩΘΔΏΒ, ΙΏΔΠΥ ἅγα οα]]εα ἴο Ὀδ Παὶγβ οὗ 
ϑαϊναϊίου, γοῖ ἔθ Ὁ σἤοβθῃ ἴο ὃς ὈΓοδιλϊποηῖ. ΕἾΘς 
ὅταςς τοῤἐλὴρ τὰς ΟὨυΤΟΒ ἰβ ἴῃ ᾿Ἰηαϊςαῖοά, -- Απ 
Ἔχοϊυδὲνα πηδδηΐηρ 15 ποῖ ἰὸ Ὀ6 ῥγεβϑβϑδαά ὕὑροὴ ἴῃς 
ΨΆΣΙΟΙΒ {ἰπι65 οὗ πισίηρ, ΠΙΟἢ ΒΠΟΥ ἴῃς τερεαϊεὰ 
0811. ΑΕ ἴδε8ὲ φεσγίφγι: οὗ ἴῃ6 ἡδίυγδϊ ἀδγ, ἰα οτ- 
εΓ5 πουϊὰ Ὀς ναι. ΘΡεοὶΔ] ρρ οδοπβ : Τῆα 
τιοσηΐηρ, ἴῃς ἄρα ἔγοτῃ Αάδῃῃ ἴο Νοδῇ ; {πὲ ἰπϊτὰ 
ΒΟΌΣ, ἔγοπι Νόδὰ ἴο ΑὈγαδᾶχῃ ; ἴ[ῃ6 ϑἰχίῃ ΠΟῦσ, 
ἔτοταῃ Αὔγδμαα ἴο Μοβεβ ; ἴῃ6 πἰητῃ ἤουΣ, ἔγοτι 
Μοβδβ ἰὸ ΟἸγχίϑί, δῃ ἃ τἢ6 οἱενθης ἢ ΒΟΥΤ, ἹΤΟΙῚ 
ΟΕ σίβὲ ἴο ἔπε επὰ οἱ ἴἢς ψοτὰ, Τῆς αἰδεγοηΐ 
865 ἰῃ ἴῃς [ἰΐα οὗ ἱπαϊνί 415 : ΟὨΣ]ἀποοά, γουϊὰ, 
τοδηδοοά, οἷά ἃρε, δπά {πε γεαῦβ οὗ ἀδογορίτιάδ. 
1π86: ἴῃς ἢγβῖ Ἰαθογεῦβ, [εὐνῇ ΟἿ ΓΙ 5120 σεϑη- 
ΘΙΔΙΪΥ, ΤΟ σοῖς σπασδοίουζοα ὈΥ ἃ ΤΟΥ ΘΔ 
βρίτιε; τῆς ΑΙΡοβίῖθβ ἂγὸ ἱποϊυδεα 85 ἃ ψασηϊηρ ἴο 
ἴδια ; [86 βεσοῃᾷ οἾ458, ' βΒιδπαϊπρ ἰῃ [ἢ τηλγκοῖ- 
Ρΐδος,᾽ (16 [ἐν ῖβἢ Ῥτοβοὶγίθϑ ; ἴὩσ0β6 ᾿ἰγδα δὲ [ἢ 6 
βίχίῃ αἀπὰ ηἰηῖ Βουχ, ἴα (δηλ! α ταοαβ; “16 
δἰενεηῖ ἢ Ποὺσ ᾿ Δ ΟΥΟΓΒ, (ἢ6 ἔγυ5 ΟὗὨἨ τα: 55: ΟΩΔΙΥ͂ 
ἸλΌοΙΒ ἰπ Ἰδίίεσ ἀλγϑ. 



ζηαρ. ΧΧ, 1)γ34] ΤῊ ΟΟΘΡΕῚ, ΑΓΓΟΟΚΌΙΝΟ ΤΟ ΜΑΤΊΤΊΗΕΨΝΨΝ. τός 

ΟΗΑΡΤΕΚ ΧΑ. 17--324. 

ξωγίλεον Αἰφυοζαϊέοιε γεοῤεοίέγρ ΤΠ ϑιώδεγίησε,; δες ΑνιδΘίζος σφιόεξ οὗ 1864 
οιλον Ὁ. ϑανφιος αὐ σοΐπ, ἐδε δαζίηρ οΓ, πυο Βέμπα ἴδε πόαν 932»- 
Ζεἦο. ε 

17 “ ΝῺ 7εβ885} ροΐῃρ; ὕρ ἴο [6γιιβαίθτη ἴοοῖς 3 τη ἔσνεῖνα ἀἰ5οὶ- 4 Μλκκ α. 3 
18 ΡΪ65 αρατί ἰῃ 1 νᾶν, 8πα 8 βαἱά υπΐο ἔἤειη, ΒεμοΪά, να, τΑέαν τ θυ 

9ο ὕΡ ἴο Ϊεγυβαίθα ; ἀπά ἴῃ ὅοη οὗ ἤδη 5841} ΡῈ βείγαγεα τὶ 2: 

υπΐο [ἢ6 οἰϊοῖ ῥυδϑίβ δηὰᾶ τηἴο {86 ὅ ΒΟΥ Ὀ68, δηά ἴῆ6Υ 5}4]1 σοη- 
19 ἀεπλη ᾿ϊπὶ ἴο ἀδαίῃ, Αηὰ “ 8841] ἀδ]νεσ Ὠἷτα ἴο ὅ ἴῃς (σθη 1165  ἴο ε σβαρ. χχνᾷ. 

τΏΟΟΚ, ἀπά ἴο βοουτρε, 8ηὰ ἴο οὐ γ ἀΐρε: Τ δηὰ ὃ ἴα τῆϊγά ἄγ φλκα ἢ αν 
Ἦς 5881] τίβε δρϑίῃη. ὃ 52613:. 

20 “ΤΠρδη οᾶπιδ ἴο ᾿ϊπὶ ἴΠ6 τιοΐῖδοσ οὗ 7 Ζερθάεο᾽ 5 οὨΙ] άγθη 9 ἸΓ 6 Μλακ χ. 35 

ΠΕ 580ῃ8, 7 ΜΟΥΒΏΙΡΡίπρ ἀέρι, ἀμ ἀεί τίηρ ἃ οογίδίη τὨϊηρ 9 οὗ , ζίαρ. τ 

21 Ὠίϊη. Δηᾶ δα 5αἰά υπΐο Ποῖ, αῖ ψ|}} τοι ἡ 9586 5αϊϊῇ υηΐο τὴ 2. 

Πἴτῃ, ατδηῖΐ 13 τῃδξ [Π656 ΤῊΥ ΕΟ 508 ἢ ΠΊΔΥ 5ϊϊ, [6 ὅ οῃ 6 ΟἹ ΤὮΥ ἃ σοιαρ. ομαρ. 
22 τὶρῃῖ μβαπά, δῃὰ ἴῃα οἴμοῖ 18 οὰ ἴδῃς 1εἴι,16 ἴῃ τὴγ Κίπράοῃῃ. Βυϊ πὸ 

]16βϑὺ5 δηβϑνεγοα δηὰ βαἰά, γε ον ποῖ ψῆαϊ γε 4ϑς. Ατὰ γε 
ΔΌΪΕ ἐἴο ἀτγίηκ οἱ 15 τ1ὴ6 οὺρ ἰῃαΐ 1 5841} ἀτηῖκ οἱ, δηά ἴο Ὀδ ἐ σβαρ. χχνι. 

ὈῬαρίϊΖοα νι τῆς Ὀαρίϊϑηη παῖ 1 4ῃ Ὀαρίζεὰ νἱῖ Ὁ ΤΆΕΥ ἀρ ΕῪ Ἢ 
23 840 υηΐο δίτη,  Ὲ ἀγα δῖε. Αμά 18 ἢς δα τἢ υπΐο [ἢ δη), ὃ Υ 6 ἸΞΟΝΜΝ 

541} ἀτίηῖκ ἱπάδεά οὗ ΤΥ οὑρ,}9 ἀδηὰ δ6 Ὀαριϊζεαὰ νι (6 ὈΔρ- Δ ἘΞ ΉΒΕν 
αἰϑὴλ ἰῃ4ξ 1 δὰ ὈαρίΖεὰ ψΊ : ΤΠ Βὰϊ ἴο 511 οὔ τὴγ τὶρῃς Ὠδηά, 
δΔηα οἡ τὴν ἰεἴ 3 15. ἠοῖ πλΐπς ἴο ραἶνο, ἐθυῖ ἐξ «ῥα εξ χένενε 20. 1 Οοπιρ. οδαρ. 

24 λον 33 ἴον ψἤοτα "1 18 33 ργεραγεά ὁὀΐ τὯγ Εαίΐμεσ. Απά ψἤδῃ κζβερ. χαν. 
[Π6 ἴδῃ Βεασὰ 22,33 [ῃοῪ νψεσα τονε ἢ ἱπάϊρηδίίοη ἀραϊηϑβὶ 3 

25 ἴῃς ἵνο Ὀγοΐῶσγεη. Βυῖΐῖ [6815 οδ θα τηθηὶ μηζο ἄξει, ἀηα 5414, 
Υε Κηον ἴμαῖ [Π6 ῥγίποαβ 35. οὗ τῆς (σε Ἐ}165 9 ἐχογοῖβε ἀουηίη- "το Τακο 
ἴοη 33 ονοῦ ἴπθπι, δηὰ ἴον [πὶ δῖα ρτθδῖ 7 δχογοῖίβα δι ῃου νυ 5 5 

26 ὑροη 35 τε. ἤΒυϊῖ [ἰἴ 584}} ποῖ Ὀ6 80 33 δηοηρ γοι: Ὀυϊ ᾿ὮΟ- 2 σμαρ. χχίῃ 
ΒΟΘν Γ Ψ|] ὈῈ δ᾽ στεαῖ διβοηρ γοῦ, δῖ ἰπλ 6 51 γοῦιγ 4 ταϊηἰβίαυ ; ἐπ προς 

27 Απά ψβοβοανοσ 11} 6 οἰιοῖ 53 ἀτοοηρ γοῦ, ἰδεῖ Πῖτα Ὀδ 81 γουγ ἢ ΤῊ Ξ 
28 "βεγνδηῖ : Εἔνβῃ 848 ἴῆ6ς. ὅοὴ οὗ τδῃ οδῃιδ ποῖ ἴο Ὀ6 Ιηΐηϊβἰ θα σ σπλρ. χαί!. 

πηῖο, Ῥαΐ ’ἴο τηϊηϊϑίετ, ἀπ ἐἴο ρίνα 8 6 ἃ σϑῃϑοῖω ἔοσ « Ἶοβα κί. 
᾿Ξ ΩΔΏ 7" ἡ 

Υ. ἐ ἴ6. 11]. το : 
Η Ὁ. ἷχ. 26: 

1.25 7688 ψγ8 3 Ὡς ἰοοἷς ὃ Δηὰ ἴῃ 6 νὰ ἢς Ἅἀεϊϊνοτοά Ἴομὴ Κὶ ἴσα 
δ ο»27 ἰὴ 6 δ᾽ υπΐο Ἱ ον» Ὠΐτη 8 θὲ ταϊβϑοᾶ ὕρ ἧς, τι ῆ. 
9 τἢεὲ 80}8 οὗ Ζεδεάεε 10 λοκίηρ Ξοπιονηδὶ ἽΣ πουϊάδϑὲ ται τ Ρεῖῖ 

12 ρου Ώδῃ 18 λῃηὰ οδ6 16 ;ἋῺἫὮἮ)γ εἴ μδηὰ .ι 3 ρρεΐξ οὗ «ἿὉ Ἧς, Ἷ 
16 41 ἴο ἀσίη ἢ 121 Ομ. 
Ἵ 4λὲ δεεέ αμίλογέξίες νεῖ πὰ ἴο Ὀε Ὀαριεϊζεά τ ἢ (μ6 Ὀαριίβπι [μὲ 1 δπὶ Ἐπ. 38: 

Ὀαριϊζεὰ πιῇ} 18. ογ»εξ Απὰ 19 τὴν οὺρ ἱπάβεά Ι )γ8 5811 ἀὐΐηκ : ἰχ. 28. 
τα μην εξ μαμὰ 31. ἢ, ἐς 707 ἑἄφνε Ὠαῖῃ Ὀδδη 
5 οἱ ἴΐ 38. 80Γ6 αἰβρίεαβεὰ οοῃοογηΐηρ, 3δ γΌ]6Γ8 
36 Ἰογβῃϊρ Π {Πεἷνγ ργγεαῖ Ομ 65 38 ΟΥΟΓ 
1 Νοῖὶ 50 584]} 1 6 80 του ἃ Ὀδοοσλα 81 501] Ὀ6 81 που 6 ἢγϑι 
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ΤΗῊΗΕ ΟΟΘΡΕῚ, ΑΟΓΟΟΚΌΪΙΝΟ ΤΟ ΜΑΤΤΗΕΨ. 

“ Απὰ 85 ἴδεν ἀδραγίεα 88 ἔσοτῃ Τουίοῃο, ἃ ρτθαῖ τυ ἰτυάα [0]- " λλκ χα. 46 

[(Βᾳ». ΧΧ. 17.--34. 

ποι Γυκα 

30 Ἰονεα Ὠἰπ. Απά, Ρεἢο]α, “ἔνο ἈΠ Πα τηθη δἰζείηρ Ὁγ ἴῃ6 ΨΑΥ Ἶτ, 35.483. 

546, ἤθη Τ6Ὺ Βοασὰ (ἢδΐ 7ε81.5 ραββεὰ ὃ: Ὀγ, οὐ δα ουΐ, βαγϊηρ, 
(οι. ΟΒΆΡ 
ἦχ. 2γ--3:. 

31 Ηδλνε ΠΊΘΓΟΥ οἡ 8, Ο [ογὰ, ζάσεε ϑοῃ οὗ Πανὶ. Απάὰ τἢ6 
τυ ἰὰἀθ6 ταρυκοά ἴμθτῃ, Ὀδοδιβε 85 (ΠΥ βῃοδ] ἃ ἢοϊὰ τ(ἢεἰγ 
Ῥεδοα : μυῖ [ΠΟΥ οὐδ [λ6 τηοσγο, βαγίηρ, Ηδνε τοσοῦ οὐ υ8,0 

232 Τιοτὰ, ζάοις ϑοὴ οἵ ᾿ανι ἃ. Απὰ 7655 βἰοοα 5111}, δῃὰ οδ]] θά 
23 ἴδηι, δηά βαἰά, δῖ νν}}} γε ἴῃ 1 5}8]] 5 ἀο απο γοῦ ὃ. ΤΠ ΟΥ 
34 884Υ υηΐο Ὠίηι, [οτγά, [δῖ ΟὟΓ δγεβ πηᾶῪ Ὀ6 Ορεηθά. ὅ0 76518 

Πα σοτηραϑβϑίοῃ οϑ ζλφρε, δῃὰ 88." τ(οπο θα ἘΠΕΙΓ δγε5: δηα 1πὲ- 
τη δίοὶυ ἰμεῖὶγ αγεβ τεοείνϑα 88. οἰρῃί, δαπὰ {πον 90 [ο]ονεὰ 
ὮΪΠ,. 

88 γγρηΐ οὐ 
86 1 ογά, ἢανα ΤΏΘΓΟΥ οἱ 5, ἴπου ὅοη οὗ Ὠανίά ! 
δ ρ»»»ζ 58]]} 
80 {6 γ ταςεϊνεαά [Ποἱγ βρῆ 

δὲ γγᾶὰᾷβ Ῥδβϑίῃηρ 
86 τῃλὶ 

δδ Αηᾷ Τε6805 Ὀεΐηρ' πιονεα τὴ σοτηραβϑίοηῃ 
40 ρ»εῖξ ἴΏ6Υ 

ΟΗΒΚΟΝΟΙΟΟΥ. ΤΠ δΒη8] ᾿ΟΌΓΣΠΟΥ ἴο [ΘΥι 58] δ 
ἱ ὙΤὮδ ἈΡρτζτοδοῦ οὗ Ηἱβ ἀδαῖϊῃ 8118 ἔοσ ἃ 

τὰ ρῥγεἀϊσίοη ἴο ἴῃς Τννεῖνε, τότε βδρεοὶϊδς ἴῃ 
118 ἀεῖλι 8. Τῆς ἐγμεΐβαέρρε ῖα το οηδα ΟὨΪΥῪ ἴῃ 
Μαι μον δοοουπ, Οἡ ἴπ6 ΝΑΥ ἔτοῃη Ῥεσεδᾶ 
(866 ποῖα δὲ ἴ86 Ὀερὶπηΐπα οὗ σἢδρ. χὶχ.) ἴο [εἴ- 
ἰοδο, ϑαϊοπιθ, ἴδ νηΐ οἱ Ζεῦεάξεα, ῥτείετβ δὴ 
διηθιουβ τεαυσϑὲ ἴῃ ὈΘἢΔΙ οὗ ΠΟΙ ἴνο 580Ώ8. 
ΤὮ18 νγᾶβ ῬτΟΌΔΟΪΥ οσοαϑιοηςα ὈΥ ἴπΠ6 ῥτγεαϊοςίοῃ, 
διὰ Ἰεδάβ ἴο ἔυσί με ἰπϑίσυσίίοη, Ἐδομίηρ [6Γ- 
ἰἴοδο δῦουξ ἃ εοῖκ Ὀεΐοτο ἴῃς Ῥδββονυοσ, οὖσ 1οτά 

τέοχτηδα [6 τι ]Γ8016 πη !Ποηεα ἰῃ ν ΕΓΒ. 30--.24. 
αἰ πον πιοηϊουβ ὑνὸ Ὀ]1παὰ τηδῃ, Ματΐ διὰ 

[λικὸ Ῥυΐ οπε, [Π6 ἔογπιοσ ρίνίηρ ᾿18 πᾶπις. Μαῖ- 
ἴδεν δὰ Μαῖκ ϑὰγ ἴπαὶ τὴε τῖγαςὶς οσουτγαα 85 
ΤΕΥ Με οὐὖἱ οἵ Τεγίοο; Τὐὺκε “415 Ηδ νγᾶβ 
οοσὰς πίρὴ υπΐο [6Πςδο. Ἡΐε 4150 Ὡδιγδῖςϑ τῆς 
ἰηϊεγνίονν ἢ Ζδοοβεοὺβ δηὰ (δε ράγδῦϊς οὗ ἴπ6 
ἴδῃ Ρουπάδβ, 45 ξο]ουνηρς, τὮ15 ταΐσγδοὶς δπα ἱπηϊηθ- 
ἀἰδιεϊγ ὑγεοδάϊης ἴῃ 6 ἸΟΌΣΩΘΥ ἴο [εγιιβαίεω. Αο- 
σοαρίηρ 15 οΟΥάοσ, ΜῈ ΒΌΡΡοΒε ἰῃδέ οὖσ Τιοστὰ 
τοι δ η δα οΥΓ ἃ ΟΔΥ δὲ 7ετῖοδο, δηὰ τμδὲ ἴῃς ἢ 64]- 
ἷῃσς οσουττεὰ αἀυγίηρ δοπὶς ὀχουγϑίοη ἱπίο ἴα 
ἀν ς ἀδηνθα μη 

εσ. 17. πὰ 88 δοδιν ψ͵ὼ8 δβοΐπρ Ρ ἴο δοτι- 
βαΐοιη. Μαδσκ (χ. 32) ἰδ τοσε σταρῆϊο. Ηδ Παδϑί- 
εηςα Ῥοΐξοτγε ᾿μθηι, ἀγουβίηρ τ δὶν διηδλζειηθεηὶ ἀπὰ 
ἔξδσ. --- Ἠὸ ἰοοῖς [8:0 ὕτοϊνο ἀἰδοὶ δρατί. Ἐδὸ- 
ἔεττεα, ἱποοστεοῖν, ὈΥ Βοπὶς ἴο ἴα τεῦγετηθηῖ ἴο 
ἘΡΆἨγστδίπι ([] ἢ ΧΙ. 54). 

γεῖ. ιδ. ο 8ὺ ὑν ἴο ογυδαῖθθ. Οἡ {δε 
ἸΟΌΓΏΘΥ ἴο ἀεδίῃ ψῇῃϊοῆ Ης δα Ῥγενιουβὶν ὑτα- 
αἱςϊεὰ (οἢλρ. χνὶ]. 21). --- οϊἑνοσοὰ παΐο ἔμ9 οἰίοῦ 
Ῥγίοδίβ. Μοτγτὲε ἀείδι]εὰ ἤδη ΠΠΔΡ. χνὶϊ. 22 : “"Ἰηΐο 
ἴῃς δηάϑβ οὗ τηθη.᾽ Α ἀουθὶςε Ὀεῖγαγαὶ 15 πῃ ρ]]Θ : 
ἄτδὲ ΌγΥ Ηἰ5 ῥτοΐεββεα ἐπεηᾶβ ἴο Ηἰ5 ἀδοϊατεὰ 
ΘΠΘΙΏ165; ἴΠδη ὉΥ ΗἰἾ5 οὐπὶ Ῥδορ]ς ἴο ἴδε σεη- 
Ε1|65. --- ΤΟΥ οσπάθηιῃ ἴο ἀϑαῖι. Α ὄσεῖ- 
Θέπος ἰο ἴῃς ᾿υάϊοῖα] σοπάδηιπδίοη οὐ ἴῃ μαζί 
οὗ ἰῃς ϑαημεάτγίη (οἢδρ. χχν!ὶ. 1). 

νεῖ. 9. ᾿Απᾷ 8|411 ἀοὶνοσ εἷπι ππίο 180 665- 
Ε1086. Οομιρ. σμᾶρ. χχνὶϊ. 2 Π΄. - Το πιοοῖς, δπὰ 0 
ΒΟΟΌΣΩΘ, δὰ ἴο ογαϊ γ. Μδτκ δηὰ Τὸ δαὰ: 
“5ρὶ ὑροη. ἘΕῸ]ΙΠ]1εα πῃ ἀνεσυ ἀδ(λ]}. --- Απὰ ἔμ 

Τὰ ἃΔΥ Ὧ0 5811411] Ὁθ ταϊδοὰ ὑΡρΡ. ΤῊΪΒ 15 δἀἀεὰ 
88 Ὀεΐοτε. Τῆς σεαυσβὶ οὗ ϑδϊομια ἱπαϊολίεβ ἔμδὶ 

ἴῃς ἀἰϑςο 165 ἀϊὰ ποῖ υπηάετοιδηὰ [ἢς ῥτεαϊ οι 45 
ἃ ἯἼΠΟ]ς (Πλικε χυιὶὶ. 34), Ρ]Αἰη 88 ἰξ 15 ἴο υ8. 

νεῖ. 2οθ. Τὸ προῖδπος οὗ [0 δ0η8 οὗ ΖοὈΘ(Θθ6. 
Θδϊίοιῃδ, δοζοοχάϊησρ ἴοὸ δὴ δποίοῃς γα ϊοη, 86 
αἀδυρῃῖου οὗ Τοϑαρὴ ΌΥ ἃ ΡὈΥΕνΊΟυΒ τυτᾶσο ; ΤΔΟΓα 
ῬΙΟΌΔΟΙΥ [86 8ἰβίε οὐ Μδῖγ ἴῃ στῃοῖθοσ οὗ 7651. 
ΟομΡ. Ϊομῃ χίχ. 25, ἀπὰ ποῖεϑ οὔ ἍὮΔΡ. ἱν. 21 ; 
Χ. 2; ΧΙ. 55. ΤὨς τεαυεδὲ ψ͵128 βυρρεβίεα Ὁ ΠεΓ 
ΒΟ (ΟΟΙΏΡ. ΜΑΙΚ χ. 35), [ἅτη658 δῃὰ Τοῦ, ψὯῸ 
ὙΟΙΕ ΟΔ]]εὰ Βολπεῖροβ (Μαῦκ 11. 17) δῃὰ δὰ 
Ὀδδὴ ἩΣῺ [εβὺ8 οἡ τῇς Μουπῖ οὗ Ττδηβσυτδοι 
(οἤΑΡ. χν!ϊ. 1). --- Μοσδιἐρ ίτιο ᾿ἷπι, 2. ἐ., ΒΑ υΠην 
Ηἰΐπι ἢ τενουθηςθ, ἃ5 ν85 υ50}8] ἴῃ Δϑκίηρ ξάνοῦ 
οὗ ἃ Κίηρ. -- ΒΟ δῖ. 586 δεκεὰ ἃ 
ἕλνου Ὀυϊ αϊὰ ποῖ δὲ οὔος 161} νγῆδὲ ἰὲ τγᾶβ, ὑσόοθα- 
ὈΠ]Υ Ὀεοδυβε ἀουδνί] οὗ ἴῃς ῬτορυιεῖΥ οὗ ἰδ τα- 
681. 

Ἵ γε. 21. ΟῺὨΘ οἱ (Ὦγ σίρεϊ δᾶ, δ 086 οἱ 
ΚᾺΥ Ἰοζὲ ιδηᾶ ἰπ [ὮῪ Ἰεἰησάοτα. Τὰς Πἰσμοβῖ ρΐαςεβ 
οὗ ὨΟΏΟΥ, ἱρὴ ΘΡεΟΪΔ] δυϊμου 4180, ἃ5 18 
ἱπάϊοαιϊδα Ὁγ ἴὯς ΦΗΒΉΕΥ (ΝΟΣ. 25). Τῆς τεαυσδὶ 
ὙΓΦ5Β Ὀαβοὰ ὕροη ἱρηοσζδηοα (ςοΡ. νοῦ. 22), δὰ 
Ῥτοιηρίεἂ Ὀγ δι οη (ςΟπρ. νοσβ. 25--27), ἢονν- 
ἜΥΟΙ πδίυγα] ἰδ ΠΊΔΥ ἢᾶνα ὈΘΘΏ, 

νεῖ. 22. ἴὯο κὸν ποῖ ψμδὶ γ0 δεῖ. Αὐἀὐάγεββεὰ 
ἴο [τὲ δπὰ Τοῆη, ψῇο δὰ ρῥσοπιηρίς ἃ {Πεὶν 
τπιοΐηεσ. Τῆς τεαυεσϑὲ οουἹά βοᾶσγο ον ἤανα Ὀεεδῃ 
οοςαβίοηδα ὈΥ Ἶε8 ΕΥ οὗ Ῥεῖεγ. Ηδά δε Ῥεθῃ 
δΔρροϊηϊεα " ργγπηδίς,᾽ [Π158 νου] να Ὀεδῃ Δ ΟΡ- 
ΟΥ̓ Υ ο0Υ ὉΡΠοΙάϊης Ὠἷπὶ ἴῃ παῖ Ῥοβὶἴοῃ, 

ἴγμεα οἤῃ αν {π6 ογυοϊδεα ἰῃίαναβ οἡ ἴῃς τρὶς 
δηὰ Ἰείξ Παπα οὗ ἷ58 ἀγίπρ [οτὰ, μῈ Κηον τῇδ 
Ὦς δὰ Δβἰκθά. -- [9 ἀσῖπκ (89 σΌΡΊ Α ἐγεαυςπὶ 
ϑοηρίυσαὶ ἤσυτε ἔοτ 16 Ρτγονϊἀδηαὶ ρογίϊοι 28- 
βἰζηδα ἴο ΔΩΥ ΟἿδ ; ΘΒΡΘΟΙΆΙΠΥ ἔοσ ἃ βυϊξοσιηρ ἰοί. 
1 τεΐδιβ ἴο ἱηπνασγὰ δηριβῃ ΠΟΓΕ. --- ὙΠ [86 
Ὀαρἕδβηι, εἴς. Οπεὰ ὈΥ ἴῃς Ὀεβὲ δυϊῃου 168. 
1: οσοῦγβ ἰῇ Μασκ, τεξεγχίηρ ἴο [ῃ6 ουϊνγα Ρεζ-. 
ΒΕΟΙ ΟΠ. --- 9 ΔΓΙῸ δῖϊθ.0 ΤΏοΥ ψεῦα ποῖ ἴῃ6 
Ιοαϑῖ σουγάρεουβ οὗ ἴῃ Τυγεἶῖνα (ΠΟ ΏΡ. ἴον ΧΡ 
15), θὰϊ ΠΟΥ 4150 ἔοσβϑοοκ Ηΐπι δηᾶὰ ἢδα (ςΒδρ. 
χχνὶ. 56) ἴῃ ἴῃς ὨΟῸΓ οὗὨἩ {7]8]. 

γεν. 232. ἩΙ͂Υ οἿρ ἰμᾶοϑὰ γ6Ὸ 5.411 ἀσί ηἶκ.Ό [Δπ|65 
ψΔ3 ἴῃς γϑῖ [ὴΔ διλοὴς ἴῃς Ὑ ν εἶνε ; ]οἢη 
ἀϊεὰ ἃ πδίυσγαδὶ ἀδαῖϊῃ δὲ δὴ δανδηοδεὰ ἂγζε, Ὀυϊ ἰῃ 
ἃ Βρ᾿ Πα] ϑδεηβε ἢ15 88 ἴῃς Ἰοηρζεβὲ στρλγίγσγαοῃ, 



(ΒΑΡ. ΧΧΙ. 1-1.}] ΤΗΣ ΟΟΘΡΕῚ, ΑΓΓΟΚΌΙΝΟ ΤῸ ΜΑΤΤΗΕΡ. 

“-Ιδ6 τοὶ τοῖπο, εἰς. ἘΙΠΟΙ, 1 18 ἠοῖ ἃ ὈΟοΟΏ ἴο 
δε αϊηεὰ γδρυυ ἀραῦς, ΟΥ̓, ἰξ 8 Ὡοζ ἴῃ ΤΥ ῬΟΎΨΕΙ, 
σὲ ἴτ ν}}} Ὀς ἀϑβϑισῃοα ἴο ἴποβϑε ἔοσ νδοτα ἰΐξ δᾶ5 
Ὀεεη ῥγεραγεά, δοοοσάϊης “"ἴο ἴῃς εἴεσῃδὶ ργεάςβ- 
πἰπαίίοη οὗ εἴδεα] ροϑι[οηβ ἴῃ ἴδς Κίηρσαοπι οὗ 
σοάὰ. Υεῖ [8686 ἴνο ταϊρηξ ΟσσΌΡΥ ἴδε ροδίτίοη. 
ΓΟ γιβὲ δίδιτηβ ταὶ ΗΠ15 ν}}} 25 Ἐ Ϊου ἴῃ Η!5 Κίηρ- 
ἄἀοτι δοοοσαὰβ ὙΠ ἴἢδ οἴδγηδὶ ὈυΥ οὗ ἀοά; 
ἃ Ῥύυγροβε ψῃοἢ ἔογρδας ΤΠεῖσ δι ιοι8 80] οἰϊΑ- 
ἰἴοη, Ὀεοαυβε 115 ἱπαϊν!ἀυδὶ οὈ͵δοὶβ νεσα 48 γοῖ 
ςοῃοαδὶβὰ. 

νοτ. 24. Ἐμο ἴδῃ, ᾿ποϊυαϊηρς Μαιϊδεν το ττῖε5 
ἴῃς δοοοιπί. Α ρτοοῖ οὗ μυμπ δὰ ἐσγυϊπξαϊ- 
Ὡς655. -- ΤΥ ὙΟΣΘ Β07Ὸ ΘΟΒΟΘΣΣΏΩ. 
ΤῊΪβ ἀἰβρίθάϑυσε ννὰ9 ΠΟ ΤΟΤΕ Ὀγαβο ΝΟΥΤΩΥ ἰἤδη 
ἴῃς Διο οὗ ἴῃς ἴνγο, δἀπὰ τνῶβ βρεεάιν αΪ5- 
οουηϊεπδποοά (οοιρ. Μαχΐ χ. 41, 42). 

γετ. 25. ΤἘδο ΣΌΪΟΣ οὗ ἔϊο Θομ 166, 1. Ζ., “5:60- 
ὉΪΔῚ Ργίηςε5.᾽ Τὰς [Θ 8ἢ ἔογαι οἱ σονεχγηοηΐ, 
8ἃ5 ογἀλιπεὰ Ὀγ σοά, ννδβ ἀεβίριςα ἰο Ἔἐχοϊυὰς ἔγτ- 
ΔΠΏΥ. -- Ἐχοχοΐδο Ἰοσάδΐρ, Ἰογὰ 1ἴ, οὐοσ ἴδϑαι, 
ἐς δ, ΟΧΟΤΟΙΒ6 ἰὐΤΑΠΠΙΟΔ] Δηα ΔΙΌ ΓΓΑΓΥ ῬΟΎΤΟΤ. --- 
Ἐμοὶ τοδὶ σπθα. ΕἸΓΠΕΙ σοηαυετοῦβα ἀηα ὑϑὺγΡ- 
ΟΓ5, ΟἹ πο οἴἶΐοοῖβ οὗ βἴδίο. 

νει. 26. Βαϊ ποῖ 80 85}4}1 ἐξ ὯΘ ΔΙΠΟΙΩ γοῖ. 
Το πιδίηϊαϊῃ ΒΡ ογοΥ οὗ σαῖς ὈΥ ἔοτος 15 ῃοῖ 
Ομ ϑδη, δνθὴ 1Ἢ ἐποουγασεα ΌὈγ ςοο] οϑαϑί δ] οΥὐ- 

ἰζαῖϊομϑ. [ἱ 15 ψψογϑὶ οὐ 8]} ἰῇ βυςἢ οὐζδηϊζα- 
Ὠοη5, ἔοι ἐσεδάομῃ ἴῃ ἐπα (ἢ γιϑείδῃ σοι ηίοη 15 
ΠΕΟΟΒΒΆΓΥ ἴο ἔστι οἷν] ἔσθ ο". -- Βα ἩΓΒΟΘΟΟΨΟΣ 
ου]ὰ ὈοδΟΙΘ δτοαῖ δσιοηβ γοῦ, ἑ. Φ..) στεαῖ ἴῃ ἰῃς 
πεχὶ ᾿ς, ἰοῦ πὰ ὍΘ ΥΟῸΣ τοϊηΐδίοσ, 1. 6., ἰπὰ (ἢ 5 
'πε. Τδορ Βυπλ Ὑ τηδηϊξεβίηρ 1156} ἴῃ ἃ 56τῖ- 
νος οὗ ἰονς 15 τῆς. τωϑάϑυσα οἵ (ἢ γιβιίδῃ στεαδῖ- 
ΠΕ655, Δί Δ] Υ σορϑι υηρ Ὁ Πότα, θὰϊ Δοκηον)- 
εὐἀρεά δετελίϊοσ. Τηΐβ ἀοεβ ποῖ ἐογ!ὰ οβῆςϊαὶ 
οὐάδιβ ἴῃ τῆς ΟΠ ΌΣΟΏ, Ὀυϊ Το Δ] ργθαΐπεβϑ ἰ5 ἰηἀε- 
Ρεπάςηξ οὗ βυςῇ ογάδθῖβ. Ηονενοι ΠΕΟΟΒΒΆΓΥ, 
πεν ἀγα ἰπιεπαεα ἰοὸ δλάναπος ἴδς ΠΙεσ οὗ τῆς 
Ομυγοι. Οἰος ἰπ ἴῃς ΟΒυτοὶ 18 ἴο Ὀς ἃ 56ε1- 
νἱςα. 

γεῖ. 28. Ἔνθα δὲ ἴδ βου οὗ πιδ. Υ͂μαὶ Ης 
ϑδκεὰ οὗ [Ὡδπὶ τγὯδβ ψῆδὶ Ης αἱὰ ΗϊΪπιβοϊῇ. - 
ὕδπο. Ηἰ5 Δρρελγτηςρ ἴῃ ἴῃς νου] νγὰ5 ποῖ ἴο ὃθ 
πελυϊσίοτοῦ ἀπο, ποῖ ἴο Ὀ6 Ρδτβοηδ}ν βεγνεὰ ὉΥ 
ΟἸΠΕΙ͂Β, ΠΟΥ ἴο Θχεγοίϑα δὴ Ὄχίογηδὶ δυ ΠΟΥ ἔογ 
ΗΙ5 οὐ δχίεσπδὶ ἰηϊοσοϑί, Ὀπὸ| ἴο συϊηΐδίοσ, ἴο 
δεῖν οἰδοιῖβ, ἃ ΗἰβΒ τὯο]θ ταἰπιϑῖγν βῃοννοά. 
ΓΟ γϑι 5 ἐχαμέε ειΐογοαϑ τς Ἰοββοι οὗ Ὠυπι γ, 
Ὀυῖ 4 ἀξερεσ (τυ 18 ΠΟῪ οΥ τῆς ἢγχϑὶ ἰἰηὴς ἀ6- 
εἰαγεα. --- Απὰ ἴο μῖνο εἶθ 796. ΤῊΣ οτονηΐης δοῖ 
οὐ Η!5 πιϊηιβίουιπρ ἴο οΟἴΠΕΥΒ. --τ ἃ ΣΒΣΒΟΙΏ [ῸΣ 
ἸΏΔΩΥ. ᾿Ἐδηβοῖη ᾽ ΤΔΥ ΕΔ ΟΥΪΥ ἴῃς ραγτηθηῖ 
ἔοτ ἃ ᾿ἰΐε ἀεβῖτογοά (Εχοά. χχὶ. 20), [Ὡς μτίος ραϊὰ 
ἔοτ ἴὴῆς τεἀειμηρίίοη οὗ ἃ βίανε (ἴεν. χχν. 5). 458 
Ὠοννονον 11 4150 τ δ ῃ5 “ὁ ῬΥχοΟρ αϊίοη ᾽ (τον. χιϊὶ. 
8), ἀπὰ τῆς πογὰ τγαηϑ]αϊῖδα “ ἔοτ ᾽ τηδδὴ8 “ἴπ ἴΠ6 
Ῥίδοε οὗ, τὴο}ιβ ραββαρὲ δἰθγβ ὑπαὶ ΟΟΥ 1 οτὰ 5 
ἀεαῖῃ τυᾶϑ νἱσατίουβ; ΌὉΥ Η15 ἀεδίῃ 245 ἃ σδῃβουῃ- 
Ῥτῖος τῇς “ππδηγ᾽ ἂῖς ἴο ὃς τεἀδειηςα ἔγοσῃη ἴἢ6 
ξυ}} ἀπὰ ρονοσ οὗ βίη, 4.8 Β0οὴ 45 ἴδε αἰβοῖρ] 68 
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σουἹὰ Ὀφᾶγ ἐξ, [6 σσεσα ἰδυρδὶ [ΐ8 ὁδηῖσαὶ ἔγυτῃ 
οἔὗ ἴῃς ροβρεὶ, ἰο ΨΏΙΟΝ ΠΟΥ γᾶν ϑδυοῇ ῥτοηχὶ- 
πεηςς, δέϊεσ τῆς ΗΟ ποδὶ οᾶσὴθ Ὅροη ἴδοπι, 
ΤΠ15 Ἰδοῦ τεῦυκε οὗ ἐμεῖς δου ὕα865 τ1Π6 
σγαϊηδ] σταος οὐ Βυγλ Ὗ ροη ἔα οΔΤαϊη8] ἀοο- 
ἐππε οὗ ἴῆς Αἰοπειηθηΐῖ. 

γεσ. 29ς. Απϑὰ δὲ. {6 ὺ ψοπΐ ουΐ οὗἁ 7οτίοδο. 
Οορ. Μαῦκ χ. 46; 1Κὸ χνὶϊ. 3415. ῬΓΥΟΌΔΟΙΝ 
αἴϊοσ ἴ[ὴ6 σοῃνουβδοη υ5ὲ τηοη!οηςα οὐτ 1 οτὰ 
επιογοα 7ετγίσδο, ἀπὰ τιθεῖηνρ ἃ τπιυϊ τας ἴΠοτα 
Ῥαϑβοὰ ουἱ οὗ τῆς οἷν τὰ 6 πὶ δηὰ σείυσηοα 
δραϊῃ ἴο δησουηῖοῦ Ζδοοδεὺβ (Πλ|Κα χίὶχ, 2--|0). 
Ου [ἢ ϊ5 Ἔχουτγϑίοη Ης ραββεὰ ἴῃς ὈΪ πὰ το, Ηΐς 
Ἰεῖι ]εοῦο ἕο ΒεῖθΔΥ οὐ Ὥοου οὗ ΕΠ δΥ (81ἢ 
οὗ Νιβαη), ἃ ψοοῖς Ὀεΐοτε τῆ6 οὐιοιϊῆχίοῃ Οἡ 
ϑαῖυγαλν Ηδ νγὰβ ἰῃ Βείῆδην (] 90} χὶϊ. 1). Τδ6Γ- 
ἴσο ψᾶϑ ἰπ τῆς ἰσὶδα οἕ Βεπ)απιίη οὐ [86 ὈΟΓΟΕΥΒ 
οὗ Ερδτγαῖπι, ἀρουϊ ἔγο μουγβ ᾿ΟΌΓΠΟΥ ἔγοτμη [86 
]οτάδη, ἀπά με τοδὰ ἔδησε ἴο Τ}Θγυβα]οπὶ γγ85 
αἰβίουΣ πὰ ἀδηρεζουβ (κε χ. 390- 4). ΤὮΘ 
ἀϊδεέσοῖ τγὰ8 ἃ Ὀϊοοτηὶπρ οδϑὶβ ἴῃ ἴῃς παιάϑὲ οὗ δὴ 
οχίεηαεα βαπᾶγν ρῥἱαίη, νίεσεὰ δηὰ ἐγυϊξυὶ, τ οἢ 
πῃ ῬΑ] ΤΏ8, τοβε8, ἀπ Ὀαίβαη : ἤδπος ὈΧΟΡΔΌΪΥ [86 
πᾶπῖς (τῆς ἔταστδηῖ οἰ ᾽). Βααλ Ὁγ ἴῃς (δηδδη- 
1ἴε8, πὰ ἀεδιίτογεὰ Ὁ ἐρο (Τοβῇ. νἱ. 26), ἱἰ 
ὙΔ5 Ταῦ] ἀπὰ ἐογιπεα δὲ ἃ Ἰαῖεῦ ἀδυ, δηὰ Ὀδ- 
οᾶπια ἴῃς 8εδῖ οὗ ἃ βοῃοοὶ οὗ ἴδε ὑσορῃςϊβ. Ηδογ- 
οὐ ἴῃς στοαὶ Ὀεαυϊδεὰ ἰἰ, δηὰ ἰξ ννᾶβ8 οης οὗ [86 
τηοβὲ ρ᾽εδβδηΐ ρἷαςεβ ἰῃ τῆς ἰαηᾶ. [Ιη ἴῃς ὑπ ἢ 
ΟΕΠΌΤΥ ΒΟΆΓΟΟΙΪΥ 4 νεβίϊσε οὗ ἴῃς ῥἷδος τεπχδίηθα, 
[ῆδγα 18 ΠΟῪ οὐ ἴῃς 5116 4 τυσεϊσῃςα νἱ]]ασε, Εἰοηδ 
οὐ Ετίοδα, τ ἀρουΐ 2οο ἱπῃδριδηῖ5β. Ἐοδίηβοη, 
ΒΟΝΕΥΟΥ, ἰοσαῖοβϑ {Π6 οἷά Πετῖοδο ἴῃ τὰς ηεϊσῃῦοτ- 
Ποοὰ οὗ ἴδε ξουηίαίη οὗ Ε]1584 (ἴτνο τ}}] 685 ποστἢ- 
ννοϑὶ οὗ ΕἸοἢ Δ). 

γεῖ. 326. το Ὀιπὰ το. Μαῖκ δῃὰ Τυκε 
τοοπίοη Ὀαϊ οπς (“ ὈΠΪΪπὰ Βαχιίδυ5, ἴῃ6 80 οὗ 
Τί πηουβ ᾽, Ῥγοθ Ὁ ἃ νὰ ]]-Κποννῃ ρεζβοη, δηὰ 
Βαποα Ἐβρδοίδ!]}ν τιδπιοηςα. --- Ἰοχὰ, ΔΘ ΤΩΘΓΟΥ͂ 
σα 18, ἴδου 80 οὗ θαεανίὰ, ἴῃς ὑεῖϊίες βυρροτγίβα 
ογάεσ. 

γετ. ἦ!- Τμδὶ ΤΟΥ βμουϊᾶ Βοϊὰ ἰποὶσ Ῥθ80θ. 
ΤΟ ταὐϊ τὰς ἀϊὰ ποῖ οὐ)εςὶ ἴο ἴΠ {1]|6, “5οὴ οὗ 
Ὠανὶ ἀ᾽ (οοτρ. ομδρ. χχὶ. 9), Ὀυϊ τπουρῆϊ ἴῃ ΟΥ̓ 
νου ]ὰ ΔΏΠΟΥ Οὐ 1, οτά. --- Βαξ [ΠΟΥ οτἱϑὰ [Ἀ9 
ἸΟΤΟ. [Ι͂ἢ ρετγϑίβίθης ἐδ! ἢ, 

γεν. 32. Απᾶ 7οδῃ8δ βἰοοὰ 5.1}. Ης πον δ]- 
Ἰονβ Ηϊηβεῖξ ἴο Ὅ6 Ρυθ] οἷν οδὶϊεὰ : “5οὴ οὗ 
Ῥανὶὰ :’ ςορ. Ηἰ5 ρτενίουβ οοπμαιποῖ ἰπ ἃ 51: Π}11ᾺΓ 
οᾶ86 (βαρ. ἰχ. 27, 28). Μασκ δά 5 ἴπδὶ ἴῆοβα 
ΔΌουϊ τῆς ὈΠΠΠπὰ πηᾶη 841ἃ ; " Βε οὗ σοοα σουγᾶζε, 
τβε ; Ης σε πες, Βιονίης ἴῃαῖ (ΠΟΥ ἴοο τε- 
βροπάδὰ ἴο ἴπε 1οσα 5 σοπιραϑϑίοη. 

γος. 44. Ἰοποποᾶ [οἱ ογοθ. Ῥεου 37 ἴο Μδϊ- 
ἴδον ; ἴα οἵδε (οβρεῖβ ἰηβετσῖ : “ΤῊΥ ἐδ Βδἢ 
βανεὰ πες. Τῆς αυσδίίοη οὗ νοῦ. 32 ψὰ8 ἀε- 
βἰσηεά ἴο .8}1] ἔογι ἢ δῃ Ἴχργεβϑβίοη οὗ [ἢ]15 ξβι τῆ. --ο 
“Ἴ πουβαηά8ϑ ἤᾶνα τοδὰ τῇ 5 βἰπηρ]ς δηὰ τουςσδίην 
ΒΊΟΥΥ ἃ5 ἃ ἰγυ [0] ὨΙβίοσυ οὗ [Πποῖγ ον βρί Πίμδ] 
ὈΠΣπάπεβ5, ἀπὰ [58 τοτηονδὶ τἤγουσῇ τῆς δρουπαάϊης 
ξτδος οὗ ἴεβυβ Ομ σίβι᾽ (]. 1. ΟΥ̓ ἢ). 

ΟΠΗΑΡΤΕΚ ΧΑΧΙ. 1-11. 

71. βκδίῖς Ἐπμίγγ ἵρηῖο “εγωδαΐζζηι. 

Σ α ΝῺ ψῇδη {παν ἄγαν Ὠἰρ ἢ υηῖο [ΘΓ βίο, δηα νεῦα σΟΠΊ6 
« Μλᾷκ χί. - 

: [κε 
χὶχ. 29-18. 

ἰο 1 Βείῃρδαρα, υπίοξ δία τιουσηΐ οὗ ΟἸΐνεβ, [ἤθη βθηῖΐ Ὁ ἘΉΑΡΕΚΕΥ. 

1. οδὴδ Ὀπῖο 
ν᾽ ΧΧΥῚ. 10} 

Ἰοδη νἱϊι. 
3 ἴὸ τ: Αοἰδΐ. 12. 
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2 6515 ἴνο ἀἾβς. 0165, ϑαγίηρ ὑπο ἔθοηι, αο ἰηΐο [6 ν]]αρα " 
ονοῦ ἀρϊηϑβί γοῦ, δηά βίγαϊρ νυ γε 5041] ἥπὰά δὴ 4585 [ἰς(, δηά 

3 ἃ (οοἷ1 ΜΙ ΠδΓ: Ἰοοβα ζάδηε, αη ἃ Ὀτηρ ζάδηε ηΐο τ26. Αμπά 1 

ΔῺΥ παρ 8ΔΥὺ Δυρῆϊ υὑπΐο γοῦ, γε 5181} βϑᾶγ, Τῆε Τ1ογά μδῖἢ 
4 πεαᾶ οὗ [Π6ῃὶ ; πα ϑἰγαίραέναυ δ6 Ψ1] βαπᾶ ἴμαπλ. “411 (15 “ 70Ὰὴν χβ, τ 
ψ8 ἀοῃα,᾽ (δι 1ἴ τηρξ ΡῈ ]8]]1εἃ τ ϊοἢ ννὰ5 βρόοκεη Ὀγ ἴδ6 

5 Ριορβεῖ, βαγίηρ, ὁ ΤῸ] γε (6 ἀδυρῃῖεγ οὗ ϑίοη, Βεβο]ά, τὮγ 4 εν ΠΡ δὶ 
Κίπρ σοπιεῖβ υπίο 23 ἴῃ 66, τηθ 6 Κ, δηᾶ 5ἰτηρ ὉΡοπ 8ῃ 855, δπὰ ἴ 

6 ἃ ςοἷξ ἴδε ἴοαϊὶ οὗ δὴ 455. Απαὰ [δ6 ἀϊΐδβοιρὶθς ψοηΐῖ, πα (14 48 
7 ]εβιβ σοι π]δηαθά ὃ [6 πὶ, Απά Ὀτουρῆῃΐ ἴὴ6 455, δηὰ (ἢς οοἱϊ, 

ΔΠΔ ρυΐ οὐ δεῖ {ΠΕΓ οἱοίῃ65,) δηα ΤΠῈῪ βοῖ ἀήρ 1 [Ὠ γθοη. 
8 Απὰ ἃ νϑζγ ρτβαῖ 1 την] τᾶς ὁ Βργεδα [ΠΕ ρδτταθηῖβ ἴῃ [Π6 « 5 Κίπεε 'κ 
ΨΆΥ ; οἴδαγβ ουΐ ἀονῃ 13 Ὀγαπ Ομ 65 ἔγομι (ἢ ἰγθθβ, ἃπά βίτεννεά: Ὁ 

9 ἐλερε 18 1ῃ [6 ψαγ. Απά τῆς του 465 (Παΐ ψεηΐ Ὀεΐοτγα,15 ἀπά 
[δαὶ [ο]]οννθά, οὐεα βαγίηρ, ΗἩοβᾶπηδ ἴο ἴῇ6 ὅοῃ οὗ Ὀανὶά: 
7 Β]6556 4 ἐς ἢ6 ἰῃδξ σοιῃοίῃ ἴῃ ἴῃ6 παῖηδ οὗ ἴῃς Γιογὰ :1δ ΗἩοβδηηα τὰ τὰν 

ΙΟ σ1η [86 Βιρῃεβι. δ Απά ψΏθη Ὧδ τνᾶ8 σοπηα ἰπΐο [ΘΓ βδίθτω, 811 σ ὕσκε 1. τ4- 

11 ἴῃς οἷἵγ νὰβ πιονεά,16 βαγίηρ, ΒΟ ἰ5 τ1ϊ5Ὺ)ὺ Απὰ ἴδε ταιῦ]- 

αἴυάς 17 βα!ά, ΤῊΪΒ 15 [6515 [ἢ6 ῥσγορδεῖ οἱ 18 ᾿ Ναζαγείῃ οὗ Ὁ αἱὶ- 
1166. 

8 680. βαηΐ 
6 Νοῦν ἰ8]5 Πδίἢ οοπὶς ἴο 0455 
9. σαγιηθηςβ 10 ἢ 5δῖ 

18. γε ον 
26 εμδεζίζί (1) 
186. τὴ6 ῥσγορβοῖ, [650.5, ἔσο 

16 ςεἰγγοὰ 

4 “μ5εγέ ἴῃ 15 
Τ᾿ ἐμπρογέ ὍΡΟΣ 

18 οργοδα {θη 

ὦ Μετ. ῃ 
ἈΟΗ͂Ν ἢ τό: 
χχῖν. τῷ : 
7ολπ ἱ, 21; 
ἦν. το; νἱ. 

δ᾽ ΔΩΥ ΟἿδ 
8 ἀρροϊηϊοά ἐκ 
1 τῃοβῖ οὗ [6 
14 Σηι5 γέ Ὠἰτὰ 
11 τυ τυ 65 : 

ΟἩξονοῖοου. Τῆς ἀαίς οὗ ἴῃς ρυδ]ῖς δπίγυ 
ἰηΐο Τετγυβδίοιη (πλιταῖϊθα ὈΥ 411} ἔουγ Ἐἔνδηρε] δῖ5) 
ΝᾺ5 δωμπαν, ἐλε τοίὰ οὗ τόδε »νιορλ Λέραπ. ἌΝ 8 
δοϊὰ τμαἴ οὐὖἵ 1 ,οτὰ αἷς ἴῃς Ῥδββονοὺ δ ἴῃς υδιιδ] 
ἄπης (866 Οἡ Οἤδρ. ΧΧΥῚ. 17), ἀπά νγὰ8 Ἵγυοῆεα οα 
Ἐπάν. Ἐδοκοπὶπρ Ὀδοκ ἔσγοτῃ {15 ἀδῖα, γγὲ ἱπέου 
(δῖ Ης Ἰεἴ Τεπσῆο οἡ Ετιάδυ, τὰς 81} οὐ Νίβδῃ, 
τολομεὰ Βεηδην ἰῃς ποχί ἀδὺ (“ϑἰχ ἀδὺβ Ὀείοσε 
[ἢς Ῥάβϑουεσ,;᾽ ἴομη ΧΙ. 1). Οη ἴἢς δνεηΐϊηρ οὗ 
τηδὲ ἀλγ, αἴζοσ ἴῃς ϑαθ δίῃ ῃδα ἐπάεά, τΠ6 δποιϊηΐ- 
ἰῃς ὉΥ Μδϑτῖγ ἴῃ ἴμε ἤουβε οὗ ϑίπιοῃ ἴῃ6 Ἰερεῦ 
ἴΟΟΚ ῥΐδοα (8ϑες Ϊοδη χὶΐ, 2. Οὐ ἴῃς χεδβοῦϑβ ἴῸσ 
Ῥτοζοστηρ 118 ἀδίθ, 886 οἡ οἤδαρ. χχυΐ. ; σοιῃρ. 
Ματῖκ χὶν. οὔπ ΘΧΡ Οἱ ΕἾ βαγ8 (χὶϊ. 12) τμαῖ᾿ δε ρἱ ἴῃ οἱ ἃς6 “ἴπ6 ποχί ἀδυ.᾽ Τῇε ἀδίε 15 
ΒΩ δβοληῖ, ἔοῦ οὐ ἴῃς τοίῃ οὗ Νίβαῃ ἴῃ 6 Ῥδϑβοῃαὶ 
Ἰατ νγὰβ βεἰεοϊεὰ (Εχοά. χὶϊ. 3), θαΐῃρσ Καρὶ ὑπ] 
τῆς 141}, 

ΤὨΪ5 Ρυῦ]]ς ἘΠΕ τγᾶϑ8 ἰπίθπτοηδὶ, ποὲ δοςὶ- 
ἀδηῖδὶ, πὸσ σαυδοὰ Ὑη|ξ Ζ6 8] οὗ Η!5 (ο]]ΟΥΘΥΒ, 
85 5 ον ἀδηὲ ἔγομπι 811 [6 ἀεί1115, ἔσοτῃ (ἢ ὑτορῇ- 
ΕΟΥ̓͂ οἰϊεα, ἀπ ἔτοτα ἴῃ6 ΤΕΡΙΥ ἴο ἴῃς ῬΒατγίβεαβ 
(υκὸ χῖχ, 40: “16 (ἢς86 5ῃου]ά Ποϊὰ ἰπεῖσ ρεδος 
της ϑίοῃθϑ ψουἹὰ ἱτησηεαϊδίεϊυ οσυ ουΐ᾽). [ΙΕ Ρτο- 
Ρατβὰ τῆς ΨΑΥ ἴον 8 δυΐογηρβ Ὁ ἃ ρυῦ 1. 
νον] οἱ Η]5 τα βίο, νγᾺ5 ἃ ἰδ ΡΟΥΑΓΤΥ 455}Π10- 
ἔἴοη οὗ Ηἰβ τὶρῃίέυϊ τογαὶ ῥσγεσοραῖϊνε, ἰο μαϑβϑίδῃ 
ἃ ἀεοϊϑίοῃ ἴῃ Πα Ὸ ἂν Α τπλοτοξ] τηράβυγα ἴο 
θε]Ἰανὶπηρ Ὠςατίβ, οὴς οὗ ᾿αάρτηεπὲ ἴο ΗΪ8 ἐπεπιίς8. 
Α ρεἰἴπιρβε οὗ βίοσυ ρίνεῃ ἴο τῆδη, Ὀὰϊ ΟὨΪΥ ἰη- 
ςχραβίηρ ἰῃ6 Ὠαῖγεαά οὗ ἰῃ6 τυ]ετβ, δὰ ἢαβίθηϊης 

ΗἰΪ5 ἀδαῖῃ. "Α τεπιαγκαῦϊε σοπίγαϑὲ ἰο ἴῃ 6 Ργοσδ5- 
βίοῃ ἰο σοϊροίμα (υΚε χν ἢ. 26 5..), θοϊἢ τ ο ΕΥ 
ἰῃπ Κεερίηρ ψ ἢ τἴἢ6 ΡυΓροβα οἵ 15 πιϊβϑϑίοη, "ἴο 
εῖνε Ηἱβ ἰ1ξὰ ἃ γαπϑοπὶ ἔοσ τλδηγ. 

γεῦ. 1. Βοῖδρ (ουδὲ οὗ ἢρ8᾽). Ματγκ 
δηᾶ Πυκςο δαὰ : “4πὰ Βειϊπαηγν" (( ἤουβε οὗ ἀδἴ68 ᾽). 
Τῆς ὕνο ρίδοεβ ΨΕσῈ ῬΓΟΌΔΟΌΪ ΠΕΔΙ Θδοῦ ΟἴΏΕΙ, 
Ῥυϊ οὗ ἴὴ6 ἔοστῃοσ πὸ ἴσζαςε τετηδίηβ. Βεῖμρδαρα 
25 ὈΣΟΡΔΌΪΝ ΠΕΆΓΕΓ ΣΝ ἀρριοϑρν, ϑοηια 50}Ρ- 
ΡΟΒ6 ἴπδὲ Βείδδηγ 1ΔΥ ΟΥ̓ ἴδε τοδᾶ ἔτοπι [Ἔτσ ῇο 
ἴο 7ογυβϑ! ει, δηὰ οὖσ 1,οτὰ Βανίηρ ἴυγηεα δϑἰας 
ἴο νἱδὲξζ ᾿ἴ, πον τεϊυσπεα ἴο Βεῖϊρμαρε οἡ ἴδε αὶ 
τοςῖ τουΐα. --- ΤῊ:ὁ τηοππΐ οὗἨ ΟΙἑνθα. ΤῊ 5 ἸΔῪ Ὀ6- 
ἔσψεοη Βείῆρῃαρε δηὰ εγυβαὶθη, Δθουΐ 4 δαῦ- 
ὈΔΙ ἀδγ᾽8 Ἰουγπευ ἔτοπὶ ἴῃς ΟὟ (Αοΐβ 1. 12). 
ὙΠεΙα γοῦα ἰῆγεα χοδάβ ἴο {π6 ΟἾΥ, ἃ νὶπαϊηρ 
πουίδογηῃ οτδ, ἃ βἴεερ ἐοοίραίῃ ἀἰσεσῖν οΥῸσ ἰδ 6 
ΒΌΛΙΑ, δηᾶὰ ἃ βουΐποσῃ τοδά, υϑυλ} τ Κοη ὈΥ͂ 
ΠοΙβοηθη δηὰ οαγάνᾶη8. Τδς υ504] ΟΡίπΐοη δδ5 
Βαϊ εοϊεα τῇς τα ά]ε τοδὰ 5 ἰμαὶ ἰδκθὴ ΟΥ̓ ΟἿΓ 
Ιοτὰ οχ τι 5 οοσσαβίου, αὶ τῆς νἱεν (δὶ Ης 
586 ἃ ΟΥΟΣ ἴῃς 5ουςΠεση οὐ τηδίη σοδαᾶ, δοοογάβ8 
εδὲ ἢ τῆς νατίουβ δοοουηίβ οὗ ἴῃ 6 ΡΓΟΟΘΒΒΙΟῊ 
πὰ 118 ἱποϊἀεπῖβ. 566 οἡ Γὰὺκς χίχ. 41. Τῆς 
ἈΠ] 18 αδουΐ βενεη μυηάτεά ἔεεῖ ΒΙρΡΉ, ονου] οο ΚΙ Σ 
ΕΥΟΙΥ Ῥατὶ οὗ Τεγυβαίεμλ, Ψ ΒΙΟΩ 165 ψοβὶ οὗ ἴϊ, 
βεραγαϊβξὰ ἔτοπη ἱξ ΟΥ̓ ἰἢς νδι]ϊεγ οὗ ἴῃς Κιάγοῃ 
(’ ὕσγοοῖς σεάγοη, [οῆπ χνυἱῖ. 1). Τῆς σασζάξη οὗ 
(ει μβοιιδης ἰ8 οὐ ἴπ6 ψεϑὲ 8146 οὗ τῆς Μουηί, 
Το ἰδ }0}]6 γ28 ἱπ ἴῆς ἐοτερτουπα 48 οὔς Ἰοοκεὰ 
ἄἀονση οὐ ἰδ οἱζγ ἔγοτῃ [ἢ18 εἹενδίοῃ. --- Τ808 



σηαρ. ΧΧΙ. 1-ι1.] ΤῊΕ ΘΟΟΘΡΕῚ, ΑΟΟΟΚΌΙΝΕ ΤΟ ΜΑΤΤΗΕΤΥ͂.. 

δοεῦδ κοὺς ἴνὸ ἀἰδοίρῖο6. ΤὨΞΙΓ Δη65 δἴε ποῖ 
σίνεη. "ΤὨς βοπαϊηρ οὗ ἴῃ ἔννο ἀἰ5ς 065 ὑσονεϑβ 
τῆς ἀε! Ὀεγαῖα ᾿Ἰπίεπέίοῃ οὗ [6515 ἴο γίνε ἃ σογίδι ἢ 
ΦΟἸΘΠΊΠΥ ἴο [58 βοθῆθ. Τι}} τη Ἧς Παὰ νι ἢ- 
ἀγανῃ ἔγοΐὴ ΡΟΡυΪΑΥ ἜΧρυ βϑίοη5 οὗ ποιμᾶρσε ; Ὀυΐ 
οὔςε 1 ᾿Ἰεδϑὶ Ης νἱβῃβα ἰἴὸ 5ϑῆονν Ηἰπι5ε} 5 Κη 
Μοεβϑίδῃ ἰο Ηἰβ Ῥεορὶα. 1 νγὰβ ἃ ͵δϑὲ 08]1 δὰ- 
ἀτεβϑβεά ὃν Ηἰπὶ ἰο ἴπε ρορυϊαίζοῃ οὗ ξεγυβδί θη. 
ΤΙ σουχβς, Ὀ6514685, οου]ὰ ἢῸ ἸΟΠΡῈΙ ΠΟΙ͂ΓΟΙ 156 
Η 5 σψοῦκ. Ηδς Κπεν παῖ ἴῃ ΔῺΥ οα8ὲ ἀεαΐῃ 
ιννδὶιε ὰ Η]π ἴῃ [86 οἀρ 4]. (σοάει.) 

ψὲεῖ. 2. [οἴο. [9 . Βεζῆρδαρο ; ποῖ 
Βεῖδδηυ, ἔσοπι τοῦ Ης δαά 05 σοπιδ. --- Απ 
[τ δοὰ ἃ 0011 υἱΐὰλ Βο᾽. Μόοσε ρῬδσίου δ 
ἴδῃ Μαῖκ δηὰ [ὺΚ6, ΠΟ τροπίοη ΟὨΪΥ ἔπε (Ο]ί. 
ἼΒΕ τῆοτα ]ἰἰεσαὶ ΕἸ ΔἸπιοπὲ οὐ τῆς ὈγόορθθοΥ ἰ5 
τἴυ9 5ῆοσῃ. Τῇ ὑῃργόκοη ΞΕΦΕῚ πουϊὰ Ἀὲ 
αυϊεῖεῦ 16 τῃ6 τιοῖμοτ 8 ἢ ὨΪπΠι. -- ̓ ΟΟΒΘ 

ὙΤΠΐβ ἃςῖ γ5 ἴο Ὀς δἰρηϊδοδηῖ οὗ ( Ὦγ βι 8 
ΤΟΥ] ργεγορδῖινε. Ὑεῖ ἰπ ΗΠ5 Ἔχογοίβϑε οὗ Ῥοντοσ 
[6 Ἡ] ]ΠἸηστ655 οὗ τ ἢ ΘΟΠΟΌΓΒ. 

νεῦ. 3. 17 ΔῺΥ 080 δΔΥῪ δυριΐ, εἴο. ῬΓΟΌΔΟΙΥ 
ἃ Ῥτεαϊοξοπ, 45 νν6}}] 45 ἃ τηδᾶϑυσε οὗ ὑσχαάξηςα. 
Βοίῃ Μδκ δά 1κὲ ρίνα 1ἴ ἰῃ Ξυθβίδησα. -- ΤῊΘ 
ΙΤοτχὰ μαι ποοὰ οὗ ἴλθπ). ΤῊς ἰοηδ 15 5311} σουδὶ, 
ΠΕΙῸ “τῆς Γοτά᾽ ἤεγα τλθδῃ8 “ [επονδῇ,᾽ ΟΥ̓ 
δἰταρὶν “ἴδε Μαβίεσ.᾽ [Ιἢ [ἢ ἔουτηου οαβεὲ ἴῃς 
ΔΠΪ 1415 νου Ὀε οἰαϊπιεὰ ἔοτ σε] σίου ῬυΓΡΟΒ68, 
ΌΥ Ὠἰνίπα δυζμουι ; ἰπ ἰῃς Ἰαϊίοσ ἔογ ἴῃς ννε]]- 
Κπονη Ργορμεῖ. Τῆς ἴνο τηθδπῖηρβ οοἰποϊεὰ ἴῃ 
ΟἿΓ [οὐ δ ἱπιδηϊίου, Ἡμαΐονοσ ἐῃῆ6 οὐηοσ πουϊὰ 
απ τ ἰοΥβιδηα. ᾿ 

Ψψεγ. 4. ΗΟ [δἷδ Ἀδίδ οοπι9 ἴο μΡ888. ΟΥἩὨ [ἢ]15 
Ὀϊνϊηθ ρυγροβα ἴδε αἰδοῖ: 01]68 δὰ πὸ 1άδα δἱ ἴῃς 
ἴπης (7 οἱ χὶ!. 16). Ι͂δηρὲ : “ἼΒῈ οσοδβίοῃ ἂπὰ 
πεοορά οὗ τς τηοϊηθηῖς νγ58 τῆς οὈνίουβ τηοῖϊννα. 
Βυϊ ἰο ἴῃς ϑρὶπιὶ οὗ ἀοἂ ἴπαδ5ςε Ὠἰδίοσὶ αὶ οςοδ- 
δ'ουβ Ὑ6͵ΤΟ διγδησεα σοἰποίάδηςδβ ἢ [ἢ 6 Ρῥτο- 
ΡΒεις] πογὰ,. ΕΟ γίϑὲ ψψὰβ ἴῃ πεαεὰ οἔ ἰῆς ἔοδὶ] 
οὗ ἴὰς 455, ἱπδϑπιυο ἢ 45 Ης οουἱὰ ποῖ τηλῖα Η!5 
δηΐσζδπος οὐ ἔοοϊ ἰῃ ἴδ6 τηϊάξὲ οὗ ἃ ἔεβίδὶ ῥσοςθβ- 
βίοῃ. ΗὄὌἜ πιυϑὲ ποῖ Ὀς ἰοβὲ ἰῇ ἴδε ογονά ; [ἴ 
ἯΑΞ5 Παοσϑϑάγυ ἰδὲ Ηδς 5δουϊά ἴδκε 4 ὑσογλϊποηΐῖ 

ἴοπ, δηθὰ Ἄρρεᾶσ ρσδδιηϊμεηῖ, Βυΐὲ 1’ Ης 
σᾶς οοπδρίσιουβ, 1 πιυδὲ Ὀ6 ἰῃ ἴῃς τηοβῖ 

Βυγθ]ς δά ροᾶςεβῦ]ε ξαβιίοπ : ἤδησα ἴπ6 σΠοῖςοδ 
οὗ ἰῃα 4155. ΤῊΣ αἰ οὗ ἴδε Ῥσχγοςεβϑβίοη σε- 
αϊγεὰ με 458᾽5 οοἱΐ, δπὰ ἢ} 15 τηδάς {Π6 ἢ βίοσυ 
411] [Ὡ6 τῇογε ϑβϑυπιθοὶοαὶ. Βυῖ ἴ σουἱὰ ποῖ θὲ 
ςοποοαϊοὰ ἔγοιῃ τῇς ϑριτιὶ οὗ Οῃϑῖ τηαΓ ἤεΓα 
αφαῖῃ {πε ῥ᾽] απ Ὠϊβίοτ Δ] ἡδοθϑβὶΥ οοϊπο δα ἢ 
(δε 5ΞΥπιΌ ΠΟ }]Ὺ βιρηϊβοαλπὲ ἔα] Δ] ηθηΐ οὗ ἃ ῥσγο- 
Ῥδεῦςδὶ νογὰ.᾽ Μαιῆεν τγὰ8 ργεβεπί, Ὀὰξ οἡ] 
ΜΏΘη αἰογναγὰβ ᾿πϑρίσοῖ ἀϊὰ ἢς Κπον τψῆδί ιἰ 
ταοβδηῖ. 

γεν. ς. ΤἼ011 γο ἴιο ἀδυρλίον οὗ Ζίοι. ΕἼὙΟΠὶ 
15. ᾿χὶϊ. 11. - Βοιοϊὰ (ὮΥ ἰκἰπρ οοτμοί, εἰς. 
Ῥτοῖι Ζεοῆ. ἰχ. 9. Βοίῃ Ῥγορῇβδοίθβ ψεσα σγοξεσσεα 
ἴο ἴ18 Μαεβϑίδῃ ὃγ τῇς [ετνν8. Ουὖυῦ Τοτά νγὰ8 ἴο 
δηΐεῦ Τογβα]επὶ ἴῃ ἃ Ρσοπιπεηΐ ροβιτοη, ἢοΐ Ἰοϑὲ 
πῃ τὴς οτονα Γπγοηρίης ἴο ἔμ ῬΆβΒΟΥΟΣ ἔεδβί ; 
Ἧς οὔοοβοβ ἴο τάς ὑὕροη ἴῃς ἔοδὶ οὗ δλῃ 458, ποῖ 
οἡ ἃ ΒοΙβ6, ἴδε 5υιαροὶ οὗ ὑχάθ. Βυϊ Ἠς ἴἢυ85 ἔν}- 
6α1]1εὰὦ 4 ργορμεῖς δηπουποειησηῖ, ἴῃ ψψὨΪοἢ (ἢ 6 
Μεβεβιδὴ 15 ταρτεβεηϊεα 45 ἴῃς Κίηρ δηϊοτηρ ἤογυ- 
ΒΆΪεπ), πὰ γεὶ 45 ἰοὟΥ, [6 πιο κῆε55 ϑυιθο]- 
ἱζεὰ Ό΄Ὺ Ηἰβ τι ἀϊπρ ΡΟ δῇ 455᾽353 οο]1. Τῆς Ἐδ- 
ἰδεῖβ Δ] ςροτγζεὰ τἴλ6 ἱποϊάςηϊΐ, τορατάϊηρ ἴῃ 6 οοϊξ 
ἃ3 ἃ 50 1200] οὗ ἴῃς Οὐ6Π|}65, ἀπίατηθδα ἀπά ὑποΐθδῃ 
δεΐοτο ΠΟ τὲ δῖ ὑροη ποτ πὰ βαποιδεα [Πετὰ, 
ἴῃς τπιοῖποῦ ταρτεβοηϊης [υαἀδίθτη ὑπάογ [Π6 γ Κα 
«ἡ ἴδε Ἰανν. 
ει. 6. Μαῖῖκ δληὰ Τλικε (6}1 οὗ ἴδε αἰαϊορσυς 

169 
ἢ τῆς ΟἼΤΠΟΥΒ, ὨΙΟΝ 8 νἱστυδ ἢ Υ ῥτεάϊςιεὰ ὈΥ 
ΟἿΣ ,οτάὰ. 

ες, 7. Ῥαΐοι ἔδοτη {πο ὶσ οεΐδ. ὕρρει 
ξΞατιαθηῖβ, ἴο δεν ἃ8 ἃ 8466]6. -- πὰ 86 δβδδὲ 
δόσϑοσι, 1ἰ, “οη ἰπαηι,᾽ ἰδ δηϊηια͵]8, ποῖ ἴῃς 
οἰοίῃεβ8. δ τοῦδ οἡ ἴῃς οοἱὲ (Ματκ δπὰ [0Κ6), 
θυ [6 Ρ7υγαῖ ἤδτα 15 ᾿υϑδεά ὈΥ ἴῃ6 υϑᾶρε οὗ 
τῆς Οτεεῖΐς ἰδηρύασε. [{ βυρρεβίβ Τπογεονοσ [ῃδῖ 
115 ἀηῦσοκεη οοἱζ τεπιδίηδα αυΐϊεῖ Ὀδοδυβα (ἢς 
τροίπεσ νγὰ5 ΜΠ ἴ, τυ Δῇογαάϊηρ δὴ ἱποιάεηϊδὶ 
ενϊάεησε οὗ ἐγ ξ] 655. ὅϑόπὶα βυρροβε ἰῃαὶ (ἢ ς 
ἸΏΔΟΪΠΟΥ ΤΟργθβοηῖϊβ ἴὯ6 ΟἹὰ ΤἬΘΟΟΥΔΟΥ τυππίης 
Ἰά]γ ΌΥ ἐᾷς 5146 οὗ ἴῃς γουης ΟΒυτχοῆ, Ὀαΐ [818 
ΔΙΔΙΟΡΎ 15 ἑογοδα, 5'ποδ εἶς τροῖδοσ νοΐ Δ]οηρ ἰὸ 
Κααδρ ἴδ οοἷξ αυϊεῖ. 

γεῖ. 8. Μίοεῖ οὗ [89 τιπ!πᾶθ. ὅϑόπιε (ρτοᾶ- 
ὈΪΥ ἴῃς ρὑτθαῖογ ὨυΠΊΌΟΥ, 4Ἃ5 ἰξ νου βεοηὶ ἔτοηὶ 
ΨΕΙ, 11) Ὠδὰ σοπια ἔσγοσῃ (1166 δηᾶ δοςοπιραηϊεα 
τῆς Ι,οτὰ ἔτοιῃ εγσμο, οἴ οτβ ἢδα σοπια ουὔϊ ἔτοπλ 
Ἰετυβαϊεπὶ (Ἰοη Χὶδ. 12), ΠΟΥ ογονγαεα οἡ δ0- 
ςουπῖ οὗ ἴῃς Ῥββονοσ. “115 ῬΡσοῦΔ}]6 [δὶ πχοϑὶ 
οὗ τῆς Ἰδιζοσ εσα ΡΙστίπιβ, ποῖ ἱηπα ἰ δηῖ5 οὗ ἴῃ 6 
οἰΐγ, ἀῃὰ σε βροόοΐκεῃ οὗ Ὀγ Τοἢῃ 45 "Ῥεορὶς ἴῃαϊ 
ὝΟΙΟ ΟΟΙῊδ ἴο τῆς ἔοαϑι.᾽ Ἴἢε ῥχοβίβ, πα βουῖθαϑ8, 
Δηὰ Ῥθασίθεοβ, βίοοα ἃ8 ΔΏΡΤΥ ΟΥ̓ ςοηϊεϊηρίπουβ 
Βροοίϊδίουβ, δηὰ ποῖ ΟἿΪΥ τεΐυβεα ἴο Ἰοἷπ 1π τῆς 
ΣΘ)] οἱ οἷηρ85 δῃὰ ἤὨοβαπηδβ, θυϊ δας ἷπὶ τεῦυκα 
Η!5 ἀϊβεῖὶρ᾽εβ, δηὰ σοτηπηδη ἔἤθτ ἴο Ὀ6 5:16 ηξ 
([ὰκς χίχ. 39). Απάτγενπ. --- Βρτοδὰ πον (δσ- 
ταϑυῖδ. “ Οτιοηΐαδὶ τᾶτῖς οὗ ἢοηοῦ δὲ ἴμ6 σοοδρτοι 
οἔ Κίηββ, Οὐ {παὶγ δηΐγαηοα ἰηῖο οἰ65: 2 Κἰπρβ 
ἶχ. 1. ([,ΔῃρΞ.) -- ΟΙΟΙΒ οὐδ ὈΤΑΠΟΏΘδ. ΕῸΓ 
ἴῃ6 5ϑᾶδ Ρυγροβθ. ΡΥΟΡΔΌΪΤ μάαᾶϊὶπὶ ὈγάΠΟΒ6Β 
(1 ὁομη χίϊ. 12); β'ρηϊδοδηϊ οὗ ἸοΟΥ πὰ υἱςίοσυ. 

γεσ. 9. Ἀδὰ ἴδο τυυσ!εἰϊυᾶθα ἴμπῖ τγοιῖ γοϊοι 
αἷπι, εἴς. [Ι͂ἢ τεβροηβῖνα σμοσυβ. ὅσ ἢ “ ΔηΠΡἢ- 
ΟὨἶ68 ᾽ ΜΟΙ σοΙΏοΣ ἰῃ [Θνν 15} ὙΤΟΙΒΏΪΡ, ἜἘΒΡΘ ΙΑ ΠΥ 
ἴῃ πε τεοϊίαοη οὗ ἰῃς Ῥβα]πὶ58. Ὑῇοβε ροὶηρ Ὀ6- 
ἴοτε δὰ ῥῬσοῦθδῦ]ν οογὴθ ἔγομη 76γ 8) πὶ ἴο τηδαῖ 
Η πηι. δίδηϊου : “Το νδϑῖ βίσεδηβ οὗ Ῥθορὶξε 
ταοῖ οὐ δαὶ ἄδυ. ΤὨς οπθ ρουγαά οιἋ ἔτοτῃ ἴῃ 6 
αοἰϊν, δηᾶ, δ8 ἴῆῇδυ σαῖς τἊὨσγουρὴ [86 ραγάεῃβ 
Πο56 οἰ υδῖογβ οὗ Ῥϑ]τὰ τοβς οἵ ἴῃς βουϊμααδϑῖ- 
ΥΏ ΤοΥηεσ οὗ ΟἸϊνεῖ, {πὸ οὐδ ἀοννῃ ἴπα ἰοην 
ὉΓΔΠΟΝ 65, ἃ8 85 (Παῖς νοηΐ δὶ ἰδ ἔξαςί οὗ ΤΆΡΕοΙ- 
ΠΔ0]65, δηὰ τηονοα υρνγατὰ ἰοναγὰ Βεῖμδην ψ ἢ 
Ἰουά 8ῃοιῖβ οὗ ννεϊσοπὶς. τοι Βείμδηγν βιτεδπγεὰ 
ἔοσττῃ τἴῃη6 οτοννὰβ ῆο δά 5356 Ὁ] 6 ἃ ἴπετο τῆς 
ῬΓΟνΙου5. πρδῖ. ΤΠ τοδα βϑοοῃ [ο868 ϑ'σῃϊ οὗ 
Βεῖπδη Τῆς ἔνο βϑίσεδτηβ πιεὶ τηϊάννδυ. 
Ηδὶ]1ὅ οἱ ἴῃς ναϑί πη455, ἰυχηὶηρ τουπᾶ ρῥσεςεαδα ; 
[6 οἴδιαγ [41] ξο!]οννεὰ, Οτδάυδ)γ ἴῃς Ἰοηρ Ρτο- 
ςοβϑϑίοη βύψερὶ Ὁρ ονεγῦ [ἢς τὶ άρε ἤεγε ἤγδὶ Ὀ6- 
Εἰ “τς ἀσδδοθηὶ οὗ ἴῃς Μουπὶ οὗ ΟἸϊνε5᾽" ἴο- 
ναγαά Τογυβάίοσα, Αἱ (ἢ15 ροὶπέ τὰς ἤγβί νἱενν ἷ5 
σδυρῆϊ οὗ ἴῃς βουϊῃεοαβίοσῃη ὉΟΥΏΘΥ οἵ τῆς οἸΥ. 
ΤὨε ἴδηλρ]δ δηὰ ἴδε ποτα πογίμοσῃ Ρογίοηϑ 16 
14 Ὁγ ἴῃς 8ῖορε οἔ ΟἸϊνεῖ οἡ ἴδοὸ τρῃξ; ψῇῃδῖ 15 
866 15 ΟἿ]ν Μουηΐ Ζίοπ...... 10. ψ5 δὲ 1} 
ῬΙΘΟΙΒς Ροϊπΐ (πᾶὺ ἱξ ποῖ βανα δε ἔγοϊη [88 
βίσμς [ἢ}5 ορεηΐηρ ὑροῦ {πεπι ὃ) μας {πε ββουΐ οὗ 
ἘΠΌΡὮ Ὀστδὶ ἔοσί ἢ ἔγοπη ἔὰς τυ! ϊυὰς : “Ηο- 
βΒΔῃπηᾶ ἴο ἴπε ὅοη οὗ αν α ἢ Βἰεβϑβεά 15 Ηἢ16 (ῃδί 
σοπλείῃ ἴῃ (6 ἤδτὴς οὗ ἴῃς Τιοτγὰ ! ̓ "ΑᾺΑ ἔεν πιο- 
τηθηῖβ δπαὰ (ἢ Ῥδίῃ πιουπῖβ ἀραίΐη ; 1 οἰπλ}5 ἃ 
τυρρεὰ αϑοδηῖ; 1 τέβοδεβ ἃ ἱεάρε οὗ βπιοοῖῃ 
ΤΟΟΚ, δηὰ ἰπ δὴ ἰπβίδηϊ {πε ῆο]ς ΟἿ Ὀυγοῖβ Ἰηἴς 
νον. Ἡδξτο δ “μερὶ ονϑσ ἰἰ᾿ --- Ηοδδημδ, 
Τῆς Οτδοὶς ἔοττῃη οὗ 4 Ηεοῦσεν ποσὰ ουπᾶ ἰη 
Ῥ58, οχν!. 25, Πι Δ ΠῚ : 5 ϑν6 ΠΟΥ, ΟΥ ὁ ρὶνς τὮγΥ 
βαϊναῦοη. ἰβεὰ 845 8 σοηρταίυ]δίουυ Ἐχργοββί ος, 
Παγα ΔρΡ δα ἴῃ ἴῃ Ὠὶρῃεβέ βθηβς ἴο ἴπ6 Μαεβϑίδῃ : 
[86 βου οὗ θανίὰ. --- ΒΙοδνοὰ 18 86 ἰπδί οοσρθῖδ. 



[70 
δῖος. ἼὨε ριεοηρ τὸ ἔπε ΡΣ ρτπιβ δἱ (ΠΕΣ 6ῃ- 
ἰτὰπος ἴο Γεγυβαϊθηι οὐ ἐδβίναὶ οσςαβιοη5 (Ὀ8. 
Οχν!!. 26), Δηὰ ἃ ραγὶ οὗ ἰῃς Ῥαββονοῦ ἢγτηπ (5. 
οχν.-οχν"]).) --- Ἠοδδῆπδ ἰὰ [86 Ὠἰρμοκί, 1. ς., ΜΑΥῪ 
Οὖῦ Ἡοβδπῃᾷ ὃὉς ται εὰ ἴῃ δαᾶνεη. Οἷδεσ δχ- 
οἰατηδίϊοπβ ἅτ πηδηϊοπδὰ ὉΥ Μασκ δπὰ 16, 
δίποο ἴῃ βυςἢ ἃ του α ἴον πουϊὰ ἀϊετ. ΤῊς 
ογονὰ τ τἢ δ Ὠ5᾽45πὶ ἐυ}8 41] ΗἾσα 45 [πὸ Μ68- 
δ᾽ Δ, ῬΓΟΌΔΟΙΥ ΟΠ ΙΒ ῃϊηρ ΡΟΙ ΘΔ] ΔΟρα8. 
ες. ἸΌ. [δ)ο αἱἔγ 'νγαδ πιογοὰ. Ἐχοϊϊεὰ ὉΥ 

ΟΗΑΡΤΕΚ ΧΧΙ. 

ΤΗΕ ΘΟΟΘΡΕῚ, ΑΟΓΟΟΚΌΙΝΕΕ ΤΟ ΜΑΤΤΗΣΙΝ. [(ΒΑ». ΧΧΙ. 12-22 

ἐὶ8 οσσαττοηςα. ΤΉς αυεϑβεου ἰηάϊοδίεβ ἃ ἀΐβουβ- 
βίοῃ οἱ ΗΙβ οδιγδοῖογ σγδῖπου ἴπᾶπ ἱσπότάηος οὗ 
Η!5 Ῥεζβοῆ. Τὸ Ἵεἥεςϊ οἡ ἔς Ῥῃδγβοαβ 18 σε ῃ- 
Ποπεὰ ἱπ 1κς χὶχ. 39, 40 ; [οδη ΧΙὶ. 10. 

ψεγΟ 1. ΤῈΘ Ῥχορδοῖ 206.5 ἔσοπι Ἐξδξασϑί οἵ 
Θ6111ὁ6ό. Τῆς (411}}6δῃ5 πιᾶὺ δᾶνα βροόκεῃ οὗ ἢϊπι 
ὙΠ βοπὶς ῥτίὰα 25 ἃ ᾿νε] πον ῥτορἢοῖ, Ὀυὲ 
Π6Υ ἀο ποῖ ποῦν ἀεοίασε ἴμαὶ Ης 18 ἴῆε Μεβϑβίδῃ. 
ΤὨς ᾳυσϑέοῃ “γ8Ο 15 [5 ἢ πλᾶγ πᾶνε ἀδπιρεπεὰ 
[εἶτ ἐς μυδίλϑηι, 

12--22. 

7.ε Οἰσαμεέρρ οὗ 166 Τορεῤίσ απα ἐλ Ομγες οὗ ἐζε Βαγγορ Εἰ 1 γέέ. 

12 “5 ΝῺ 7|6β805 ψεηΐ ἰηἴο [ἢ6 [6π}ρ]6 οὗ αοά, ἀπὰα οαβὲ οὐ 8]]} 
τηδτη ἴῃδὶ 5ο]4 δηᾶὰ Ῥουρδξ ἴῃ ἢ6 [ει Ρ]6, δηα ονουίὮγεν 

α Μλεκ χὶ. 
158: Χυκκ 
ΧΙΧ. 45-.47-. 

τῆς [4065 οὗ [Π6 δ ΤΊΟΠΘΥ ΟὨΔΏΡΟΙΒ, ἀπά ἴῃ6 586αΐῖβ οὗ ἤθη [μι δὲ ὁ σοπιρ. Ἐκ, 
13 5014 “ ἀονε5, Απά 5414 3 υηΐο {Πεη}, 1 15 ψττίεη, ὁ ΜΥ ἤουβα εἶαν. 

588}} θὲ “4116 4 [88 ὅ βουδε οὗ ῥγάγεγ; θυΐ “γε βᾶνβ πηδᾶβ ὁ 1ΐ ἃ 4 1: Με. τ. 
Αμπὰά δε Ὀ]ηὰ δηά με ἰάτηθ σαπὶα ἴο ἢΪτ ὅ ἴῃ [4 ἄδη οἵ (Πίοναϑβ. δ 

13. 

᾿ 14} 
: Χιὶ 8. 

2 1: 

15 ἴῃς ἰσρὶο ; δηά 6 μοαϊδά (ἤθη. Απάᾶΐ νῆδῃ [86 οὨϊοῖ ῥγιθϑίβ 
δα 5ΒοΓΡ65 8ανν [ῃ6 ψοηάογέυ! [Ὠϊηρα τῃδΐ ἢς αϊά, δηὰ [6 6}}]- 
ἄγῃ ὃ ογγίηρ ἴῃ (ἢ6 ἴδηρὶε, ἀπά βαγίηρ, Ηόοβδηπᾶ ἴο ἴῃς ὅοη οὗ 

16 ἨὨανὶά ; ἴῃ6γ νϑῖς βοῦβ αἰβρεαβθά, Απά βαϊά ὑπο μι, Ηδαγαϑ 

ἴῇου ναὶ [686 βὰν} Απά Ϊ}6508 βϑί[ἢ ὑπο ἴθ, Υ68 ; 
ανα 10 γε ὭσνΕΓ τεδά, ΓΟυΐ οὗ [με πιουτῃ οὗ 5 Ῥαθεβ δπὰ ϑδυοὶ- Σ ἐν να 

17 ᾿ἰἰῆρ8 δου δαϑί ρεγεοιοά 11 ῥγαϊβε  Αμπὰ ἢδ ἰεῖ τμ6πηὶ, δπά 
λνοηῖ 13 οαΐ οὗ 6 οἷτγ ἰηΐο ὁ Βεΐδδηγ : δηὰ ἢς Ἰἰοάρϑά 18 {ῃδτα. 

ἘΝΟον ἴῃ ἴῃ τόσην, 85 Ὦ6 τεϊυγηδα ἰηῖο 16 (Πς οἰΐγ, ἢ ἢυ- 
Ι9 δετεά. Απᾶ ψῇθῃ ἢθ 8ὰν ἃ 1 ἣρ ἴγες ἴῃ ἴῃ ψαν,}6 ἢ6 σδτὴβ ἴο 

1ϊ, δηὰ ἑουπά ποϊμίηρ Βόγεοη, Ὀυΐ ᾿εᾶνεβ οηΐυ, δῃὰ βαἰά 2 υηΐο 
ἰῖ, [οἴ πὸ ἔγυϊξ στὸν οὐ [66 Ὠαοηςσοίογνατγα 1 ΟΣ ὄνοσ. ἸΑμπὰ ; 

18 

ἃ Μαῖΐ χὶ. το. 
ἐ (Βδρ. χχνὶ. 

6: Μαϊκ χὶ. 
1) 1) 121 
1τἀκὰ χὶχ. 

391 χχίν. 0; 
οὗ χὶ. 1, 

18: ΧΙΣ. σ᾿. 
ΛΕΚ Χἱ. 

12-.14. 
Μακκ χὶ. 

20 Ῥγεβεηίγ 18 τὴς ἤρ ἴγεα ψ Πεσγε ἀναγ. Απᾶ ἤδη [ἢ6 ἀἰβοῖρ᾽68 3034. 
ΒΑ 27, ΤΟΥ ππᾶῦνο] δα, βαγίηρ, Ηον 8οοη 15 ἴδε ἢρ τες 15 ψ ] ἢ- 

21 ἐγεὰ ἀναγ 1 [6808 3 δηβυεγεα δῃά 5δἱα ὑπἴο {ΠῈπὶ, "' ΨΈΓΙΪΥ 1 ΒΑΥ ς ομαρ. ανῇ 
τηΐο γουῦ, [ξ γε μάνα [αἰτῃ, δπὰ "ἀουθὲ ποῖ, γα 5841} ποῖ οὐἱγ ἀἄο 2ο. 

“ Ἐοτχα, ἵν. 20. 

(Πἰ5 τυλίείᾳ ἐς ἄρ»631 ἰο τῃ6 ἢρ' ἵἴγεα, θυΐξ αἷϑο 1633 γε 5}|8}1.3ϑὰὺ ὐ 
πηΐο [ἢ158 τπουηίαΐη, Βα ἴδοι τεοιηονθά, δὰ Ὀ6 ἴμοι οαϑβί 3 ἰηἴο 

22 ἴῃς 568 ; 1ἴ 5141} Ὀ6 ἀοῃδ. Απά 9 8}} [Ὠ]ηρ5, ψνῃδίβοενοσ γ8 5141] 9. 5εὸ ομδαρ, 
νἱΐ. 7. 

Αϑ]κ ἴῇ ῬσΔΥΘσ, Ὀ6] ον! ηρ,, γε 584}} τϑοεῖνδ. 

1 (4ἢ6 ἄονος 3 ἢρ αἱ δ 
6 Απὰ ἴἤοτα οδῖηδ υπΐο ἢϊτη ὈΪ] πὰ δηὰ λα 
8 7ωμ5εγέ ἴῃλϊ ΟΓΟ 

15 τγρηῖ οστῇ 
16 ἃ 5] ηρὶᾳ 
Ἴ ΝῸ πΊοΙο 5}4]1] ἴἤογα 6 ἔγυϊ! ἔγοτῃ [ἢ 66 
10 ον ἱπηπιθαϊδίε Υ ἰῃ 6 ΒΕ ἴτες β 
1 γηδι 15 ὐσηό δνϑῃ 1 

9. Αἴὸ δδυγίηρὺ 
18 Βοίἤδην, δηὰ Ἰοάροά 

4 κα δ γΟΌΌΘΥ5 
ΤἸΒυι 

10 ἀϊὰ 11. ργχερασεὰ 
16 γγὰβ τεϊυσγηΐϊηρ ἴο 
λ6δ Ὦγ [6 ΨΑΥ 5146 
18 Ἰτητηδα δέον 
Ὁ Απὰ [6508 
38 [Δ Κδὴ δηᾶ οδϑί 



ΓΒ». ΧΧΙ. 12-2} ΤῊΞ ΟΟΘΡΕῚ, ΑΟΓΟΚΌΙΝΟ ΤῸ ΜΑΤΤΗΕΝΜ. 

ΟΟΝΤΈΝΤΒΕ. ΤὮδ οἰοδηβίηρ οὗ ἴῃς ἰειαρ]ς δηὰ 
μα ουσϑὶηρ οὗ ἴὰς Ὀδισθη ὃς ἴτ66 ΘΙ ΟἸΟΒΕΙῪ 
οο Αοοοτάϊηρς ἰο ἴδ6 ΖΏ]]ΣΙ δοςουπί οὗ 
ΜάΥκ, οὐ ἴῆς αδΥ οὐ Ηΐθ ἰπἰυπηρῃδὶ ΘΏΙΓΥ Οὐ 
Ιοτὰ Ἰοοϊκεά τουμπα δῦουϊ ἴπε δρ]ς, ραβϑεὰ ουΐ 
ἴο Βείμαην δηὰ Ἰούρσεα [πεγΘ. Τὰς πεχὶ ἋΔΥ 
(Μοπάλυ), οὐ Ηἱἰβ ὙΔΥ ἴο Τεγαβαι οι, Ης ῥτο- 
πουπορά ἴδ οὐχϑα οἱ ἴῃς ὈΔΙΤΘῺ ἢρ ἴτεε, δἵζοσ- 
τλιὰβ οἰδδηβίηρ ἰῃς ἰεῖρ!6. ΤῊς ἀΐδοουτεα ἀρουὺὶϊ 
ἴδε δρ ἴτες ἰσοῖϊ ρίδος [πε πεχὲ τροσηΐηρ (Τ65- 
ἀλγ).. Τῆαο οτάᾶεγ οὐ Μαίζεον, ἴῃ δοοογάδῃος ἢ 
ἢ19 Βαδῖῖ δπὰ ὈυΥ ,) Ῥοΐηῖθ ουἕξσ ὲοχὰ ΟΙΏΡὮΔί- 
ἴσδιγ τὰς ἀρρεϊϊοξ οὗ ἐπ6 οἰοῦ ῥυεϑίβ δῃηα βουρε5 
{(νεσ. 15), 45 τεργοβϑεηϊςα ὉΥ δε ἣν ἔγδα. 

ΤῊΣ ΤΈΜΡΙΕ ν)ν7ὰϑ Ὀ0}}} οὐ Μουπὲ Μοτυίδῃ, [δ ς 
ἴον οὗ ὙΒΙΟΣ νγᾶ8 δηϊασραα ὈΥ Ὁ] ησ Μν21}5 ἔσοσα 
πε νδ]ὲν (οὗ 16 ῃοβαρμδι) δηὰ δἸΐὴς ἴθ. ΤῊ 
διβὶ εὐϊδοε νᾶβ ετεοϊοὰ ὉΥ ϑοϊομπιου, ἱπ βενθῃ 
γελῖβ (Β. (. Ἰοο δ), ἀεϑβίτογεα ὈΥ ΝεΕθυςδδάπεζζασ 
(Β. (. ς84). Τῆς ““εσραῖ ΌΥ ΖΕετΌΡΡΑΡΟΙ, βανθηῖν 
Θ2Ι5 Δοσπναγάβ, οὐ [6 βδηιδ δἰῖϊδ.1 [ νγᾶβ ἰῃ- 
ὍΠΟΣ ἴο τὰς ἄγϑοῖ, ποῖ ἴῃ 51ΖῈ Ὀυΐ 1π τηδρτιίδοσηοσα ; 
τῆς ατὶς δὰ θδθῃ Ὀυτηὶ τὶ τ (ἢ. ἄγχϑε (δταρ]ς, ἀπὰ 
τῆς 956 πὴ (ΟΥ νἱβῖ0]ς ΟἸοτυ) ἀἰὰ ποῖ τεΐυγῃ. 
(ἸὰΞ στοὰ] τοίυγῃ νγᾶϑ τῆς νἱβὶῖ: οὗ Οτ831.) Ὑ 5 
Ὀυϊάϊησ ννᾶ5 ἔγεαυσηῖὶν ἀσϑοϊαίοεαὰ δηά ὑσγοΐδπαα, 
1.8 οὐ 411 ὉΥ τε Ἐοσιδῃβ ὑπάοσ ΗἩοτγοά ἴδς Οτεδῖ, 
ἮΠΟ, ἴο ρλὶῃ ἔδυου ὙΠῸ ἴπ6 [εἸὙ5, Δέίοσνασ 8. Τὸ 
εΕἰογεὰ ἴἴ δπὰ τεπάοσοα ἰξ πόσο τηλρηβοθηϊ ἴῃ 
ϑοῇλδ χεβρεοὶβ ἤδη Ὀείογε. Τῆς ποσὰ " ἰδ ρ]6 ἢ 
νγ5 Ἀρρ͵1δἀ ἰο (Ὡς ψΏοΪς ἱποίοβυτε, τ ἢ τγὰ5 
Βαύδις ἴῃ ἔογι. [1π8.6Ἂ6 15 εἰσ Μὲ} γος τῆς 
“Ῥοσοδ6β, ΟΥἩ οονογοὰ ψ]|κ5. ΟὐὨ ἴδε86 {ΠΕΙῸ 
ὍΕΓΟ ἴῸ ΤΟΥ; οπ ἴδε βου 5146 ἴσχεο, 90ο]ο- 
ΤῊΟὨ ἢ 8 ῬΟΤΟΝ Μᾶ8 οὐ τῆς δδϑὶ ἐς ἰονασαὰβ τς 
Μουης οὗ ΟἸ᾽νεβ, δἀπὰ 80 τναβ [6 “ Βοδυξέυϊ 
σαῖς, ἃ τιᾶριβοεηΐ δηίγαησε ἴο ἔδ6 ἱποίοβυζα, 
αἰσεςῦγ ἔδοίησ ἴ[ἢ6 δηίταποβ ἴο ἴμ 6 ἔδαρ] 6 ὈΥΟΡΕΣ. 
Α 5εοοῃὰᾶ νυ} τη τἴ6 πτβὶ αἰνί δα τς πλοΙα 
βαοσζοα ρασί οἔ ἴπ6 ἱποϊοβυγε ἔγομι πδὲ ἱπῖο τ ὮΙΟΒ 
Οεηῖ]ε5 λϊσῆϊ δηΐοσ : βθηος [6 ΟὈΪΟΙ σουγῖ νγ»ὰ8 
ΟΔ116ἀ 1} εσεγ οὗ ἐὰδ σερζες. ΤῊ ψὲ8 Ἰαγρεβῖ 
ου ἴῃς δβουϊῃ 5.6. Ὑμε τοτὲ βδοθα ἱποϊοβυσα 
ὙΔΞΘ Δλῃὴ ΟὈΪΟΙΡ β8αυδλῖε; ἴΒε ρῬαγ πεᾶοϑί {π6 
Βελυξῖίι αδίς νγ88 οδ]]εὰ τῆς ερμγέ οΥ ἐλέ τυορεέε, 
δηαὰ πεζὰ ἰῃς ΤΕ 8 ΟΟΙΏΣΙΟΙΪΥ ᾿ΟΓϑρροά. Οἡ 
ἴῃς τεβίοσῃ δἰας οὗ {π18 σουτὲ νγῶϑ ἃ Ὠισῇ χὰ ]], 
Βεγομα {π]8 ἴῃς ἐρωγ 97 ἐδεέ 7εγασίες, εὐϊεγοὰ 
Δἴζετ Δῃ λϑοδηΐϊ οὗ δέζδεῃ βίερβ Ὁ ἴῃ6 Οσαΐ Λίϊέκα- 
»ογ. ΑἹ] δτουπά 5 σουγί ΤΕΥ ΤΟΟΠῚΒ ἔοτ ἰδ 6 
56 οὗ τῆς [ον ϊεβ, δηα τη ἰΐ, βεραγαῖδα ἔτοσῃ 
ἀϊ ΌΥ ἃ Ἰοὺ ὙΔ2]1, νγὰβ ἴῃς εοἶγέ 97 ἐὰς γίδες. Αἱ 
ἴῃς ελϑίοσῃ ἐπα οὗ [858 οουτγὲ βίοοα ἴπ6 δ]ίασ οὗ 
Ῥυτγηϊ οὔετγίηρ ἀπά ἴῃς ἰανεσ, ἀπά ἤδτα ἔπε ἀδιν 
βεγνίος οὗ (ἢς ἴδηιρ)]ε 8 ρεγέοσιηθα. ΝΠ Πίη 
[815 οουτγῖ νγ28 ἴῃς τδρὶς ἰ(561:. [Ιπ ἑτοηὶ οὗ ἱΐ 
ὙΔ5 Δ) εἰεναϊθα ΡοΟσοῇ, Δηα ὉΥ ἴδε εοπίδηςς, Οἢ 
ἴῃς ἐδϑὲ 5ἰὰς, βίοοα ἴῃς Ρ᾽11]4γ5 [Δ οϊη δηὰ ΒοδζΖ. 
Τῆς )οῖν ῥέαεε, ἃ τοοτὰ εἰχίῃ ἔεεϊ Ἰοης δπὰ {Ἀἰσῦ 
Ὀτγοδά, οοπίδι πεὰ (ἢς ρσοϊάδη σδπα]εβοοὶς, 86 ἸΔ0]1ς 
οὗ 5βεν-τοδα δηὰ [ἴῃς 4112 οὗ ἱποεῆβθε. Βεγοπὰ 
1815 νγᾶβ (ὃς ον οΥΓἹ ὔοἑέσε, ἃ βϑαυλτα ἀρδγίτωςηῖ, 
ϑεραγαῖεα ἔτομῃ ἴῃς ΗΟΙΥ ΡΊλοα ὈΥ ἃ ΠΟΥ ναὶ]. 
Ἱπῖο τ 18 ἴἢ6 ΗἾσΩ Ῥηοϑὲ δηίογεα οποα ἃ Ὑδᾶσ. 
ΜΝ ε πιλγθ]Ὲ τῶν ἴμῈ τδίουδὶ ΤΠΙΕΗ͂Υ υϑεὰ :η 
ἴῃς ἯΠΟΙς βἰτυςίυτεο, ἀπ ρο]ὰ δηὰ βἰϊνοσ ρ]διίίης 
25 ἐγεσυδηΐ ἴῃ ἴδ πιοῖς βδοσεαὰ ρατγίβ οὗ ἴῃς 
εὐἀϊῆςα. ΕἸεναῖδα 85 ἴὶ τνᾶϑ, ἀπά Ἂ3ΖΖ ηρ ἴο (86 
γε, ἃ8 οὔθ οδῖηε ΟΥ̓ΟΓ “ἴ86 τηουηίδϊη8 οὗ Τεσυ- 
88 16 η,᾽ ἴἃ οοὐὰ ποῖ 81] ἴο Ῥσγοάυος 4 ρονογξ! 
ἱπιρτεββίοη. ᾿εβίρηοα ἰο ΟΟΏΥΘΥ ἃ 5ρ᾽ Δ] 165- 
δοῃ, ᾿ξ ἴοο οὔἴδῃ ΟἿΪῪ δινδίκεπεα ὑγὰθ. 1Ὲ ἢδ8 
δεεη τεραγάεὰ 45 ἴῃς ϑυτηροὶ οὗ ἴῃς ἀν ]πρ- 
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ΡἶδοἊα οὗ Ϊεμόονδὰ ; ἃ βέυτο οὗ τὰς Βυπιδὴ ἔοστῃ ; 
ἃ ΒΥ} 0] οὗ μβεᾶνϑῶ ; ἃ ἥρωτγε οὗ ἴῃς [εν ]8ῃ ἴμδ6οο- 
ΓΆΟΥ. Βυϊΐ 118 Βἰρμοβὶ βιρῃϊ βοδῆοα Ῥγὰ5 45 ἃ ἃ 
οἔὗ ἴδε Ὀοὰγ οὗ (σίδι (Ἰοῦῃ τἷς 21). [πὰ (818 ν] 
ἀξ ᾿γ2ἃ58 ποθ ἴδπδ 1655 ἴδ ἀνε] ηρσ-ῬΙΔοα οὐ ΤῈ ῆο- 
Δ}. 

ΤὨς εἐσκρέ οὗ ἐδε Οερέές, [Ὴ6 βοδὴβ οὗ [86 ἰπ- 
οἰάδηῖ τὸ δὰ ἀϑουξ τὸ οοῃϑιάςοσ, αἸά ποῖ Ἔχίβὲ ἰῃ 
ἴῃς βΒγβῖ οὐ βοςοηᾶ ἴεμιρὶε. Οὐ ἴο (δες δά- 
νΔ σοι δηΐ οὗ Ῥγοβεϊγῆβιη δἀπὰ ἴῃς ἕδοὶ [δὶ ἀε- 
νουΐ Οδη01 165 (΄ ργοβεϊγίθϑ οὗ ἴῃς γμαῖς Ἶ Ὀσουρσῃὶ 
εἰ ἴο τς ἱεσαρὶς, ἰξ στον ἴπ ἐπ ρογίδῃος. --- 566 
ἴῃς ΒΙΌ]ς Ὀ᾿σ οπδσίαβ8. 

ψεσ. 12. πᾶ ζοεὺν Ψοΐΐ ἰηΐο ἔδ0 ἰθτ 19 οὗ 
Θοᾶ, Οη ἔπε ἀδλγ οἱ ΗΪ5 δηῦυ, Ης μδά εηἠϊεγεὰ ἴἰ 
δηὰ “Ἰοοκεοά στουηά ᾽᾿᾽ (Μαγκ χὶ, 11), 48 16 ἴο ἴδκε 
ξοττηΔ] Ῥοβϑοβϑϑίοῃ οὗ 1. ΤῊΐβ δη ΓΔηο6 νγὰ8 ΟἿ 
Μοπάδυ ἴο ρυχν ἴξ; οἡ Τιυοοάδν Ηδς ἴοοῖκ ἤηδ] 
ἴσαν οὗ ἰξ (οὔδρ. ΤΕΥ; 1). ἥρη ΤΣ Ὁ ΤΣ ΠΠΒΕΙΙ 
οὗ ἴῆς ΡΓΟΡΏΘΟΥ Ο ἱ (11. 9): 6 δἴοτυ ο 
1818 Ἰαΐΐοῦ ΠΣ ἜμΩΝ δε δτεδίοσ εἰαη δὲ ες 
ξοπηοτ.᾽ --- Οδδὲ οὐΐ, ἔγομι [6 οουτέ οὗ τῆς Οεη- 
Ε1168. -- Βοῖᾶ διὰ ἴὮ, Α πιδικοὶῖ νγδϑ μεϊὰ 
Ἴδαζα, ἔοσ (6 8416 οὗ δηϊτ818 δηὰ ἰῃοβα ἰπίηρϑ 
ὨΘΟΘΒΒΑΤΥ 10Γ ἴῃ6 ἰδιρ]6 5εῦνὶοθ. Νοὶ ἴδε 1655 ἃ 
ἀεβεοοδῦοη Ὀεοᾶυδα 850 σέεδλϊ ἃ σουνδηϊθηοα. --α 

ὉΠΟΥ͂ γα. Τς ἴορ]ς ἰραϊα σηυδὲ Ὀ6 
Ῥαϊὰ ἴὴ [ἐν 8ἢ οοἷη (Εχοά. χχχ. 13), ἢ 116 Ἐοιηδῃ 
ἹΠΟΠΟΥ͂ 85 δὶ {παῖ της [6 ΟΌΤΥΘΏΟΥ οὗ ῬΑ] Βα. 
ΤΩς ἀϑοηῖβ ἔου σο] ]οοῦηρ 15 ἰραῖε (σἢΔΡ. χν]ἢ. 
24) ῬΓΟΌΔΟΪΙΥ ἐουπὰ [ἃ πιοτὸ οοηνεηΐϊεηξ ἴο εἐχ- 
σἤδηβα ΠΙΟΠΕΥ͂ δ [εγυβδ τη, Δα ΤΥ ἤᾶνε {με πι- 
δε ῖνεβ Ὀδδὴ [Π6 “ΤΩΟΠΘΥ ΟὨδηροΙβ.ἢ --- [80 δοδίδ, οἵ 
“ βἰδιηάϑβ.᾽ -- Τὸ ἄονοθ. Νεεάεά ἔοσ οὔἊεπηρβ ὉῪ 
τῆς Ροοῦ δῃὰ δέ ἴμε ρυγτ βοδίοη οὗ πόσηβῃ. -- ΝῸ 
τοϑ 52ης6 86 6115 ἴο ἢᾶνα Ὀεεη οεχεά, Τς ἰγαΐ- 
Ποίκεῖβ Ψψαγα ἀουθὲῖϊο88 αὐνεὰ Ὀγ (Ὡς ΒΌΡεσυπιδῃ 
δας Βουγ πὰ ἀϊρτιϊγΥ οὗ οὔγ [οτὰ, 

γεν. 13.ὄ 1ὸ 15 υτίτἴοι. ΤῊς ἢτβὲ οἰδυβα ἷ5 
ἔτομι [5. ἵν]. 7; ἴῃς βδεοοηῃά ἔσοηι ἴδθσ. νἱῖ, 7. -τ 
ὟἼθ 8 Κὸ ἰξ ἃ ἄθιη οὗ ΧΣΟΌΌΟΤΕ. δαΐ (ον ἀϊὰ 
δῖα 8 ἃ δίβῃ οὐ ἴδε βεηςεγαὶ να ηδ Ὑ δπαὰ οοτς 
τυρῦοῃ, 4 ἀδβεογδοῃ ἃ ἃ ῬΪδοα οὗ ΟΣ ΪΡ ἔοῦ 
Ῥυγροβαβ οἵ ραΐη, 1}]-σοϊζεη οἔΐδη δηουρῃ. 15341΄48 
Δα α5, " ἔοτ πδιίοῃβ᾽ (το Μάδτκ τείδί 5), αἱ- 
Ἰυάϊησ ἴο (Ὡς Ἔχίοπβίοῃ οὗ Οοα 'β Ὁ] δϑίηϑ ἴὸ τῇ 6 
Οεπαΐεβ. ΤὨΪΐβ ἀτινίηρ οὐ θαγραίῃβ ἰῃ ἴῆς Ρἷδοα 
ὙὮεγε ἴῃς Οεη. 65 οοὐ]Ἱὰ οοπὶα δηᾶ ρῥσᾶγν, νγᾶβ ἃ 
ΤΟΌΡΘΥΥ, ἃ σοπιετηρίυουβ αἰδγεραγὰ οὗ ἴῃς τὶρῆβ 
Δηα ὈΓίν οσαβ οὐ ἴῃς ἐπα ]68. -- Αἴ ἰλῈ Ὀερὶπ- 
πη οὗ Ηἰ5 ταϊηἰβίσυ (αἱ ἴμ6 ἢἄγβί Ῥδββονεῦ) Οὔὐσ 
Ιοτὰ μδά ρεγίοιτηδα ἃ 5 τ 7 οἰεδηβίπς, παγγαϊδα 
ὉΥ ]οδη (11. 12-17)}. Θυςῇ 4 οἸδδηβὶηρ γὰ8 δΡ0- 
Ῥτορχίαῖς θοζὴ δὲ (ἢς Ὀδρί πη ἂδπὰ ἰῆἢς οἷοβς οἔ 
ΓΒ 518 τηϊπἰβίσγ. [Ἃἢ ἴῃς ἢγϑὲ οδβα 1 45 ΤΌΣΟ 
[6 δεῖ οὗ ἃ τεΐοπηεσ ; πεῖα ἰξ ἀϑδϑυπιθβ ἃ Με3- 
᾿δίδηϊς σμαγδοίεσ, [1ἢ οΐῃ ψὰὲ βπᾶ ροόνεσ, ΠΟΙΥ 
Ζεαὶ ἔογ ἴῃς ὨοΏΟΥ οὗ ἴῃς Τιοτὰ οὗ ἴδς ἴειηρὶδ; 
Ὦδηοα δῃ οὐθγοαῖκ οὗ ρδϑβίοῃ 15 ἱῃηςοηοείναῦϊα. 

Δεν. 14. ΒΙ πὰ πὰ ἴδπιθ. “Α Ποιιβε οὗ ὑγδγεσ᾽ 
Ῥεσοπλεβ ἃ ἤοιδὲ οὗ τλεσοῦ. ΤὨΘ τρλκιηρ ᾿ἴ “ἃ 
ἄδῃ οὗ στο ΌΘΓ5᾽ τνὰβ Ὁπημθσο]. 

ψεΥ. 15. Ῥομάοχίυϊ [ΐησα. Ιποϊυδτίηρ 411 Ἡ9 
ἀοίΐηρθ, Ἔβρεοίδ!!ν ἐἢ 15 ἀτινίηρ ουΐ οὗ ἔα ἰγδάθυβ. 
-  Απὰ ἔδο οὨἰϊάτοι ἔπδὶ ΤΟΣῸ ὁ ἐπ [89 ἴθπι- 
[9 ΤΠῃ6 Ἠοβαῃηδβ οὐ ἴῃ6 ἀδυ οἵ ἘΠ Υ ΨΈῖα 

δορί ᾧρ ὉΥ͂ {ῃ6 Τμιάγει, Ῥγορ ΌΪΥ ΟἿΪΥ ὈΥ τμ6 
ομ] άγθῃ. 

γεν. τ6ό. Βοαδσοεῖ ἴδου ψὰδὲ [660 Δ7΄Ὸ δαγίηρ 
ΤΠΕΟΥ͂ βεοῖ ἴοὸ σομρ δίῃ (πᾶΐ ἐὐίανενε ΕΧΡΥΕ85 ἃ 
το] σίου Βοη πηθηΐ, ἀπα σοπτετιρι που Ὠϊπί τῃαΐ 
οηἷγ ΤὨ]άγθη ς 811} ΗἾἶτα Μαββίδῃῆ. Βί οίγυ οδῃ Α]- 
ὙΆγ5 δηὰ βϑοίὴς {86 οὐ ὙὮ]Ο} ἴο στουπὰ [5 οὗ- 
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ες 0.8. -- ἃ γ8 πονὸσ στοδᾶ 1 Α ροϊηϊεά τεθυκο, 
ἴος Ηκςξ αυοΐε8 ἔτοπι [Ὡς Βοοῖκ 1ξ νγᾶβ τπεὶσ Βυ5)- 
Ὧ655 ἴο ταλά. --- Οὐὐ οὗ [80 τιουῖ οὗ ὈαΡο68, εἰς. 
ἙΥότὴ ῬΒ. υἱϊϊ. 2, ὩΙΟΝ Βρεᾶκβ οὗ ἰῃς στεαὶ σοά 
δεὶῃρ σοί δεὰ ὈΥ Η58 ᾿ῃϑιρσηϊδοδης ογεδίυγοβ, ἃ]- 
[που τὸ δπὰ τὰ ἰΐ ἃ (γὙρίοδὶ τοΐογεπος ἴο [86 
Μεββῖδῃ. [ἋὼΔηρὲ: 1. ΤὮΏΣ ρῥγαίβε οὗ ἴδε Μεββϑίδῃ 
5 ἴῃς ργαῖβε οὗ σοὰ. 2. Τα ῥγαῖβα οἵ οβιϊάσθη 
β ἃ Ῥγδίβα ἢ αοὰ ΗΣβεῖξ 85 ὑσεραγδα ἔου 
ΗἩ τιβοῖῖ, ἴῃς ταϊγαουϊουβ ΘΟ οὐ Η:15 ϑρί πε, 
δοας ΒΟΙΌ65 της 6] υὑρ ἴῃς τεοβῖ: Του 

ὃ ῥτορδσεα ρῥγδῖβε --- “ον ἀζεσμρέ οὗ 7Ζλέρο ἀὐΐ- 
δεν» 10 ὀγέριρ' 9 σἰέσηες ἐλ πόρε» αρηδ' 2λε αε- 
ΦἈ 6.ἢ : 

γεῖ. 17. Απὰ Ὧ9 Ἰοῖ ἴδποπι, εἴς. Οὐ Μοπάδυ 
δυδηΐϊηρ (566 ΓηἰγοάυοίογΥ ποῖε). --- ΒΟΙΏΔΩΥ τγᾶ5 
Η!5 βίγοηρῃοϊά. 

νεῖ. 18. Νον ἰδ ἴδ τοοχηΐυα, Οὐ Μοηάδυ 
Γλογηΐηρ. Τὸ ρἶνε ροϊηϊ ἰο (δε ἱποαϊάςηϊ, Μεδίδπεν,. 
η1165 ἴηε νο τποτγηΐϊῃρ ν81Κ8 ἔγοθη ΒειἤδηΥ (οἢ 
Μοπάδυ δπὰ Τυεϑβαδγ).--- δ Ἀπημοχϑὰ. Αἢ 80- 
ἴυ 4] Ρῃγϑῖσαὶ γνναπὲ ; 1ἴ τῇδΥ πᾶνε Ὀδθη οσολβιοηδὰ 
ὃγ Ηἰ8 Ἰεανίης ΒείδΩΥ νΈΓΥ ΘΑΥΎγ ἴῃ Ηἱ5 ΖΕΔ] ἴὸ 
ΠῚ 16 ἱεταρ]Ὲ τῆετε Ηδς δὰ βδεεὴ ἴῃς δῦιι865 
ἃ5 ες Ἰοοκοα δϑουϊ οπ ἴδε ρῥγενίουβϑ ἀνδηΐης. 
Ηυπιᾶὴ ψαηΐξ δἀπὰ Ὠἰνὶπα ΡΟΜΕΥ ἂῖα Ἂχ ὶδιοὰ 
δἰ πι ]!Δηθουβῖὶγ. Οη Θυηάλυν Ηδς εδπηίεγεά 7}6σὺ- 
ΒΔ] ατϊα ἀραιὰ, Οὐ ΜΟΙΠΟΔΥ ἴῃ δυηρογ. 
ΤῊ ΠΌΠΡΘΙ ΠΊΑΥ ΒΥ 0] ]ΖῈ Η8 Ἰομσίη55 ἔογ 
δοπὶε Ὀεϊζεῖῦ ἔγαϊξ ἰτοπὶ Η15 ομοβθη Ῥςορὶα. 

Ψεσ. 19. Α εἰπρὶο (11|., ἐοης ᾽) 88. ἴσϑϑ. Α 5ο]- 
ἰΆΤΥ ΟἸς. --- ΒΥ [00 ΨΔΑΥ εἰάθ, ἤδτα ἰἴ τγλ8 οἴ15- 
[ΟΥΊΔΤΥ ἴο ῥΪδηΐ ϑυςῇ ἰσθαϑ, 45 ἰἢς ἐυδῖ ννᾶβ 
1δουρσῶξ ἴὸ μοῖρ (ἢς ῥγοαπσξίνεη 658. -- Βπὶ Ιθανοδ 
ΟὨΪγ. Ματκ δαὰβ : “ἔοσ τῆς {ξῤπ|εῸ οὗ ἥρβ ννᾶ8 ποῖ 
γεῖ. ΤῊ υϑ08] Ἔχρ]δηδίίοη ἰβ πὲ τῆς γαϊξ οὗ 
ἰῆς ἂρ ἴτες ρμτεοεᾶὰςβ ἴῆς 1οδέ, ἤδῃος 1ξ ὑσοζηϊβεα 
ἔπυϊ,, Α ταοεπὶ {γΆνο]]εῦ ἴθ Ῥαϊεβείης (Τ. ὟΝ. 
ΟΒΔΠΊ 615) 5808 1ἢ)}8 15 ποΐ ἰῃς σᾶ56, πὰ ρῖνεβ {π6 
[οἸἹονυίης ἐχρίδηδίοι : “ΤΒε τος Ὀδαγβ ἴὐγ0 ΟΓΟΡ 8, 
δὴ δατὶγ στρα κρ νηΐ οἢ 15 οσυὰς δπὰ ννἱϊμουϊ ἥλνοτς 
Δα νδ᾽υοΐοββ, δηὰ ἃ Ἰαῖου ἂρ ΨὨΙΟΝ ἰ8 8.1} οὗ 
ουγεοίη655 Δηα ἥλνου, δηαἃ ΕἸΡΏΪ οβίθοεα. ΑἹ] 
[668 ὈΘΑΥ ἴδε ἢχϑί, οηγ σοοά οπεβ ἢανς ἰδ6 β6ο- 
οὐμὰ. Νοῦν ἴῃς ἔγχεα ΟὟΤΓ Τογὰ 80 μαὰ ποΐ [ἢς 
βεσοηπά, ἔοτ ἰῃς της οὗ [δὶ δα ποῖ γεῖ σοτηα, 
δυῖ 1 δὰ ποῖ ἐνεῃ ἴῃς ἢγβῖ, ἔοσ ἱξ μα ποιῃϊηρ 
ΌὈυϊ Ιοᾶνε8, δης ἴῃδ Ἰδοῖὶς οὗ ἴπ6 διδί τγάδθδ β0τα ον]- 
ἄεπος ἱμαῖ ἴὴ6 βεοοηὰ ψου]ὰ 4150" ὈΣῈ τυδπεϊηρ. 
Τῶς 50] ΠἸΆΤΥ ἴτας ννᾶβ8 ἃ ἥρυτγε οὗ ἴβγδεὶ δεῖ ὉΥ 1ἴ- 
8ε 1; τὰς Ιεᾶνα8 τοργοϑεηϊεά ἰῃς ὨγροοΓ 08] Ργτα- 
[ΟΠ 08 ἴο βαῃποιγ, (ἢς ὈΑΙΓΘΠΠ 685 (6 ἰδοκ οὗ 
τ6 8] ΠΟ] 1655. ΑΡΡ]ΟΔΌΪς ἴο ἔ11586 Ῥτοΐοβϑουβ ἱπ 
ΕΥΘΟΙΎ ἃζδ. --- ΝῸ ΤΟΥ 8.18}1 [λθτὸ ὃὉθ ἔγπὶϊξ ὕσχοσα 

ΤΗΕ ΟΟΘΡΕῚ, ΑΓΓΟΚΌΙΝΟ ΤΟ ΜΑΤΤΗΕ. [παρ ΧΧΙ. 12-46, 

4(82οο, εἰς. Ῥεῖετ (Μασῖκ χὶ. 21) 2115 15 ἃ οὐγ8- 
ἱπρ οὗ ἰδ ἴσχεο, 2. 6., ἃ σοπάετηηίηρ ἴο ἀδδίτυςο0ῃ, 
Α τηίγδοϊς οὗ ρΡυπὶβδιηεπῖ, ὈοΪ ἃ ρᾶγδῦὶς δηά 
ΡΙΟΡΉΘΟΥ ἰπ δοϊίοη : ἃ “Ῥᾶγδθ]ς,᾽ (ὀδοίης τῃδὶ 
ἔλϊβε ργοί}ββουβ Ὑ7}}} Ὀς Ἰυάρεὰ ; ἃ " ΡΓοΡΏΘΟΥ ᾽ ἴΏ 
15 Ῥαγσυϊα Δρρ ἰσδιίοπ ἴο {Π6 οννθ. ὙΠΕΙῸ 18 
ΠΟ ανϊάξιος τπαὶ [Π]5 αϑεοςιεὰ ρῆναϊς Ῥσορεσῖγ. 
Τῆς τηΐγδοὶς ἰδ ἃ ὑτοοῖ οὗ σοοάῃεββ δηὰ βενυεγγ. 
(1π τῆς ΟΙὰ Τεβίδηιθηε ἴῃς ἣρ ἴσθα Ἄρρεδῖβ ἃ5 ἃ 
ΒΥπΊΌΟἱ οὗ 60]}.) --- Απᾶ ἐπιπιοῦϊείο! Υ 6 δ᾽ [790 
υἱϊδοχοὰ ασὰν. Οὐ Τυξβαάδυ πιΟΤΠ ΕΝ νγ83 
ξουηὰ (ο Ὀὲ "ἀγδα ὉΡ ἔτουα ἴδε τοοῖίβ᾽᾽ {Μδῖκ χὶ. 
20). ΤῊς Δρρ]οδίοη ἴο ἴπο [6τὶϑἢ ῬΘΟΡΙΟ 15 υῃ- 
ταϊβία Καθ ]6. Βοίῇῃ τῆς δοῖυδὶ ἀεβοϊδίίοῃ οἵ [ἴῃς 
ἱἸαπὰ δηὰ τς Ἰυάσιηεπξ ὁπ ἴῃ6 ΡΘΟρΡΙς ἅσχα ῥσϑ- 
ἄσυτοα. ΤὨς ουγ8εὲ Μγ͵ὴὰλ8 ἔοσ ξβ)]βεοοα 85 τνῈ]} ἃ5 
Ὀατσεηηεβθ. Τῆδ ἴσας ἔγυϊξ οὗ Δ Ρξορ]6 Ὀεΐοτε 
(ἰς Ιπολσπδίίοη σου πᾶνα Ὀδεη ἴο οὔσῃ ἴῃαϊΐ 
ΠΟΥ μαά το ἔγυϊι, (μὲ νῖθουϊ ΟὨϑὲ ΠΟΥ οου]ά 
ἂο ποιμίηρ. Τῆς Οεπῆϊε5. ονπιεὰ (815; δὰ τῆς 
]εντ8 Ὀοδβιθα οὗ τῃοὶσ αν, [ἘΠ Ρ]6, νοσβὮΡ, ςεγα- 
τη ηΐδ5, Ῥτεσορδῆνεβ, δηὦ ροοα ψόσκβ, ἰῇ ταὸ- 
ΘΕΙΛὈ]πρ ἴῃς ες ἰγὲα υὐτἢ Ρῥγεϊεηβίοῃβ, ἀθοοῖτδα] 
Ιεᾶνο5 τιϊπουὶ ἔπ. ὙΠεῖγ σοπαάεπιημδίίοη ᾿γ88, 
ποῖ δαὶ ΠΟῪ τγεσα 5:0, θαϊ [Πδῖ, ὈδΙΏρ 5. Κ, ΤΠ 6 Ὺ 
σουπίςἃ {Ποτηβοῖνθβ ψῆοὶς (Τςοπάεδηβεαὰ ἔτοσι 
Ττδποἢ δηὰ ἊΝ 115108). 

γεν. 21. 17 γὸ Ἀδγο ζαϊ. Ο(ομρ. οὔδρ. χΥἹ]. 
20; Ματϊκ χί. 22. ϑύςἢ ἔαϊτῃ 4190 οουϊὰ ΡευΡ8 
αχίβὲ Οἱ ἱὰ Ομτβε Ηϊπ86]ξ, θὰ 85 1 8 ἂρ- 
Ρτοχίτηδίεὰ Ὀγ ἴῃς ἀἰβοὶρ]ε5 ἰθεὶγ ΡΟΟΙ που]ὰ 
Ποττεβροπά. --- ἴο [86 πιουπίαῖ. ΕἸΠΟΓ τδς 
Μουηί οὗ Οἷἶνε5, ἰῃς 5126 ἀπὰ ἐχοεεάϊηρ αἰδῆσυ] 
Βεΐηῃρ ἴδυβ Θπλρῃδϑ!Ζθα, οὐ ἴῃε τηουηΐ οἢ ᾿ς 
τὴς τεπιρ]ς βίοοῦ, Τῆς Ἰδιοσ σοξοσθηςς βυρροϑ5[85 
παῖ {ΠῸῪ ἴῃ τεσ ἔα βμου]ὰ Ὀτίηρ ἀρουξ {με 
ἀεβιγσυςοη οὗ ἴδ6 ἐμ βιὸς [πεοσγᾶςυ. Ῥυπὶανςε 
ΟὟΟΙ 15 ΒΡΟΚΟΠ οἵ; βδῆος ἴδε ἐδ τεαυϊτεα 

ἰδιδιαο ΔΙΊ ΓΑΥΪ 655 πὰ 4130 δὴ υπίογρίνίηνς 
ϑρ:ηϊ ἀραι Μαῖκ χὶ. 25, 26, ψβογα ἴδ ἸΑιοΥ 
τοις 15 Ὀσουρῇϊ ἄμν ΤῊΪΒ Ῥτοπιῖδα ;Δ5 ἃ 
ϑρί ταδὶ δρρ]οδίοη ἴο 4]} 6] ενευβ, Ὀυΐ ρῖνεϑ ὯὨΟ 
ἐποουταρειηδηῖ ἴο ζδηδίςαὶ διἰζεπιρῖβ αἵ ογκίηρς 
ΤηΪγδ 0165. 

Ψετι. 22. Δπὰ 41] ἐπίηρη, εἰς. Ματῖκ : “ἴδετε- 
ἔοτο,᾽ βῃονίηρ ἰδὲ τῇς ΡὈΓΤΊΔΓΥ ὍΡΡ ἸΕΞΊΟΣΙ 90 
ΓΆΥ 48 τηἰϊγδουϊουβ ΡΟΎΘΙ 8 ΠΟΠΟΟΓΠΘΩ, τγὰβ8 ἴο ἴῃ 8 
Ὑνεῖνο. Α5 Ἀρρ᾽!εἃ το 411 ΓΟ γβιίδηβ, ᾿ξ 18. οὗ 
οουϊβα ςοηῆηεά ἴο ῥσγάγεῖβ οἵ ἔδι! τ (νΈσβ. 21 δπὰ 
22), ἐτυρ᾽ γης ἀρτεεηεηὶ τ ἴῃς 1] οὗ αοά, 
δηὰ Ἔχοϊυσίηρ (ἢ αυ8ςε οὗ τηϊ]5 Ῥγοιβα. ΟἾγβὲ 
ἀεῆμεβ Ῥεϊενίηρ αἢὰ εϑεςῖνε ῥσάγεσ ἴο Ὅε 
ΠΕ ἴῃ Ηἴἰ5 πδιηὲ (]} .ὁδη χῖν. 13; χν. 16; χνὶ. 
24 Φ 

ΟΗΑΡΤΕΚ ΧΑΧΙ, 233-46. 

7Τὰξε Α:παεξ ὁ 1Δζ6 Ηέρὰ γίοεις απα Ἐἰαόγε, ον Σογα ᾿ς Κῆήὲοείογίοις Κρ ῖν. 

23 “5 ΝῺ ψ ἤδη ἢε νγὰ5 σοπῖα ἱπίο ἴῃ ἰδτηρὶθ, ἴμ6 οἤΐοξ ῥγίεβιβ 4 Μλπκ χί. 

Δηα τῆς οἰάδθτβ οὗ [ὴ6 ΡῬεορίβ οὴθ υηΐἴο Ὠϊτ 8Ἃ5 ἢ6 νὰ 
27“ Δδλῖὶ 
κε χχι τ 
«8, 

ἰεδοβίηρ, δηά 5αϊά, ΒΥ ψῇῆδξ δυϊποτίεγ ἀοεϑὲ που ἴμε86 [ἰηρ5} ἦ κοΡ' ἈΟΝ 
24 δῃὰ ψ8}0 ραᾶνα ἴῇδα [ἢ18 δι ῖδοῦΥ Ὁ Απά 6508 δηβϑνογαα δηᾶ 

5814 υπΐο 1Π6 1}, 1 α͵5ο ν}1}} δϑὶς γοῖ! οὔ τῃΐϊηρ, ψὩοἢ 1 γα [6]] 
τλ6, 1 ἴῃ Κα 1561} ν1}} [611 γοῦ ὈΥ δῖ δυϊμουιγ 1 ἀο {Π686 

ΣῚΙ αἷ5ο 
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25 [ῃϊηρβ8. ΤὨΕ Ἀαρίϊϑιῃ οὗ ]ομη, ννθηοα ννὰβ 1ἴ ἡ ἔσοιη ἢδάνθβῃ, οὐ 
οὔ 3 το ὁ Απὰ {ποὺ τοαϑοηδα ψ 1 ἢ 8 Ἐπμειηβεῖνοβ, βαυῖηρ, ἢ 6 

584]} 5αγ, ΕἸοτλ ἤδάνθη; Ὧ6 1] 88ὺ υηΐο 5, ΝΩΥ ἀϊά γε ποῖ 
26 ἴῇεη Ρεϊίενα ἰπὶ ἡ Βυῖ 1 να 8514} βαυ, Οὐ 3 τηθῃ ; “ψῈ ἴθαγ [Π6 ᾿ς γεγ. 46; 

27 ῬΘΟρΪδ ;" ἴοσ 811 μοὶ Ἰοῇῃ 845 4 ρτορῃῇεῖί. ΑΔπά 86} ΔΗΒΜΟΓΟα αι βμο εἰαν, 
]6β8ι5, δῃὰ 5αἰά, ΝΥε σδπηοίὶ 6}1}8ὃ Απηὰ ἢθ65 βαϊὰ υπΐο {ῃδπι, Ὁ: 

28 ΝεΙΙΠΕΓ [6111 γου ὉῪ ψ μαῖ δυϊπουγ 1 ἀο ἴμ686 {πΐηρβ. “ Βιυῖ ε 5εε Ἵβαρ. 
Μ8δῖ [ηΚ γε Α οὐγζαΐρἷ τὴ δα ΝΟ 50η8 ; δηἀ ἢξ σΔΠΊ6 ἴο 
[ες βγϑῖ, δῃά αι, ϑοη,3 γρὸ ψόοσῖς το-ἀδὺ ἴῃ τὴγϑ “νἱπεγαγά. γνεν. 33: 

29 ΗΞς"} δηϑνειθα δηῃά ϑαϊά, 1 ψ1}} ποῖ ; Ὀὺΐ αἰϊζογναγά ἣς ὅτε- νος ᾿ 
30 ρΡθϑηΐϊεα, δΔηὰ ψεϑηῖ, Αμπὰ Πα οδῆγθ ἴο ἴδε 56οοῃά, δῃηα 5414 11κ6-ὀ 3: 1. ὅσον, 

ννῖ86. Απᾶ ἣξς δηϑνεγεα δηά ϑδαϊά, 1 ω0,1} εἷγ ; δῃᾷ ψεηΐ ποῖ. Ἡξρ. νη, ἀ: 
481 ΜΝ ΏΕΙδεσ οἱ ἴμδπὶ 12 τναϊη ἀἰά [ῃ6 Μ}}} οὐ ἀξ ἰδίϊμεγ ἡ ὙΤΠΘΥ 580 

πηΐο δἰηι,15 ΤῊς ἢτδί. 7655 βδ: ἢ υπίο ἴπαπὶ, ΨΟΠΙΪΥ 1 54 ὺ ππῖο 
γου, ΤἼδέ δ Πα ΡυΡ]οδη5 δπὰ ἐἴμ6 Βατ]οῖβ ρῸ ἰπίο [86 Κίπράοπι ἢ ζὰκο νὴ 

32 οὗ ἀοά Ρεΐοτε γου. ΕῸΓ Ομ οαπλα ὑπο γουῦ δΐη ἴ6 ΨΥ οἱ ᾿ Τυΐο υἱ! 37 
Τρ ςοουϑη 655, Δηἀ γε Ὀα6]ανβα ἢΐπιὶ ποῖ ; Ὀαὲ ἐτἢ6 Ρυ]ἸοΔη5 δηὰ ἢ (ἴοπηρ. οΝβρ. 
18 Βαιηοῖβ Ὀαϊανεά Ὠἰπὶ: δπᾶ γε, ἤθη γε δά β6ϑὴ ΐ, 5 το- ἤτ με. 5. 
Ρεπιοα ηοὶ 1ὅ δἰϊζογνναγά, [δῖ γα πλὶρῶς θα αν Ὠΐμι. ᾿ 

12 Ηδαῖ δῃοῖδοσ ρᾶύαρὶα : ΠΎΠΕΓΕ γὰ5 ἃ οογίδϊῃ Πουβθῃο] οΥ, πξαρίοκε 
Ὑν ὩΙΟἢ 16 ρ]Δηϊοά "ἃ νἱπεγαγά, δηα ὁ βεάρεά ἰξ τουπά δρουΐ, δηᾷ , Ῥὲ. ἴχχκ. δ; 
ο ἀἰρρεά ἃ ψίπθ:ργεβϑ ἴῃ ἰΐ, δηά ὁ Ὀ.Δ]Ὲ ἃ ἴονγεσ, δπὰ Ὁ 1εῖ ἰδ ουξ νρκ᾽ 

34 ἴο Ὠυβραπάτηδῃ, δηά “ ψεηΐ ἰηἴο ἃ ἔδγ 15 σουηΐγγ: Απὰᾶ ψῃθη {Π6 ἡ , ὡκ “ἢ 
{π|6 19 οἵ τῆς ἔγυϊ! Ὁ ἄγον πϑᾶγ, ἢ6 βϑηΐ Ηἰβ βογνδηΐβ ἴο [6 δ113- 9 ὕδαρ. χαν 

35. Ὀαπάιϊηξῃ, "[μδαὶ [6 Υ τϊρῆϊ 31 γοοείνε {πὸ ἔγυϊ5 οὗ 1.3 Απά [τς ΞΟ [μκο 
Πυβθαηάτηθη ἴοοϊς ἢ158 βεγνδηΐβ, δῃὰ " Ὀθαΐ οῃθϑ, δηά " Κἰ Ποα δη- ΟΣ υἱὲ, 

36 οἴπεοῦ, δηὰ “βδίοηδα δηοΐῆθσ. δραίη, "ἢ βδεηΐ οἴου βογνδηΐβ ει. δ αδι τς 

37 τόσα τῆδη [ἢς ἔγβί  δῃὰ ἴπογ αἰά υπηΐο δαὶ {ἰκεν]56.3 Βιΐ , δαανν τσ 15, 16. 
Ἰαβῖ οἱ 41135 ἢ βεηΐ ὑπο ἵμεπὶ ἢἷ5 80η, βαγίηρ, ΤΏΕΥ Ψ]]] τανθῦ- τὲ χα, 54, 

38 ἐπςθ8 τὯγ 8δ80η. Βιυῖ ψθθη (Π6 ΒυβΡαπαγηθη 58}0} (ῃ6 80η, ἴεῪ ᾿ 15; ἤδν. 
Βα διηοηρ ἱμαπηβεῖνοβ, " ΤῊΪ5 ἰ8 [6 Πείγ; σοῦηθ, ἰδεῖ ἃκ8 ΚΙ] "3. (τ: χαῖν. 

39 Πίπη, δηὰ ἰεΐ ι.8 861Ζ6 οἡ 3 ἢ158 ᾿ἰπῃεγδηοθ. Απα {ΠΥ οδυραι 3 ὅς ζὔαρ. καῇ, 
Ὠϊπ, δηὰ “οδϑοί ἀξ οὐυἱ οὗ [δ νἱηογαγά, δπὰ εἶεν ἀζρμ. ἢ ΠΕΣ 4 

40 ΝΝΒδη τὰς Ἰογά {πεγεΐογε 38. οἵ [6 νἱπεγαγὰ οοπλθῖῃ,9 ψνῆδὶ 1} “ἢ 
41 Ὧς Ἃο υπΐο ἴῃοβϑε Ὠυϑοδηδιηθη ἡ ΤΏΘΥ 5840 τπηΐο πὶ, Ηδ ν1]}} 

ΤΑΙΪΒΕΓΔΌΪΥ Ὅεβίσου ἴποϑα νὶοκεα 895. τηθη, δηα νὶ ψ}]]. 1δὲ ουἱ δὲς ἢ τὴϊ ον δ 
: : ᾿ χχνὶϊὶ. 28 : 

νἰπεγαγὰ πηΐο οἴου Ὠυβθθαπάπηεη, ἡ Ὠϊ οὗ 81 5841} τεηἄθσ ἢἰπὶ (ἢ 6 οοπιρ. «ἈᾶΡ 

3 [τοτῇ 8 ΔΙΏΟΏΡ' 4 τη] τυάς 
δ Ἄγε κπον ποὶ 9. δ αἷ5ο ΤΟ ρ»εῖξ σογιδ ἢ 8. (μὰ 
9 τῆς 10. Αηὰ ἢδ 11. τυῦδ κὸ 13 τῃ6 

18. γνεῖξ απο ὨΣτη 14 θεΐογα γουῦ πο ἴῃς κίηράοῃῃ οὗ Οοὰ 
16 ΤΏΘη γὲ 540} 1ϊ, ἀϊὰ ἢοΐ ἐνθη ταρϑηῖ 
16 δ τήδῃ ζλαΐ τυᾶς ἃ ὨΟυ ΒΕ ΠΟ] ΕΥ ἢοΟ 1 βρῖδ βεάρε Δδου ἰὶ 
18 ἌΠΟΙΠΟΥ 19 ΘρΆ50Ώ Ὁ ἔγυ ἴ8 
35 Ἦϊ5 τυ 8 35. ἀφδὶὶ τἱτἢ μετὰ ἴῃ Κα ΤΠΔΏΏΘΓ 34. αἰϊεγνγαγὰ 
35. ληὰ Κεαορ 36 τοοἷς 71 ᾿αϑὶ Ηἴπη ἔοσγί ἢ 
358. (Ποργοΐογο [ἢ6 Ἰοζτὰ Ὁ 50ῃ}} ΟΟΙΩΘ 80 τηϊβογδῦϊο δ᾽ το 
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42 ἰτυϊῖβ ἴῃ [ΠΕΡ 86450η8. 

ΤΗΣ ΘΟΒΡΕΙ, ΑΓΟΟΟΞΚΌΙΝΕ ΤῸ ΜΑΤΤΗΕΥ͂. [( Βα». ΧΧΙ. 23-16 

]εθὺ8 βδι(ἢ υηΐο ἤθη, ὨΪ ἃ γε ΠΟΝΘΓ 
γοδα ἰὴ τῆς δογίρίυγοβ, "ΤὨ6 βἴοῃθ ψὨ]Ο. τῆς Ὀυ}]6Γ5 σγο]θοίοά, 

[6 881ὴ6 ἰ5 Ὀδοοπὶα 83 [ὴ6 οδλά οὗ [26 σογηοῦ : [158 15 [86 1,οτά 8 

“ Ῥβλ. οχυὶ 
22,231 Αοίϑ 
ἕν. τσ; α Ῥεῖ. 
1. 7. 

43 ἀοϊηρ,83 ἀηὰ ἰἴ 18 τηδγνο]]οῦ 8 ἰΏ ΟἿΓ αγε8  ὙΠογείοσε 5Δ0ὺ 1 υηΐο 
γου, "Τῆς Κιηράοτῃ οὗ (ἀοά 58.811] Ὀ6 ἰβῖκθη 86 ἔγοπι γοῖ,, δηά 

44 ρίνεη 8δ το 4 παίΐοῃη Ὀσχίηρίηρ ἔοσί τὰς ἔπιυ5. τμογθοῖ. 
4 ὙΏΟΒΟΘΥΟΙ 58}4}} [411] 88 οὴ [ἢϊ158 δίοῃηθ 5ῆ4]}] 6 Ὀσόΐϑη: Ὀαυῖ οἡ 

Αμπὰά 
ὦ 15. υἱὴλὲ τά, 

Σε: 1: Ρεῖ. 

45 ἩΠΟΠΊΒΟΟνΟΥ ἰΐ 5881] [41], ὃ ᾽ς Ψ11 ρτίπα Ὠίτη ἰο ρονάοι δῖ Απὰ » τοι κα, 9. 
ΜΉΘ [86 οἰϊοῦ ῥυἱεϑίβ δηα ὅ3 Ῥῃδγίβθαβ μά 895 ἤβαγὰ Ὦ15 βγδΌ 68, ς Μαγὶ αὶ. τβ; 

46 ἴμεν ρεζοεϊνοὰ ἴἢδξ ἢ δράκα οἵ 1 6η]. [κακὸ χίχ. Βυϊ 9. “ψΏδη ΠΟΥ ω7: Ἰομὰ 
ΒουρὮϊ ἴο ἰᾶῪ δβδη48 5] οῃ Ηἰτὰ, [Ώ6Υ 4 ἔξατθὰ [η6 ταυπτυᾶς,2 μ6- «Ὑ οι ο 
οδιι56 “5 [Π6Υ τοοΪΚ Ἀΐτα ἔοσ ἃ ὑσορῃοῖ. ΡΤ, 26. 

83 γγλβ τηδδ 
8ὲ {ΔΚ6 ἢ ΔΎΔΥ δδ 5}ῃ]1 θῈ ρίνθῃ 
δῚ ΞΟΔΕΟΥ Ὠΐηὶ 48 ΟἿΣ 88 Δηᾷ (ἢ6 
Ὁ Απὰ 41 Βοϊὰ 45 τυ 65 

88 0», [ἢ15 ἀέσά οὗ ἐζδ 0767 νγὰβ ἔτοτη [ῆε [οτὰ 
86 ἢς (ἢδὶ {4116 ἢ 
8ὺ ο»21} δὰ 

48 ςἾ 66 

ΤΙΜΕ. 7 μεσόν, ἵἰπ ἴδε ἴεπιρῖὶς, δέϊοσ ἴῃς Ἃ15- 
οουγβο ἀρουΐ ἴῃ ἢρ ἴτεε. Τῆς δνεπίβ σεοοσάεά 
ἷῃ οὮδΔρ5. χχίὶϊ., ΧΧΙ., ἴοοῖς Ρίαοςς οὔ ἴῃς 8δπὶ6 
λυ ; τῆς ἀἰδβοουζβα ἰπ οὔδρ8. Χχίν., ΧΧΥΪ., Ῥ145 ἀ6- 
᾿ϊνεγοά ἴῃ [ῃ6 Ἔνθ ηνς 45 ΟΟΣ 1, οτὰ τοϊυσηςα ἔσγοσα 
Τεγυβδὶεπὶ ἴο ΒεῖθδΩΥ (οη ἴ[ῃ6 Μουπῖ οὗ ΟἸΪν65). 

ΟΟΝΤΕΝΊΤΒ. ΤὨς λβϑβδυϊῖ οὗ (δες δίρῃ ὑηοδίβ 
4ΌΪΟΚΙΥ τερε]εὰ ὈῪ ἰῃς αὐυεβέῖοπ ἀροὺΐ ἴῃς Βδρ- 
ἰ5ὲ (νεσ8. 223-27) : ΝΟ ῬΑΓΔΌΪ65 αἀἰτοςίεα ἀραϊηβῖ 
(θη (ΥΕΙ8. 28-ἅ22; 33-44); 1ᾳογ σοπεπυοα Πο5- 
1 Ὺ (νοσβ. 45, 46). Α Ἰπιγὰ δ (ς ΠΡ. χχὶϊ. 
1-14), ψὨϊσἢ πυρῆς Ὀὲ ἱποϊυαεὰ ἰπ [18 βεοίίοῃ, 
8 μἰδοςἃ Ὀγ ἰβεὶξ, θεοδυβε ὑεου ας ἴο Μαῖπ6 
δηὰ ῥγορθδῦϊγ υἱἱεγεὰ ἸΔῖοῦ (566 ν 8. 45, 46). 

νεσ. 23. [πΐο [89 ἴθχτηρῖθ, ὑσορδΌΪΥ ἔα “σουτγί 
οὗ ἴπ6 Ιβγδε ἴ65.᾽ -- Το ομἱοῦ υχίοδίβ διυιὰ [86 
οἷάοσα οὗὨ [1 Ῥθ0}1θ.0 Μαζκ δπὰ 1 κκο δαά : "τῆς 
ΒΟ 0 65. ῬΕΥΏΔΡΒ5 ἃ ἔοττῃηδὶ ἀεϊεραίοη ἔγοσῃ ἴῃ 6 
Θαηπεάτη. - ΒΥ Ψ πδ΄ Δη ΔΟΥΣ Υ Ὁ οὰ [060 
ὐὐησεΊ Ἐεΐεστηρ Ῥοὶῃ ἴο Η]5 ἰδδοῆϊησς ἔδετα, 
Δηα ἴο Ηἰ5 οἰδδηβὶηρ οὗ ἴῃς ἴοι ρὶ 6. οὐ τῆς ῥγε- 
νίουβΒ ἄγ. ὙΠΕΥ σεῦ ἰὯ6 ῬΓΟΡΟΙ ῬΟΙΒΟΠΒ ἴο 
ἀδα ΝΣ Ἢ Ηἰς5 δυϊμουῖῖν. --- πὰ ὙΠῸ μχανὸ [Π69, 
εἴς, “Ενεῃ ἰξ γοὺ δϑβυμιθ ἴο ὈὉ6 ἃ ὑσορβεῖ, ψῇο 
βεηΐ γου δ᾽ Α δἰηξ δἱ ἴδε οἱά ομδλῖρε οἔ. ϑαίδηϊς 
Ῥονεσ. 

νεῖ. 24. Σ αἷδ, εἴο. Ουὖυσ 1ιοτὰ ρΐδοθβ Ηἰ5 
ΔΟΪΠΟΙΙΠῪ δπα ἱἰμαῖ οὗ Τοῦπ ἰορεῖμοσ. 16 ΠῈῪ 
ΨΟ͵α ἱποοιηροῖεηϊ ἴο ἀςδοιὰς ἴῃ ἴΠ6 ομδ ολ86, [ΠΟΥ 
Μεγ ἰὴ ἴῃς οἴμοι. Τὴ ΤΟρροσίυπι ἴο ἀεοϊάς 
διὶσῃϊ νγᾶβ ρίνοη ἴπεπὶ, Ὀαῖ τον τεξυβεοὰ [ἴ 

ΕΓ. 2 ἥ Το Ὀαρίίδτι οὗ 20. Α.8 τερτγοβοηῖ- 
ἵπρ' ὨΪ8 ὙΠΟ]6 πη] βίσυ. -- πᾶ ΠΟΥ σϑδδοδϑᾶ, οου- 
βυ τεα, 50 45 ἴο ἄῦζίοα ὑροὴ ἴῃ6 ΔΏΘΥΟΣ. 

ψεῖ. 26. ΕχοΙΣ τὴθ5. Τῖ5 ΠΟΥ ον ἀθΕῪ Ὀ6- 
ἰἱενεά. --- 3ϑἯἪἯἬὀ ἔθασ ἴδπο πιυϊεϊπᾶθ. Ιεπιάρορυς85 
πη Ἰεαά “δ τυἹθλυάε᾽ Δβίγαν “ἔθδυ [6 τοῦἹ- 
πᾶς. 
εν. 22. ΜὯο ἴον ποῖ. Α ἰαἰβεδοοᾶ; 45 

ΥΕΙΒ. 25, 26, 5δοῦν. -- ΝΟΣ ΠΟΣ [611 Σ γοῦ, εἴς, 
ΟὨδὲ δϑνγειδ ἰῃεῖγ Τῃουρῃῖ : νὰ τοζέ ποῖ 16]]. 
ΤῊΪΒ τευ 88] 18 βἰ τ] ἴο ἐμαὶ τολάδς ΨΏΘη Δ βῖρῃι 
ἔτοτη ξανθὴ ψ58 ἀειηλπάβα (ομδρ. χὶ,, 48 5). 
ΤΗΣ ΔΠΒΎΟΙ δϑϑυχηθβ [εἰσ ρσόνθη δηὰ σοηξοβϑοα 
ἱποοαροίθῃου ἰοὸ ἀδοϊάς οὐ ἴδ δυο οὗ ἃ 
Ῥτορδεῖ, πᾶ Τοῃβεαυεῃν Ηἰβ ΒυρΟΓΟΥ ἴο 

Βεῖτ αυεϑεοπίησ. ὅς ἃ ἀεῖξαϊ ἱπογεαβεὰ ἐμοῖσ 
οΡροϑβιῃίοῃ. 

γεῖ. 28. Βυΐ τδὶ (δὴ γο. Ῥαουαυ ἴο 
Μαίμεν. ὙΤΐβ Ρασῦϊε δϑϑυγηθβ ἴῃς οοποθδ]- 
ταξηΐ δηα ἐλ]: οὗ {πεῖν τεὰὶ ορίπίοπ, ϑροόκεθη 
ἴῃ ἴονθ, 848 Ὧῃ :ηνἰϊδίίοη πὰ πγασηίηρ, ἱξ ἰοὰ ἴο 
διελῖεσ ΘὨΥ. -- ΤἼ ] 7]2᾽70 δ0η8. ΤΠὰ ἔνο οἷδββεβ 
τερτοβεηϊεα δγὰ τππθηΠ]οηδα Ἰη νογ. 3. -- ΟἸΣἃ. ΑΕ- 
ἐδοϊοπαῖς δάάγεβ5. --- ὁ ΟΣ [ο- δ γ ἴῃ [80 νἱδο- 
γατὰ. (σά 8515 Ηἰβ Ῥεορὶς ἴο ἰδῦογ ὄνεῖγ ἀδῪ 
ἴῃ ἴῇ6 ψοὺκ Ηδ δρροϊηΐϊϑ ἴο ἵμεῖω, θυξ ἃ Βρ6ςῖα] 
ΟΓΚ ἰβ ὨοσῈ στηδδηΐ, Ὡδιηαῖυ, “ Ὀο]]οξ . ̓  866 νυ. 
42; ΟΟΣΏΡ. Ϊοδπ νἱ. 29: “ΤῊΪ5 15 ἰῃ6 σψόοσκ οὗ 
Οοά, ἰδὲ γε Ὀεϊονε ου Ηΐμπι, νποτη Ης «Παϊῃ 
βεηΐ." 

νεῖ. 29ς. Βοροπίθα, “ςΠδηρεὰ ἢΪ5 τγϊηὰ ;᾽ ἴῃς 
ΔΡΌΡΙΙοδιίοι τοΐοτβ ἰο σδηιπα ταροηϊᾶποα. 

νεῖ. 30. Σ ΨῚΙ μὺ, εἰσ. 1, ἴῃ σοηϊταβὶ ἢ 115 
οὔς ἡγ»ὴ0 ταἔίιϑ6β ; ΔηΠ Ἐχρύδβϑίου οὗ τάδ. Τῆς 
ΔΗΒΎΟΙ ΜῸ5 ὨΥΡΟΟΓΟΔ), βίηος 1 15 ποῖ δα άδεὰ 
ἴηι Ὡς οπμδηρεὰ ἢ]5 τιϊηᾶ, Ὀιξ ΒΙΤΏΡΙΥ ψϑδῖ ποῖ. 

Μετ. 31. ῬΌΘΙΟΔΩΝ ΤΟ ΔΙΓΕΘΟῪ δπίουϊην, 
Βανὶηρσ ἰἰδίεπεὰ ἴο [05 Ῥγεδοῃίηρ οὗ σγορϑηῖΐ- 
8ης6, δπᾷὰ Ὀεΐπρ ἀϊβροβεα ἰο ἔο] ]ονν Ο γίϑβῖ. --- 60 
Ῥοΐοτο γοῦ. Τἢ15 ἀοο8 ποῖ ᾿ρΡῪ [παῖ [6 συ] δ Γ5 
σου α ζο]]ονν ; [πουρῇ 11 Ἰανὶῖδ5 ἴσα ἴο ὅο 580. 

Ψοεῖ. 32. ἴπ πο ΨΩΥ οὗ τὶ ρ ἰοοῦδηοσδβ. [Ἃἢ [ἢ 6 
ὙΔἍΥ Οὗ τερβηΐδηςοα, τυγηΐης ἴο (παὶ τσ ιδουβη685 
οὗ ᾿;ξς (νος ἢ τπ6 ῬΒατ56 65 ὑχοξεβϑαα ἴο δϑίθοπι); 
Ροτθαρ8 ἢ δὴ δἰ] υβίοῃ ἴο ΟΠ χίβὲ Η πι86}} ἃ5 
(ὴεὲ ΝΥ ΑΥ (]ο;ῃ χὶν. 6). --- Τὰ ποῖ ὄνϑι τοροαξ 

Ἐνδῃ ΔῸΣ βεεὶπρ ἰῃς τερεηίδηος οὗ 
1Πι6868 οἶ45868, δῶ: ἀϊὰ ποῖ ὑσγοῆὶ ὉΥ ἱξ. Ἐοιιατῖς- 
ΔΌΣ ολ868 οὗ σΟΏΨΟΙΒΙΟΝ ἅτε ἀδδιριοα τὸ ὈᾺ 
ΤΏΘΔΏΒ οὗ ἱπβυδηοίηρ ΟΥΠΟΓΒ. -- ἴῃ (ἢς ΡΑΓΑΡ]α 
τῆς τεξυβίηρσ γεῖ ΓΕΡΟΠΠηρ 50η 15 ρυϊ ἤγϑε Ὀεοδλυβϑα 
τ βυϊοα ἐπ ς ἜΡΡΠΟΣΗΟΝ ἴο τὰς Ρυθ]᾽ απη5 το 
“πεηὶ Ὀεΐοτο. [τ ἴπῸ τόσα σοηοσαὶ ΔρΡ σα οἢ 
ἴδοτα 18 8Ὸ βυοῇ ΡΓΠΟΤΥ. Τῇ Ῥτουὰ δῃὰ Ὦγρο- 
οὐ Εο8] ατὰ αἰνγαγβ ὨΑσγάοσ ἴο ἰπθυσηςε ἴδῃ ΟΡδΏ 
ΒΙΠΠΘΓΙΒ. 

νεῖ. 33. ΕθαΣ δϑοῖδμοσ Ῥᾷσδῦϊθ. ϑροΐεη ἴο ἴῃς 
ΟἸοξ ὑσιοϑῖβ δηᾶ εἰάοτβ, 80 δι ττααὰ Ὀγ ΠΕ Γ6- 
Βυ}ῖ οὗ {πεὶγ αἰίδοκ. Τΐβ Ραγαῦ] ρΡοϊηϊβ ουὖὲ 
ἴῃς οὐ ἰο ΜΏΙΟΝ ΤΠΕΙ͂Γ ΘΏΤΟΠΥ τγῶβ Ἰελαϊηρ 
ἴδει, [ΒοῦμΒ 51} ϑρόοίεη ἰπ 'ονθ. “1 δᾶνο ποῖ 



ζΗΑΡ. ΧΧΙ. 23-46] ΤῊΗΕ ΟΟΘΡΕῚ, ΑΟΓΟΟΚΌΙΝΟ ΤΟ ΜΑΤΤΗΕΡ. 

ἄοπς τ γουὺ γεῖ; 1 πᾶνε 5111} ἀποίμευ ννοσὰ οὗ 
ἩΥΔΓΗΐΪπρ δηὰ τερυκε᾽ (ΤτεΠΟἨὨ). --- ΤΘΙ0 τψτὧὯ ἃ 
ΤΑῚ ἴδ Ὧὁ8 ἃ ΠΟΌΒΟΟΙ Ὁ, ΟΥ 43 ἰῃ οἤδρ. ΧΧχ. 1: 
ἃ Ὠυχηδη Πουβεῃο]οτ. -- ῬΙδη θα 8, νἱπογασὰ : ἴῃ 6 
ταοϑὶ ν᾽ Δ ]ς Ρ]απίδθοῃ, θυ γεαυΐϊτίηρ [6 πιοδὲ 
ςοπϑίδηϊ ἰδῦοσ πὰ Ἵᾶσζε; Ὧλῃὴ δρί ἤρυγε οὐ 186 
ΠεοοΥδΟΥ (158. ν᾿ 1-, 1. 14; Οδηῖ. 1]. 1.5}, ὨΕΙΘ 
τεργεϑο Πρ; ἀμνοὶ ῬΞΘΟΡΙς, 85 ἰῃς ΟἹἱά Τεβία- 
τηδηὲ Κἰηρσάοῃμ οὗ σοά. Α βεσοπάδσγυ δρρὶ]οδίοη 
ἴο ἴῆς ἐχῖογῃαὶ Οδυτοῦ ἰὴ Ἰδίεγ {ἰτη68 8 σχεαυϊτεά 
βοτὰ 43, Ὦοτε τῆς νἱπεγατὰ (“ [Ὡς Κίησάοηι οὗ 

ἢ 5 τεργεβοηϊδα 35 ρδϑϑίηρ ΟΥ̓ΟΥ ἴο οἴδοῖβ. 
--δΒοῖ ἃ δῦϑαὶ ἐξ. ῬΙΟΌΔΟΌΙΥ ἃ Βεάρε οὗ 
1ΠοόΓη5, ΡοβϑὶΌΪΥ ἃ 4}18. Οοά διὰ βεραγδλίςα Η:5 
Ῥόορὶς ἔτοπι οἵποσ Ὡδίοῃβ, δἀπὰ συλταεα τἤδηὶ 
ἔτοπι Ἀδαίμπεη ᾿ηδυδηςοβ, ὈΥ ἴῃς ἰδνν (ςορ. ἘΡΉ. 
ἱϊ. 14) δηὰ ὈΥ δχίογμαὶ τηᾶσκβ οὗ αἰδβιιηςξοηῃ. 
(σοῦ β βρεοΐδὶ Ῥσορυεϊουβῃ πὰ σῶσε τὰ Ὁ] δἰ ΠΥ 
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ΘΙ ΡἢΔ5,Ζαὰ. --- Ἡϊαοὰ α Ὑἱμθ-. το. Μαῖΐκ: 
“ἀϊγχρσεα 4 ρῥὶξ ἔοτ ἴδε 6 -Ὀ γα 58. ΤῊΘ ΓΟΣΤΏΘΥ 
ὙΔ5 ἃ τεοδρίδοϊα ἰηΐο ψὨϊοῖ τἢ6 }υἷςα βονεά, δηὰ 
ΜΏετα ἰξ ψὰ8 Κερὶ ςοο]; ἴδς ἰχτον, [Π6 Ρἷδος 
ὙΠ Ε͵α ἴῃς ρτᾶρεβ ψεῖς ᾿τοάάδη ουἵ, ΤὨ]Β 566 Π|ὶ8 
ἴο Ὀ6 δααςὰ ἴο οομρὶεῖα ἴῃς ἀδβδουροη. ϑοπὶα 
ΒΌΡΡΟΒΕε 1 τερσοβϑθηΐβ ἰ.6 δ᾽ίασ οἔ ἐπε ΟἹά Τοβίδ- 
τχδηΐ δΟοηοΏΥ, οἴ ογβ ἴἢ6 ΡῬτορμεῖς ἱπβεϊςυοη. 
-- Βυὶὶ δ ἃ ἴονοσ. Εοτ (6 ννδίοηδῃ }Ὸ συλτγάςα 
ἴῃς νἱπεγαγὰ δραΐϊπδί ἀεργεαδίίοηβ. ἴπ τῆς πι8 
οὗ ἴῃ νἱπίαζε, υβδεα ΤΟΥ τεογεδίοη, πὸ ἀουθδὶ, 85 
ἷῃ Ευτοροδη οουηίτεβ. ϑυςῇ [ΟὟΕΙΒ ΔΓ 511} 
σοϊηηοι ἱπὰ ἴδ ἘπΔ5ῖ, δηά ἂῖς οὗ σοηβίογδΌϊα 
Βεῖσῃς. Α βῃεὰ οἵ βοδῆοϊ ἃ βομπηεϊπιοβ βεονοὰ 
ἴΠε 58ῃις μἱδ εὐυρα ΤῊΙ8 χαρσοβοηῖβ ἴῃ ὑχον βίο 
ταδὰς ΌΥ οά ἔοτ ἴῃς ρῬτζοϊδεοϊϊουη ἀπᾶὰ Ῥτοβρευ 
οἔὗ Ηἰ5 Ρϑθορὶε, τ υαφιιν ἴῃς ΟἸΙἹὰ Τεβίαπιεπὶ 
ΓΒυτοῆ. -Ἶῦ ἐξ οὐδ ἴο δυδοδπάσηθῃ ; ῬΥΟΌΔΌΪΥ 

Υἱαογαγάς δἱ ἤορϑιοη. 

ἔοτ ἃ μαι οἵ {πε ἔγυϊξ, 8 18 ἱπάϊοδλϊεα ὈΥ οοπι- 
ῬΑΣΏΣ νοῦ. 14 (' ἢ]5 ἔτι 5) νι Γὺκο χχ, 1Ὸ 
(οὐ τῆς ἔτυϊ! οὐ ἔῃε νἱπεγασὰ . ὙΠῸ Ῥάγδθ]ε οἵ 
1ἢς ἸΑΌΟΥΕΙΒ 4150 (ςΠᾶρ. χχ. 1--16) ἱπίσοάυςε8 [ἢ 6 
Ἰάελ οὗ τεναστά. [11 5 ρὶεδλϑβεὰ οὰ ἰδαῖ ἰη Η 5 
Κιησάοπι οὗ φγαζέ ἸΔΌΟΥΟΙΒ 5ῆου ἃ τοσεὶνα ἃ τα- 
μαῖα, “οὗ στδςθ᾽ (ςομρ. 1 Οοτ. ἰἰϊ. 8; 2 Τίπι. 
Ὦ, 6). Τῆς ' Ὠυδβθαπαϊηξδη᾽ τερσζόβοης ἴῃς τυ ]ογβ 
οἱ ἴδε [εἐνγϑ (νου. 45), Ὀυϊ (ἢς πος 85 ἰηάϊν!ὰ- 
115 ἅτ ἱποϊυδαὰ (νεῖ. 42). Τῆς νἱπεγαγὰ ἰ5 ἴῃς 
Ῥέόορὶς 45 8 οβοβδῃ πδίίοῃ. -- τ Ψψοπῖ πο 85- 
ΟἾΝΟΣ ΘΟΙΣΈΣΥ, ποὶ ὁ ἔΔγ Τσουηῖτν;, μετα Ὀεηρ πο 
τείεσεηος ἴο αἀἰβίδῃηςς. Ἴδα ῬΘΟΌΪΑΥ ᾿γεβοηςς οὗ 
Οοά, πεοεββϑάσυ δὶ ἴῃς ᾿ἱπβῆκϊυτίοη οὗ ἴῃς ΤὭΘοοΟ- 
ΓΆΟΥ (Μουπὶ 5:πᾶ], εἴς.), οεδϑεὰ, τπουρ Η8 
ΡΠ υΔ1] ολτε ἀϊὰ ποὶ. Α ρεποά οἵ Ὠυπιᾶῃ ἀ6- 
ψεϊορηιεηὶ [ο] ον. Τα δδηα 15 ἴσυς, ἴῃ ἃ 860- 
ΟΠΔΆΓΥ ΔΡΡΙΙοΔοη, οὐ ἴδε ΟΠ 5ίηος ἴδῃς 

ΑΡροϑῖοϊίς ἐἰπιε8. Γὐκς δἀὐάϑ: “ΟΥ̓ ἃ Ἰοηρ ἔἶτηδ,᾽ 
δηὰ {686 ἀδνεϊοριηςηῖβ ΤΕα 6 ἘἰπΊ6. 

νει. 34. Τὴθ φϑοδῦδοι οὗ (89 ἔγαΐΐ8δι ῬτΓΟΡΔΌΪ 
ΠΟ ἀεοῆβηϊα ἐἰπηα 8 ὨΟΙῈ τεργεϑεπίεα. Οοὰ εχ- 
Ῥεοὺβ ἔγυϊξ Αδου βϑυσῃ οατεῖυ! ὑγεραγδίίοη ; Η]5 
ΡόΟρΙς, Ὄβρϑοῖδ!ν ἴΠοϑς ἰπ οδῆοϊαὶ βιδίοηβ, γα 
Τοϑροηβίθία ἔογ τῆς ἰγυϑί Τσοταγατςεα ἴο [ΠΏ 6πη. --- 
Ηὸ δοιΐς ἷδ ϑοσυδηΐδ; ἴῃς ῥγορθεῖβ οὗ ἴῃς ΟΙὰ 
Τοεβίδπιειζ, οΔ]]Πἶηρ ἔον ἴῃς ἔγυ 5 οὗ στρ δουβη 6855 
ἔτοπι ἴῃς [6νν]8ἢ Ρδορὶς. 

γεν. 35. Ἰοοῖ πἷ6 σογνδπῖδ, διὰ Ὀθδ΄ 059, εἴς. 
ΤῊΘ παιδὶ τεδηεηὶ οὗ ἴῃς βεγνδηῖβ ρρεδῖβ ἰῃ ἴὯ6 
ὨἰβίοτΥ οὗ τῆς Ῥγορἢεῖβ (ΕἸ}7}8},, [γε πιιδῆ, 188414}}; 
ςοπρ. Ν ἢ. ἰχ. 26: Μαῖζ. χχὶ!Ἱ. 29-31, 34, 37; 
1: ὙΠ ε58. ἰϊ. τς; Ηδδ. χὶ. ,6-18; Εδν. χνὶ. 6; 
Χυἱ". 24. 5 ΤηΟΒΘΘΠΡΕΙΒ ἤᾶνα οἴεη βυβετεὰ 
βἴηος δῖ τῆς δαπάβ οὗ τὰς οὔῆςΔὶ ΡῬεγϑοηαζεβ ἴῃ 
[)6 εχίθσγηδὶ Ομυσοῖὶ. 
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ει. 26. Αμρπΐη, εἴο. ΤὨε δβεοοπα ϑεπαάϊηνς 
ῬτΟΡΔΌΪΥ ἄοεβ ποῖ τοΐεσ ἴο Δηγ ἀεδηϊϊς ἄτης, Ὀαΐ 
δεῖβ ἑοτῃ οὐδ Ἰοηρ-ϑυβόπηνσ. -- η΄ Μαγκ᾿β Ὧ0- 
οουπὶ [86 ΟἸἰπαχ 15 ἰῆς ΚΠ τρ οὗ ἃ βεγνδπῖ, ἤθΓα 
ἴῃς βἰοηϊης. ΤὨς ΤΟΣΟΥ͂ τεϑρεςῖβ [6 δοίυδὶ 5ιι- 
ἔοπηρ οὗ ἴῃς βεγνδηΐβ, ἴ(ῃ6 ]Ἰδἰΐοσ [86 ὨΟΒΈΠΙΥ οὗ 
της Βυβθαπάπιηδῃ. 

εῦ, 37)η. ΗἶΪΐ βοῃ. (οπιρ. Μασκ χὶὶ. 6: “ἃ 
Ὀεϊονεα 5οῃ,᾽ {0κὲ χχ, 13: “ΤᾺΥ̓ Ὀεϊονεα 50η.᾽ 
ΤῊς βεπαΐϊηρ οὗ " Η:5 80ῃ,᾽ οβα ΒΌΡΟΣΙ ΠΥ ἴο τἰΏς 
ΡῬΙΟΡΒεῖβ 18 80 ἀἰδβιϊπ εἶν ταλεῖκοα, 15 (6 1δϑὶ δηάὰ 
οστοννπίης δοῖ οἱ σοῦ Β τγδτοΥ ; ἴο τεὐεοῖ ΗἿπλ νγὰ58 
τῃογδίοτα ἴο 11 ὉΡ ἴῃς χηξαβυσα οὗ Ὠυπηδη 5 δπὰ 
ξυὶϊῖ, “ΤΏ ὅοὴ Ἄρρεᾶσβ ἤεσε, ποῖ ἰπ Ἡ!5 σῇδσ- 
Δοῖοσ οὗ Ἐβάδοιλοσ, θυϊ ἴῃ [Ὠδϊ οὗ ἃ Ῥσγεδοδεσ, -- 
ἃ ΤΑΘΒΒΘΉΡΟΙ ἀοΙλπαϊηρ (Π6 ἔγυἑ5. οὗ τῆ6 νἱπα- 
γαγὰ.᾽ (ΑἸξοσά.) Ηειιος [818 18 {πὸ τεᾶὶ ΔηΒΌΟΣΙ 
ἴο [Ποῖ σὨδΙεηρε οὗ ΗΙ8 δυϊμου (γε. 22). -- 
ΤΏΟΥ 111 ΤΟΥΘΙΘΏΟΘ ΤΥ δου. ΤῊ15 ἰΠ101168 ἰῃμδὶ 
Οοὰ 15 ποῖ ἩΜΠΩΡ τλαΐ ΔΩ Βῃουϊὰ ΡεΠΒᾺ (2 Ῥεῖ, 
11}, 9). 

νεῖ. 28. Ταΐδ ἰδ [80 μοῖσ. “Ηεὶγ᾽ ἰῃ νυἱτίυς οὗ 
ΗΙΒ δὨυπιδὴ πδίυτα, ΗΕ, ἴ., 2. -- δον διῖδ ἰῃ- 
μπογίζδηοθ. Νοῖ "8εϊΖζε.᾽ Ἀπ Ὄχργεβϑϑίοῃ οὐ ἔΟΙΪγ 
(1η δα ἀϊοη ἴο ἴῃς νιὶοκεὰ ἔξβϑοῖνς), 45 τῃουρῇ ἴῃς 
ἀεαιῇ οἵ [πες εὶς νου] ρῥοσεὶε ἰλοπὶ ἴο Βο]ὰ [ῃς 
Ῥοββαϑϑίοῃ, ΨΏ116 ἴῃς Πουβομοϊάθσ ᾿νε, ΤὨΐβ 
Δ5ΒΌΏΤΩΘΒ 80 ὉὈΠΥ]Π1ὴρ οοηνὶςεοπ οὗ ἴῃς Μεβϑιδἢ- 
Β8ΪΡ οὗ [6βϑ8, οη δε ματί οὗ ἴῃς συ ]εῖβ. ὕρ ἴο 
(15 ροΐηῖ ἴπ6 Ῥάγδθὶς νγὰβ Ηἰβίοσυ, ἤθε ἰξ θὲε- 
σο68 Ῥσορῇθου. [Ι͂ἢ τῆς δέϊειηρέ ἴοὸ πηδίηϊαϊῃ 
{Πεἷγ ον δυϊπου νυ, ῖσἢ δ δα Τμα]]εηρεά, 
" ρυϊζίηρ Ηἰπι ἴο ἀδδίῃ, τῆν ἔοο 5} ἀεδεὰ 

οὐ. ϑὅϑοιὴδ οὗ ποι τηϊσῃϊ δᾶνς τπουρῶΐ, 1 γα 
ἜΥ ἴο ΚΙ] Ηΐπι, δ 11] βδανε Ηἰτηβεὶξ, 1 Ης 15 
ἴῃς Μοββίδῃ (οομρ. ἴῃς ἴδὰπὶ ἀυτίπρ της ογιοὶδχ- 
ἴοη, σμᾶρ. χχνΐϊ. 40); πὲ (8 ρσορβεῖς ποζὰ 
δῃοιυϊὰ ἢανς Ὀαπίβῃβα [πδὲ ἱμουρῆῖ. 

γεσ. 39. Οδδὶ ἷτὰ ζοσίι οὐαἵ οὗ [πο νἱπογαχᾶ. 
ΤῊΪ8 σοίοτβ οἰἴποῦ ἴο ἴῃς Ἔχοοτηηιπίοδίϊοη ὙὨ]Οἢ 
ΡῬτεοεάεα ἀδαδίῃ, οὐ ἰο ἴῃς οτυοϊχίοη ουϊϑἰάα τῃ6 
ξλίεϑ οὗ 7εγυβδ] θη ; ΡοΥΔΡ5 ἰο Ὀοίῇῃ, ἴῃς Ἰδαίου 
ΟἾΠΡ ἃ ΓΟ5Ὸ}] οὗ (ῃς ἔογπιετ. Ματκ ἱπνεσίβ (Π6 

Οσάογ. --- Αμὰ εἷϑν πἷπι. Ουγ Ιοτὰ μετα τεοοῦ- 
Π1Ζ65 ἴῃς ἢχοα ρΌΓΡοΒα οὗ (ἢς συ] 65 ἴο ΚΙ] Η τὴ, 
Ὑεῖ [Πόσα 15 511}} Ιονς ἴῃ [6 τναγπίηρ. 

ψεγ, 40θ. θα {δοσοίοσο ἴδ6 Ἰοσὰ, εἴς. Τδς 
αυσδίίοη 8 αϑκβὰ, [δὶ ΠΟΥ τὺ ὃς ναγηθὰ δηὰ 
ςοῃάετηπεά ουξ οὗ {πεῖγ ον του. Μαῖϊον 15 
ἔν] ἐσ πόσα ἴλη Μασ ἀπά Γκικα. 

γεν, 4ι. ΤΏΟΥ ΒΔῪ πηΐο ἷτι, 1. 4.,)ὄ [86 ΓΌ]ΕΥΒ. 
ῬΙΟΌΔΡΙΥ ἴῃ 6 Ῥεδορὶε ἰοϊηςὰ ἰὰ ἐπε δηϑινεσ, 845 ἴῃς 
πη Δ5 ΒΡΟΚΕῚ ἴο ἐπεπὶ 450 (κε χχ. 9) 

ΑΙΚ δῃά Γκε δθεῖ ἴο Ρὰυΐ ἴπεβε νοσὰβ ἴῃ τῆς 
τηου ἢ Οὗ ΟΥ̓ Γοτά. --- ΕΘ Ὑ111] τουϊοΣ ὮΙ ἀθείσοῦΥ 
[880 ΤΟΣ ΔὮΪΔΘ τθ. Τῆς οτάδν δηὰ σερεϊοη 
οὗ τῆς οΥρίπδὶ ταὶρῃῖ Ὀς τυ8 τερτοάυςεά : “Πε656 
ὙΓΟΙΟΒ65 011 Ὧθ6 πτεῖοῃοαϊγ ἀεβίσογ.᾽ Τῆε σὺ]- 
6Υβ, ὙΒοῖθοσ ἩΠΠΕΠΡΙΥ ΟΥ ἀπ Έ ΣΙ, οοπαειηῃ 
{ΒΘ ἶν68. --- Ἰὸ ΟἿΟΣ πυδραπάσαθσι. ΑἸ ὑποοη- 
ΒΟΙΟἿΒ ῬΓΟΡΏΘΟΥ, ἰξ (ΠεΥ αἰὰ ποῖ γεῖ ἀπαετοίδπα 
[ἢ Ῥάγαθῖε ; ΠΆΠΠΕ Ὠυροογίϑυ, ᾿ξ {πεν ἀἰὰ. ΤΠς 
ἀεδβίγασοῃ οὗ τῆς τὸ ππάπιοῃ Ροϊηῖβ ἴο ἴῃς ἀε- 
βίσυςξοη οὗ Τεγυβαίεσι, ἩὩοἢ 8 τπογείοσς τῆς 
σοπμηΐϊηρ οὗ ἔπε 1 ογτὰ οὗ ἴμε νἱπεγασγὰ (νεῖ. 40). 
Ιη παῖ οα86ὲ τῆς εὶς ὯΟ ννᾶ5 ΚΙ]εὰ Ὀεσοσηαβ 
ΗἩΪπιβ6 1} “τῆς Ἰογὰ οὗ ἰδ νἱπαγατγὰ ;᾽ οοπιρ. ννμδί 
ἕο! ἢ Ῥείεσ᾽β οἰϊδεϊου οἵ {ῃ6 βαπὶῈὲ Ρ85- 
τὴ ΒΠΟΤΕΥ δέῖοσ ἴῃς ἄδγ οἔὗ Ῥεηϊεοοβὶ (ἀοἰβ 11. 
ῖο 4 

ΤῊΗΕ ΟΟΘΡΕῚ, ΑΟΟΟΚΌΙΝα ΤΟ ΜΑΤΤΗΕΧΝ. [(αρ. ΧΧΙ. 23-2ω6 

γεσ. 42. ἴδιο δἴοχμο, εἴο. Ετοπὶ 5. οχυὶ. 22. 
Τῆς “Ἡοβδπηδϑ᾽ δῖ ουῦ ,ογα 8 ΠΥ ἴὸ ΓΘ συ ϑα] τ 
ὙΕΙΟ [Δ ΚΟδη ἔσγοπι ἴῃς β88π)6 Ῥϑαΐη. ΤὨς οΥΡΊΠΔὶ 
Τοίοσεηοα οὗ ἴῃς ραϑϑαᾶρε ἰ5 ἀουδίξυϊ, νεῖ σ ἴο 
Ὀανίἃ οὐ ἴο Ζογυῦῦδθοὶ (Ζεςοῆ. 11]. δι δ ἦν. 7); 
δῖ [ἴ 18 ΡΓΟΡΟΙΙΥ ἀρρ] δά το τῆς Μεββὶ (οιη- 
Ῥᾶτϊε 15, ΧΧνἹ. 16, ΘΟ ῬΟΙΕΥ οἰϊα8. ἴῃ σοπηδο- 
τοῦ τ ἰ{ (1 Ῥεῖ, 1]. 6, 7; σορ. Ἐλοπι. ἰχ. 32). 
-- ἴδο θυ ΙοΣ8 τοὐθοῖθᾶ. ΤῊΣ τυ δῖβ οὗ ἴδε ἐκόμ 
(ἴὰε υβρθαπάχϊηξη ᾽), γοβα αἰ 1 5 ἴο Ὀυϊα 
ἋΡ τῆς 5Ρ τ] .8] ἴοΙΡ]ς6, πονν δα ἀγεβϑβεὰ ἴῃ τεῦυκε 
δηαὰ τννδγηίηρ. - [80 μοοὰ οὗ [8:0 ΟΟΥΠΘΣ. Τῆς 
τροϑὶ ἱπιροχίδης ἐουπάδίίζοη δβίἴοῃς, Ἰοἰπίηρ ἴἔνο 
νγ2}15.. Α τεξδγεπμος ἴἰο δε ὑῃίοη οἱ 71ἐν 8 δηὰ 
Οδη.165 ἰπ Ὁ τβῖ (α5 ἰπ ΕΡΆ. 1]. 19-22) πᾶ Ὀς 
ἱποϊυάεα, Ὀὰϊ ἴΠ6 πιαΐῃ τῃουρπὶ 15, ἔμαὶ τὴς Με5- 
βίδῇ, ὄενδη 1ξ τεὐεοϊεὰ Ὀγ ἴῃς “ δι] ογ5,᾿᾽ δδου]ά Ὀ6- 
σοσα ἴτε σοΥποχ-δίοπμα οὗ τῆς τοδὶ τε ρ]ς οὗ Οοά. 
ΤῊΪΒ ἱηνοῖνεβ ἴῃς ᾿πιροτίδηϊ 468, ἰμδὲ τῆς “ Ὀυ}14- 
ΘΓ5.᾿ σψουἹὰ ε ᾿ῃεηβεῖνεβ τοὐθοϊεά : (6 ρΔΓΔΌΪΘ 
Ἰεέε τὴς ὅοῃ ἀεδὰ ουϊβαε οὗ {Π6 ν]ηεγαγά, (ἢ18 
οἰϊαϊίοη, τερσοϑοπίϊης ΗΠ Ἶ τὰ 45 νἱοῖοῦ δηα νοηροῦ 
(νου. 44), ρΡοϊπῖβ ἴο ἔῃς τεβυγτεοζοη. --- ΤῊ Βολὰ 
οὗ ἴδε ΟΟΥΠΕΙ ψᾺΔ28 ἔγουι [80 ἴοσχὰ, εἴς. “ΤὮ15᾽ 
τηυβὲ Κ.,ΥΔΙΩΤΊΔΙΟΔΙΪΥ ΓΕΐΕΣ ΟἰΠΕΥ ἴο “πδδᾶά ᾽ ΟΥ 
“φοΥΠοΣσ,.᾿ ΟἸΒΕΙΒ υπαάοτγαίαπα 1ἴ 45 “ 1158 τὨϊηρ,᾽ 
1} 15 ἐχα!δύοῃ οὗ ἴδε ἀδβρίβϑεά οῃβδ. 

Ψεῦ. 42. Ἰποχοΐοστθ. ὕες Ὀδγδῦ]6 15 Δ Κη ἃ 
ἀραῖῃ, Βεοδυβα [15 ποσὰ οὗ ΔΌΡΪΪ65 ἴο γου, 
(ἢ15 Ἰη οΥΡγο Δ ΠΟ 4150 ΔΡΡ]165 ἴο γου.---Ἴ 0 κίπρ- 
ἄοχῃ οὗἠἨ Θοᾶ 5811 ὃθ (Δκϑὴ ΑΤΔΥῪ ἴσοι γοῦ. Τῆς 
“νἱπογδγα ̓  τηθδῃβ δ 6 “ Κίπράοπι οὗ Οοά᾽ ἴῃ 4]} 
565, ποὶ δχοϊυβίνεϊυ ἴμ6 7 εν ϊϑἢ ῬΘΟΡΙΒΕ. --- Ἰὸ 6 
πδίοιι Ὀτὶπρίηρ ἰοστὰ ιο ἔγαϊ [5 ̓ποτοοῖ. Νοῖ ἴὸ 
[Π6 Οδη 1165 845 βυςἢ, Ὀυϊ ἴο ἴῃ6 βρί γα] 5Γδ6] 
(ςοιρ. 1: (οσ. χ. 18; δ]. ἰν. 29), ἴο Ὀς οοῃβῖϊ- 
ταϊεα τα ῖην ἔσγοηι ἰδς Οεηι]εβ. ΘΠ ΚΙΏΡΙΥ ἔα]- 
ΒΠεὰ ἴῃ τἢς ἢἤγϑι σδηίυγΥ, Ὀυΐϊ βεσοπάδλσυ {}}8]- 
ἸΏΘΩΪ5 ΔῈ ΟΟΠΒΙΔΠΕΥ ἰδκὶπρ ρἷᾶοθ.Ό ῬῬχνηες 
Δουδβεά Ἔνοσ ἰςδὰβ ἴο [5 σοβυί. 

ψεσγ. 44. Απὰ 86 διδΐ ζ4116 οἱ ΕΠιὶ6 αἴοσιθ, 2. Ζ., 
1ῆ6 σογποτ-βίοης, ΓΟ τιβὲ (νεσ. 42). ΤῊΪβΒ νϑῦβα 
ἐχρδηάβ τῆς οἴδυβε : “Ηξ νὴ)}}} τη ἰθογ  ΌΪῪ ἀαϑἴσου 
{πεϑε πιϊϑεγδῦϊς τηεη,᾿᾽ δὐάϊηρσ ἴδε τπουρῶϊ ἰμδὲ 
Ομ βὲ ἩΣλβ6 1} 18 ἴῃς Τυᾶρσε, ψοβεὲ σοπιηρ 1} 
ΤΟ} ἴῃ ἃ Ὀνοίο]α Ρυπιϑῃπιδηϊ, -- ΜΊ᾽1 Ὁθ ὈΣΟΪΚΘΣ, 
ῬτΤΟΌΔΡΟΙΪΥ ἃ γοΐεσεπος ἴο 15. νἱ}. 14, 1ς. ἩἨς ψῆο 
ΤΌΠΒ ἀρδϊηϑὶ Οὐ {4118 ονϑὺ [86 σοτπεσ-βϑίοῃς, τηΔ}κ- 
ἱης ΓΟ σίβί ἃ βρισγί[υδὶ οἴεηςε οὐ βίυ μι ] πσ- Ὁ] οοἰκ 
(οοιηρ. 1 Ῥεῖ, ἰϊ. 8), ΜΠ] ὈῈ Ὀτυϊδεὰ. ΤᾺ 15 (ἢς 
Ῥυπιβησηδηΐῖ οὗ ἴῃ6 δοῖϊνε πεν οὗ ἴῃς ρδϑϑῖνε 
ΟἾσβι. --- ΟΣ ἩΒΟΣΏΒΟΘΥΟΣΥ ἰΐ 58:81} 7411, ἱξ υἱἷὶὶ 
ΒΟΔΙΓΟΣ ἷπὶ 88 οὔδ. ἤδη Ογὶϑὶ 15 ἴΠ6 δοίϊνε 
υάρε {15 υἱΐεγ ἀσβίσυσοι Μ1]1 Ὀς (ἢ6 ξ0}} ρπη- 

ἸΒῃτηθηῖ οὗ ΗΒ ἐπεηθβ. Ἐδραηΐδηοα ΤΑΥ͂ Ἰηΐετ- 
νοη6 δηά δνοτῖ (15 η4] σγεϑὺ]. ὙὮΠετο 15 ἃ σοίοσ- 
δῆοα ἢδτε ἴο ΠΏ Δῃ. ἱ. 34. 35» 44, ἴμε βἴοῃς ἰη τῆαϊ 
ῬτορΡΆεοΥ Ρεΐηρ ἰΔεπδεά ἩΠ παῖ τηεπεϊοπεὰ ἴῃ 
Ῥβ, οχν]]ἱ., 15. νἱϊ., αηὰ σὴ ΟΒηβὲ Ηἰ πλ861Ὲ, 
1η δάαϊξίοη ἴο ἰῃς βιγκίηρ ἔξ] ΑἸ πιθηΐ ἴῃ τῆς σᾶ58 
οὗ ἴδε [εν ]8ἢ συϊετβ, ἔπεσα 15 δὴ οὈνίουβ ΔρΡΡ]1οᾶ- 
τίοπ ἴο 411 ψγῇο ορροβε Ὁ γβῖ, γῆο ἴδίες οἴξεηςα 
αἱ Ηἰτὰ 45 ἴῃς σουπεσ- 8. 0}8. 

ψεΥβ. 45, 46. ΤΉΘΥ ποῦν Ῥεζοεῖνεα, ἱξ ποὶ Ὀ6- 
ἔοτο, [αἴ ἴῃς ράγδῦϊε τεξεσσεὰ ἴο ἴδ πὶ ; {ΠΕῚΓ ἀ6- 
(οττϊηδίίοη τὸ ΚΙ] ΗἾπι Ὀεοάπης ἄχεα (5ες Μαγκ 
ΧΙΊ. 12; [κὲ χχ. 19). Ανοϊάϊηρ Ορεῃ νἱοϊδηοὰ 
Ὀδοᾶιβὲ ἰδς ταὐυϊθιμιας ποὶὰ Ὠἷἰπιὶ [ῸΣ ἃ ῬΙΤΟΡὮΘΙ, 
ΠΟΥ ψεϊσοτηθὰ ἰγαδοθεῖυ δπὰ δὲ 1δϑὲ οδυτδα ἰῃς 
ται ἰτυᾶὰς 1 ἢ ἘΠεῖὰ. 
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7άε αγαδίε 97 1ζς 3 ἴἄαγγίαρε 97 τῴ Ατηρ 505. 

Ι ΝῸ 76 5815 5 δηβιννεσεα δηὰ βραϊα απο ἴθ ἀραίη ὈΥ Ραγᾶ- 4 895 “βαρ. σί. 

2 0165, ἀῃὰ 584,1 ὁ ΤῊἜ Κίηράοπι οὗ ἤδάνθὴ ἰ5. |ἰκε 32 υπΐο ἃ ὁ ζαιρ. ταῖο 
ς (οπιρ. Ρσου. 2 σεγίδίη Κίηρ, 2 ψΏΪΟὮ " τηδάς ἃ τηδιτίαρε [ΟΥ ἢ᾽5 βοη, Δηά “βϑηῖΐῖ 

ἔογίβ 15 βογνδηΐῖβ ἴο 94}1] 1 6πὰ ἴπδὲ ψεγα ὈΙἀάθη ἴο ἴῃ νεά- 
4 αἴηρ :ὃ δηὰ [Π6ὺ ψου]ά ηοΐ οοηθ. Δραίη, ὁ ἣε βεηΐ ἔογίἢ οἴιεσ «4 σβαρ. χχί 

βογνδηΐβ, βαγίηρ, ΤῸ] {πε ψὨϊοἢ ὁ αα ὈΙἀάςη, Βεἢο]ά, 1 ἢανα 

ΡΓΕΡδγοα ἴ τὴν ἀϊπηστ : “ΤΥ ΟΧΘη δηὰ 94:7} [Δ|ΠΠΠρ5 ἀγ Κἰ]]6 ἃ, Δῃ ἃ « Ῥτον. ἰχ . 
5 81} [Ὠϊηρ5 γέ τεδαγν : οούὴθ υπίοϑ [ῃ6 πηαγτίαρε δ Βυΐ [Π6Ὺ 

τηδάς ἸΙρϊ οὗ 22, αηὰ ψεπὶ [ΠΕΣ νᾶγ5, ομ6 ἴο 815 ὃ δύῃ, ἀποῖθου 
6 ἴο ἢ15 τῃηργοῃαπαΐβα : Απά ἔδδ τεοιηηδηΐ ἴοοῖς 10 ἢ15 βογσνδηίβ, δηά 

7 εηίτεαϊεα “άενε βρ  τεέυ]]γ,1}} δὰ 7 [εν ἑάφρ. Βυΐ ψβεη ἴῃς Κίηρ 7 8ες ΠᾺΡ. 
ἢρασγὰ ζάδρεοζ, ἣ6 ὰ8 τοί :13 δηὰ ἢδ βϑηΐ ξογιἢ 18 ἢ]5. ἈΓΤῚ165, 

Δηὰ ἀσβίσογοα ἴο56 τηυγάσγοιβ, δηὰ Ὀυγησὰ ὑρ 15 {πεῖὶγ οἰΐγ. 

8 ΤὭρη βδϊτ 6 ἴο 15 βεγνδηΐῖβ, Τὴ ψεααϊηρ ἰ5 τοδάγ, Ὀὰΐ ἴα Ὺ 

9 ΜΈΪΟΙ ὁ ψεγα δά άθη ψεγα ποῖ σ νοσίηγ. Ἃο γε ἱμογεΐογα ἱπῖἴο 1δ Ζ βαρ. χ. ει, 
δίδε Βίρνναγβ, ἀῃα 88 ΤΏΔΩΥ 85 γα 8141] ἢηά, ὈΪά το 186 πιᾶτ- τὶ ὦ: 
τίαρεδ 50 16 [ῆο8ς6 βεγναπίβ ψεηΐ οαΐ ἰηΐο [ῃ6 ἰρίναγβ, δηὰᾶ ὁ Ἐτοὶ ἀπ 
βαϊμεγεά ἰορθίμου 411 885 δὴν 8ἃ5 ἴμεΥ ἴουπά, ἡ οί Ὀαὰ δηᾶ, ἐξ». χη 
βοοά: δηά ἴῃ6 νοδάϊηρ ψ85 ἔχη 5ῃ6α " Ψ] ρσυσοίβ. Απάᾶ18. 3Ὁ 47 
ΒΕῺ [ῃ 6 Κίπρ οαπηα ἴῃ ἴο 566 1 (Π6 ριιεδβῖβ, ἢς δῶν ἴμεγε ὃ ἃ τρια 
τΔη ΜὨΙΟἢ " δά ποῖ οὔ 4 ψνεάάϊηρ ρσαιτηθηΐ: Απά ἢἣδ 541 υηΐο 

δίπῃ, ᾿ Ετίεηά, ἢον οαπιχαϑὶ ἕῆοι ἴῃ ΒΙΠΘΓ ποῖ δανίηρ ἃ ψεδάϊηρ ' ϑος, ἮΡ 
ϑαττηθηῖϊ ὁ Απᾶ ἢξε ννγὰβ βρεθοῦεββ. Ὑδδη βαἰα τῆς Κίηρ 3 το 
[6 " δεγνδηίβ,21} ΒΙηἀ κἰτπ μδηά δῃά ἔοοῖϊῖ, δηὰ ἴαϊκε ἢΐπὶ ἀναγ, "κι 8.6. ὥμρ. 
Δηα " οαϑί ἀζηε 3 ἰηῖο οὐΐοῦ ἀδύκηθ85 ; "ἴδεγα 5}.4}1 Ὀ6 ΘΟρί ἢ πὶ 596. Ἵβαρ. 

ν1]. 12. 

ἶχ, 3.) 5. 

[4 πὰ σηπδβηϊηρ οὗ ἰδεῖ. ΕΌΓ τϑην ἅγὰ 9 οδ᾽Ἱδά, θυΐ ἔδν αγε 3 ὁ Ἐπ Ὁ ΞΌΝ 
9 ᾿ῇοββῃ, 

1 αραϊη ἴῃ ῬΆΓΔΌ]65 υηΐο ἴΠ6 πὶ, ἜἜΠῸΕ 3 ἸΚεηδα 
ὃ ἃ τὴδῃ ζἦαξ τύᾶϑ ἃ ἰκϊηρ 4 Ὑ00 δ τηαγτϊαρε- ϑαβὶ 
5. τῃαϊ Τ τηλᾶα ΓοΔαΥ 8 (0 9. 8 ΟὟ 

10 γεβί [δὰ Βοϊά οἡ ἯΙ {γρδίβα [Πδ πὶ Βῃδιη αν 
12. Αηὰ (Π6 Κίηρ ννᾶβ σσοόῖἢ 18. ο»"ἦξ ξοττ ἢ 16 εἶ Ἂρ 
16 ζηι5εγί ἰῃ6 ΡῬΑΤΠΏρ5 οὗ 16. Απὰ 11 Β)16ἀ 18 Βυὲ 
19. ἸοοΚ ὕροῃ 30 ({Π6 Κίηρ 5414 31 αἰτοηάδηςβ 
32 σ»»: δῃηὰ 1ΔΚαῈ ἢΪπὶ ΑΎΤΑΥ 38 ολβί ἢίτη οὐἱ Ἢ. 2} ἃΥῈ 

ΟΟΝΤΕΝΤΒ. Μάασκ βίδίεβ (χῖϊ. 12) ἰῃαῖ, ΔῸΣ 
τς ράᾶσαῦὶς οὗ ἴδε σὶοκεὰ Ὠυβαπάχηδη τὰς χυ] ΘΟ 8 
"Ἰεῖ: Ηἴπὶ δπὰ σεηΐ {Ππεῖγ γᾶν ; ̓ ἤδπος 118 ρᾶτγα- 
Ὁ]ε (ρΡεσυ)]ατ ἴο Μαιμεν) νγὰβ ποῖ βροΐζκεπ αἰ γε Εν 
ἴο ἴῃς τυΐϊεῖβ. εχ. 1, Ββονόνου, ἱπα!οδίοβ πδῖ αἰ 
ὙγΑ5 Αἰτηξὰ δὶ {εὶς «βουρῃῖς Δηᾶ ἀδϑίσηβ. Τῆς 
ῬΆΓΔΌΪΕ ἰπ [ὰκς χίν. 15--24 (ἴπε στεδῖ ϑυρρετ") 
Γεβετ  ΌΪ65 [ἢ 5 οπς ὙΠὶς ἰδ ἀτός ΣΝ οφ]]αα, “ἢ6 
“ΛΑΤΤΙΆσα οὗ ἴῃς ΚΙ ηρ᾽8 5οη,᾽ Ὀυϊ ΝΙΝ, ἐ556 η[14] ἀἱέ- 
Τετθησεβ. Τῆς ΓΟΠΟΥ ν»ᾶὰ8 αἀο ϊνοτοεά ἴῃ Ῥεσοϑ, 
αἱ ἰδ ἤουβ6 οὗ ἃ Ῥῃαγίθεο, ἀπ ᾿νν28 οσοδβϑίοηδα 

εὐ βαὸ ΔῊ ΘΧΟΪΔι Δ ΠΟ Οὗ οὔα ννῆο βαῖ τὶ ταφαὶ ἢ 
ἵπι. Τῆς ομα ἯΔ8 ἃ βυρρετ, ρίνεῃ Ὀγ ἃ πιᾶπ οὗ 

νγεΆ ὰ ; ἘΠὶ5. ἃ τηδιτίασε ἰεαβὶ σίνθῃ 84 Κίηργ. 
πῃ ἴμα ἔοιπποῖ οὔϑε ἴδε ἰηβηϊϊς δοοάῃα88 δηά 
ξτᾶρε οὗ ἴδ Τοτὰ 5 Ὀγουρῃξ ουΐ, Βεγε ῥυάρτηεπε 
15 τηδάδ ῥχοπιπθηί. Τῆς ἔνγο-ἔοϊα ἰην ἑαίου ε 1. 
τὴς ΔΥΔΙΟΥΥ (σου ἢ ἴῃς σεηζυτίε5 οὗ [εὐ] 8ἢ ἢ 15- 
ἢ. 2. Ῥετεπιρίοσυ, δὲ ἴῃς ἔπιε οὗ ἴῃε πεαάϊῃρ 
τος [6 Νενν Ὀ᾿βρεηβδαίίου ννὰ5 υὑβῃεγεὰ ἴῃ). 
ΤὨς ἐνο-ζο]ὰ τε)εςσίίοπ : 1. ΕΥ̓ ἱπαϊβογεπος (νου. 
5), 2. ὈΥ Ῥετγβθουζίοη (νεῦ. 6). ὙῊδ ἔπγο-ξο] 4 ρυη- 
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ἰβητηθηῖ ; 1. Οἡ ἴῃς ΡεΥΘΟΊΒ ; 2. Οἡ ἴδ ῥἷδος οἱ 
ἴμε ρετβθουΐοσβ ΤῊΣ ἱηνίϊδτίοη ἴο ἴῃ (σε 68 : 
Ι. Ιου ΔΩΥ ΡὈΓΟΙ ΤΙ ΠΑΤῪ (νΈΓ. 9) ; 2. υηΐνοτβαὶ 
ίνεσ, 10). Τῆς ὕγο- ΟἹ ϑἰξηρ : τ. Ἰσουρῇ ἴδε 
ἱπνιϊδίοη ; 2. δὲ ἴπῸ ἐεαβὶ ᾿ἰἴβε} (νεῦγϑβ. 111-14). ---ς 
ΤΠ ἐχουβαεβ οὗ ἱπάϊβοσεπος (νεσ. 5), ἴδε βρεθοῖ- 
Ι6ββ8ῃ 655 οὗ 56}{-|ρῃϊεοιυβ ὑχοΐββϑίοη. --- Τῆς ννεά- 
ἀϊπρ ἔεαβὶ ἱπλρ] 165 ἰῃς οὔτ οὗ ἴδε ννεάδαάϊην ρατ- 
τηεηΐ, 

Ψεγ 1. Απδινψοσζοᾶ. ὅεε δῦονε. -- ἰη ἰῃ Ῥα- 
ΔΌΪ68 ; ποὶ Ππεσοαββατν, ἰῃ ἃ ΠΟΠΊΡΟΙ Οὗ ῬδγδΌΪε8, 
θυΐ ἰῃ ΡΑγδῦοὶὶς ἀϊδβοουγδα. 

νεῖ. 2. Α τῶϑῃ ἴμδὲ ψῸ8 ἃ κίηρ. Ἐν Ἔν 
Οοάᾶ: (ῃ6 Βουβεδοϊάεσ οὗ τῃ6 ἔοστιοσ ρᾶγΔΌ]ς. --- 
Α τολχτίαρθ ζϑαδί ζὸὼΣ ἰδ δου. Τῆς ψοσά ᾿πο] 65 
ΔΠΥ ρσίϑαϊ ἔδαδί, Ὀυϊ ἤεγα ἃ τρλιτίαρε ἔδαλβδε 15 
τηρδῆϊ, βίποθ ἴῆ6 ποσὰ "8οῃ ᾽ τηυδἊὲ ποῖ ὑὈδ6 πσοόνῃ 
ἱπῖο ἴηε Ὀασκρτουημα. [{ γὰβ Ο σβ᾽ 5 τἸηασῆδρο, 
2. ὁ., ΜΙ 5 σονδηδηΐ ὑοῦ Ϊς, δοσοσαϊηρ ἴο ἴῃς 
ἸππΑΡΌΓΥ ἢ τη6 ΟἹ Τεβίδιηιεηϊ (15. 1ἰν. τ; Εζεϊς. 
χνΐ. 4; Η05. 1. 19, 20 ; ϑοηρ οὗ δοϊοίζοῃ ζγουρ- 
ουῦ; οοπρΡ. 5. χὶν.). ὅεα, 4]8ο, ἴθ {ῃς Νεν 
Τεβίατηεηϊ (ΕΡἢ. ν, 25; Εδν. χχί. 9 :)ὴ νῆεγε (Πς 
Ομυσοὴ 8 τὰς ΒΠάς, ἀηα [ἢ15 τραγγίαρο ἔδαϑί 18 
ἴὴ6 υπίοη οὗ ΟΠΠδὲ δπὰ Ἠϊβ Ομυσοὴ ἴῃ ρίοτγ. 
ΤΒα υπΐίοῃ οὗ (δς Πίνπηθς δηὰ υϊηδηῃ παίυγοβ οὗ 
ΟὨτβὲ ὑπάοι] 68 τὴ6 οΟΠΟΙ υπίοῃ, Ὀυῖϊ 15 ποῖ 
Ῥτομλποηΐ ἤστο. Βα] νεσβ, 8ἃ5 ἱπαϊνι 0.815, ἃγς 
εἥρᾶς τῆς Οδυτοῖῦ 45 δὴ ἰδ] ὍΠο]ς 15 (ῃς 
τί ἀα. 
γεσ. 3. ἘΙὮκ βοσυδαπΐίδβ. [Ι͂η (5 ὑσορῃεῖϊς ρᾶσα- 

ὈΙς, ποῖ (ἢε ὑσορβεῖβ θὰαΐ τῆς ἄγβι τηθββεηροῖβ οὗ 
ἴῃς ρΌ5Ρ6!. --- Ἰὸ 0411 ἔιθτι [μὲ τσοσὸ ἰάθη. ΤῊΣ 
Οτϊεηΐδὶ ουδίοση ψγν85 ἴο ἰηνὶῖε ἔν]ςα : ἄχϑῖ ἴο ἰδ 
ἔεαϑὲ σΈΠΟΓΑΙΥ (΄ υἱἀάδη ᾽), ἴπδη ἴο ἰῃς Ῥεριππίηρ 
οὗ τῆς ἐδαϑίὲ 1861} (' ς8}} . ὙΤθοβα " διδάδη ̓  γγοῦα 
ἴῃς ενβ. Τῆς βεςοοηᾷ ἰηνζαιίοη νγᾶ5 ἃ 50 ΤΏ ΟΠ 8 
ἴο Ἔχρεοϊεὰ γυσδβίβ, τλῖῃου ἤδη δὴ ἰηνϊαδιίοη. 
ΤῊς Πιβὶ βεσνδηΐβ, ΏΟβ6 τηδϑβᾶρα νγ8 γα͵θοῖεα, 
ψ ΤῈ ἴοδη (μ6 Βαρίϊι, Οτϑὲ, δηὰ Η8 ἀἰβοὶρ]65 
Ρ ἴο τηΐβ τη. 
εῖ. 4. ΟἿΟΣ ποσνασίβ, ἩΪΓΠ ἃ ΡΟ] ΔΙΠΟΙ τη 68- 

Βαραδ, ΡΓΟΡΔΌΪΥ ἴπ6 ΑΡροβἕϊεβ ἀπά Ἐνδηρε  βὶβ, 85 
ἴΠ6Υ Ῥχοοϊδιτηεὰ [ἢς Ζ}} σοβρεὶ ἴο {πε [ενὺν73 ἔγοπὶ 
[ῃ6 ἀδγ οὗ Ῥεηϊεςοβί. --;}ὖὦ μδᾶῦθ τηδὰθ σοδὰν Τὰν 
ἰπποῦ (ηοΐ ὁ ΘΌΡΡοτ,, Τὐὺκα χῖν. 16). ΤῊς 56 7165 
οὗ ψεααϊηρ ἔθαϑίβ Ὀερδῃ ὙΠ} 4 αἰπποσ, ρσεοβά- 
ἴῃρ ἴῃς ἀοίυ] τιδιτίασε. [Ιΐἱ τεΐευβ ἴὸ ἴῃς Ὀερίη- 
πἰηρ οὗ Ὀσν] ερσοβ,  ΙΘἢ ουϊταϊηδῖε ἴῃ “16 πηδτ- 
Τρ α ΒΌΡΡΟΙ οὗ ἔδε 1,4π|ῦ.᾽ ΑἸΤΠοΟυΡῈ ἴῃς ρυεδβίβ 
ΨΟΙΟ ἴῃς βυῦ])]εςῖ8. οὗ [πε Κίηρ, οσὴ Ηδ ταϊρῃῖ 
ςοηδβίγαϊη, Ης ᾿πνιεβ {πεῖ ἐνθὴ ΠῚ ὈΓρΈΠΟΥ, ἴο 
Ὀεσοιῖε ρζυςβῖβ δηα ἔτι εηάϑ8. --- ΜΓ ΟΧΘΣ 8πὰἃ ΤΩ 
αι σα. ῬΙΟΌΦΡΙΥ ἃ ἤρυτγαϊνε Δ1]]υϑίοῃ ἴο {δ6 
βἰαγίηρ οὗ ἴῇς βδογιῆςα, 45 τηθᾶΐ ἔοσγ 1ἴῃ8 ξδαδϑβῖ, 
ΤῊΐδβ ἰπουρῆϊ οὐ ΟἸ τίϑὲ 45 5]δίῃ ἰβδ ΠΕΟΘΒΒΆΓΙΥ ἰῃ- 
οἸΪυάεά, ἤδη ἃ αἰ 5 πο Εν Ἔνδηροὶ οι] 56 η56 15 Ρὰΐ 
ὍΡοΟΠ ἴῃς Ρῆγαβε : 811 [ῆϊηρϑ ἅτὰ τεδάγ. Τῆς ςοη- 
ποοιίίοῃ οὗ ἐπε ἴτννο οἰδυβεβ βυρρεβῖβ ἃ πιοδηϊηρ 
ΨΏΟΉ ΓΔΥ ΠΟΥ͂ 6 ῬΤΟΒΙΔΌΪ υδεαὰ ἴῃ ἱπνι ηρ ἴο 
τῆς τά 5 Θυρρετ. 

γεῖ. 5. Βυΐ [δ0γ τοδᾶθ ᾿ἐρσιί οὗ ἐς. ΑἸ] δά 
ἃ δυὉ οοπίοταρι ἔοσ ἴὰς ἰηνϊἰδιίοη ΒΪσἢ τγᾶ8 
τηδληϊξεβίεα ΠΟΥΘΥΟΙ ἴῃ ἔννο αἰβέποϊ ἔοστὴβ : ΘΟΠΊ 
ψϑαῦ ΔΨΑΥ, ἴῃ Ἰπαοτοηΐῖ νου] 655 ; ΟἾΠΟΙΒ Ὀ6- 
ΟΔπὶς Ῥεσβϑδουϊουβ οὐ [1ὴ6 τλεβϑθησεῖβ (νεγ. 6). 
Μδην τεΐοσ “τηδὰς Ἰίρῃϊ οὐ 1{᾿ ἰο ἴῆς ἱπα βογεης 
αἶ455 δίομε, Ὀυϊ ἴῃς ΟἾΠΘΥ νἱ ον ἰ8 πιοῦα ρταιηπηδῖ- 
ἰς8]. ΑἸ] πιοάδθβ οὗ τεὐεσϊίης ἰῃς ροβρεὶ, Ἔνθ 
Ρετβεους!Ὼοη, ἅττα Του τηλκίηρ Ἰσδξ οὗ ἰξ, -- Οπ0 
ἴο ἰδ οσσει ἔασι. “Η8 ονη,᾽ ἴῃ ἃ 5616 5} βρ τ, 
-- Ηἰθ του μβδυηᾶϊδθ. ΝΟΥ] 1 655 15 ἤοτο ταρτα- 
βεηϊοὰ ὉΥ ἴῃς ὕνο ᾿Ἰεδάϊηρ οσουρδίοῃβ οὗ πιδῆ, 

ΤΗΕ ΟΟΘΡΕῚ, ΑΓΓΟΚΌΙΝΟ ΤΟ ΜΑΤΤΗΕΣΝ. [(μάΆ». ΧΧΙ!. τ-τ4. 

ΤῊΝ δρρ)]οαιοη ἰβ, ὈΥΣΩΔΙΙΥ, ἴο (ἢ6 ἱστοὶ ριουβ 
Πα σᾶγε 6585 αν 858} ΡΘΟρΙα ; [Βδῃ ἴο 811] βυυοῆ ἸΏ 
ΔΩΥ ἅρέ. 

νεῖ. 6. Βαϊ ἴδ τοδοῖ. Ἐδργοβεπίηρ (δς ἔδηαῖ- 
ἴοδ] σα]εῦβ οὗ {πε [ενβ, ἴη6 ῬΏΔΓΣΙΒΕα5. --- Ττϑαθαὰ 
ΟΣ ΒΙΙΔΙΠΟΌΪΙΥ δηαὰ οἷον ἴμθπ). [,116ΓΔ}}Ὺ ἔὰ]- 
Ἀ]1εὰ, ἰῃ οᾶ86 οὗ (ες Δροβίϊεβ. δὰ Ενδηρε 55. 
Ιπαϊβεγεπος οὐΐδη ρᾶ5565 ἱπῖο Βοβϑιγ, ἃ5. τῃ6 
Ιηοτα σοπδἰβίεης δειϊίυαα. 

ψεῦ. 7. Ηο δοπΐ .ἷ5 αἸτηΐθθ. Τῆς ΕοΣηδη ἅ1- 
τ 165 ὙΠΙΟἢ ἀσβίτογεα [εγαβδ]θπὶ γγεσε ἴῃς ὑποοη- 
βοίουβ ᾿ηβίγαμλθηβ οὗ αοὐ᾽β (ἴῃς Κὶηρ᾽᾿ 5) ψσαίῃ. 
Γ(οΙΏΡ. ἴ5. χ. κι; Χὶ]. ς ; [οσ. χχν. ΕΣ ΟΕ] 1], 25. 
-- Ῥοείσογοα ποθ τηπτύθσοσα. Βοιῇ τῆς πα ῆοτ- 
εηἴ Δηὰ ΒΟΒΈ]Ε, 4ΠκῸ συν. - Βατησὰ Τμοΐν οἰΐγ. 
]εγυβδίθηι 15 τηθδηῖ, ἢ0 Ἰοηρεῦ “5, θὰϊ “ἸΠ ΕΓ 
οἷν. Τῆς ἀεσδίσυςτοη ὑσεσθάδβ ἔπε ἐν δου ἴο 
()6 (ὐεπΈ]65 (νεσβ. 8-10)ὲ. Τῆς πὶ σοὐεστίοη οὗ 
ἴδε [ἐν δπὰ (ἢς βυθϑ του οὗ ἴπ6 σε Π}]65 ἴοοκ 
Ῥίδος δὲ ἰῃῆς ἀεβίσυςίοη οὗ ςγυββ] τη, ΔΙ ΠΟ Ρ ἢ 
ἴ86 ροβρεὶ δα Ὀδεη ῥγοοϊαϊμηξὰ ἰο {πε (ἀςπε]65 
ἔοτ ἔουυ γεᾶγβ Ὀεΐοτζε. 

ψεσ. 8. Νοῖ ψοσίγ. Οορατε Ῥδι}5 ἰδῃ- 
ξυλρε ἴο ἴῃς [εγἷ8 αἵ Αῃποοῦ ἰπ Ῥ᾽ 5: 414 (Αςίβ 
ΧΙ. 46) : “ Ἰυᾶρε γουσβεϊνεβ Ὁμ οὗ δνοῖ- 
Ἰαβίίηρς 11ξ6.᾽ 

ψετ. 9. Τδθ ἱηρ οὗ ἴδ0 ἰρῖίψαγα. ΡΊδοεβ 
ΠΟΙΕ βίγεεῖβ τηδεῖ, ΡυΌ]]ς βαυδγαβ, εἴς., τὰ (ἢς 
Κἰηρ᾽5 εἰν, οὐ β νου], ποῖ Γδγυβαίθπι. ϑοιὴς 
τοίεσγ ἴξ ἴο ἴῃς6 ουἰεῖβ οὗ σουπίτγ-τοδ5, οἵ Ὠὶρἢ- 
ὙΆΥ5, ἴῃ τς ΕΉΡ] 5 βθῆβε, δρρί γίηρ 1 ἴο ἴῃς 
οἷης οὐὔξ ἰπΐο ἰῆς ἀϊδβίδης νου] ἴο ᾿ηνὶϊε ἴῃς 
.165. Ϊῃ ΓμκΚο χὶν. 23, νυ ἤοσο “βεάροβ᾽ ἰβ 

αἀὐάεά, ἢ Ἰαϊξοῦ πιεδπίης ἰ5 ονϊἀδηΐ. 
γεσ. το. Αμὰ ἴδποβὸ βοσυδηΐβ. [πο] ἀϊηρ ἃ]] 

οβροὶ τῃθϑϑθηροῖβ ΟΥΘΥ ϑἰηςδ. --- ΒΟ Ὀαὰ διὐὰ 
δοοὰ. ΑἹ! Κὶπάβ οὗ Ῥεορῖς, ψιπουϊ τεραγὰ ἴο 
ΠΟΤ ἀρραγθηῖ πλογδὶ σμαγδοῖοσ. Τῆς δοςερίδηοσε 
οὗ {πε ᾿ηνιδοῃ γβ8 (πὰ 15) {πε στεαῖ σοησογῃ 
οὗ ἴῃς Κὶπρ᾿8 βεγνδῃηΐβ. -- ἀπὰ (δ τοδάϊηρ τῶ 
δι]οὰ τἱῶϊ χτοεῖδ. Τῆς Ϊενν8, Ὁν [πεῖ το)θοοη 
οὗ τῆς φρόΌΒρεὶ, αἰὰ ποῖ ἔγυβίταϊε ἴῃ6 σταςς οὗ σοά. 
Βεβιἀεβ (ἢς τευ καῦ]ε ἐ]ΠἸσαεηΐ ἴῃ ἴῃς ΘΑΙΥ 
(ἢ γι ϑιίδη σδηζυγίδ5, ἔπος 15 ἃ σοίσσοπος ἴὸ {Π6 
ΟΒυγτοὶ 85 σαϊμεγεαὰ νοὶ δίπος ἔτοσι 41] ραγίβ οἵ 
ἴῃς του], οὐ “Ῥαὰ δηᾶ ροοά,᾽ δῃὰ οοπίδιηϊησ 
ϑοης στοῦ “ἃ νεἀαϊηρ ραττηθηί.᾽ 

ΜΕΥ. Ι1. Το Ἰοοῖς πΡοΣ [0 [8. Τῆς Ῥῆδγ. 
5665 δηᾷ 411] ἰ6ρ}1515 [Π1ηΚ ἴῃς οροηΐϊηρ οὗ ἰὰῃς 
ἄοοῦβ ἰθαᾶὰβς ἴο υπτὶρμίδουδϑηεβθδ, ἔθεσε ζο]] ον 
τπεγεΐοσε ἃ Κη οὗ τῆε ροΒραδὶ πλεϊποα οὗ τὶρῃϊ- 
ἐουβηςϑ8.: ΤῆΕ σοπηηρ ἴῃ Ἰυάρτηθηξ (σΟΙΏΡ. 
Ζερῆ. ἱ. 7, 8) ἰ5 σερτοβθηϊδα 5 ἰαϊκηρ Ρ]δςα δὲ 
ἴῃ ἔοαβί, ἀπὰ ἤδηος ποῖ οὐἱἷν του ἴδτοσ Ὀυΐ 
Δῃ Οὐσραδίοῃ οὗ ἸΟΥ͂, ἔογ ἴῆ6 Ῥτγορευὶ εἰοϊπεὰ 

ἐϑί8. Οὐοά, ποῖ πλδῃ, ἰ8 ἴο Β)4]}}} αἰβουτηϊηδαΐς 
Ἐξ τὴ ἴπ6 σιιεβί8. --- Ἡβὰ ποῖ οἱ ἃ ψοδάϊηρ᾽ 81- 
Ἰαϑυῖ. Εδοῦ ρυεβὶ βῃουϊὰ δηὰ ἽοουἹὰ ἢανε οπα. 
ΤΠ Τἤαγαςίοσ οὗ ἴῃς συσδίβ (νγῈσ. 10) ἱπάϊοαζαβ 
ταὶ τῆς Κίηρ Βίπιβεὶς Ρτονϊ δὰ ἴῃς πεάάϊηρ 
δαπηθηῖβ. ὙΤΏδ ἸΕΒΒΟῺ 18 ποῖ ἴμδξ δᾶ ριυεθῖ 
Βῃου]ὰ ἴακὲ ρδϊῃηβ ἴο ὑγονἀς ἰτηβοὶὲ ἢ ἰῃς 
ῬΓΙΌΡΕΙ μαρὶι. ΤῊΣ ρὲ οὗ ἴδε τνυεααϊηρ ραττηθηὶ 
δοσογαβ ἕδασ Ὀοϊίευ πῖῖὰ τῆς Θοηρίυτε ἀοοη65 οὗ 

δ.6. Ου [ῖἢς οἴμοι νἱδνν Ῥονεῦ Νουὰ μᾶνα 
6 ἃ να]ϊὰ Ἔχοῦβε, γεῖ ἴη6 τῇδη νγᾶ5 "βρεεοῦ- 

1655... “Το πεαάϊηρ ραπηδηξ᾽ 15 ποῖ ἐδ: ; τηδὶ 
ῖ5 τῇς ρΡυξπρ οὐ οὗ ἴῃς ραττηςηῖ; ἰδ 8 “πρῃῖ- 
δου 8η655,᾽ ρίνθη οὗ ἀοὰ ἴῃ (τβὲ ; ἴο θ6 ἀἰβξϊη- 
συϊϑῃεὰ δυΐ ποῖ αἰνϊἀεα, 45 ἱπιρυϊεὰ δηὰ ἰπ- 
στουρηῖ. ΟΥΒΟΥ νἹΟῪ : (1.) ΟἸΑΓΙΥ οὐ ΒΟ 6585; 
118 ἰοδάβ ἴἰο Ἰεραιίϑη ὈΥ τῆσγονίηρ ἴῃ ροβρεὶ 
Ὀα515 οὗ Πο] 655 ᾿πίο ἴῃς Ὀδοκρτουηάᾶ. (2.) ΟἾτῖϑὲ 



ζΗΑΡ. ΧΧΙ!. τς--46.] 

Ηϊπιβεῖξ : ἃ} ΘΟχδοῖ βἰδίειαθπίὶ οὗ ΟἿ :ης6Ὶ- 
Ῥτεϊδίίοη. (3) Βαρίί5πι; [18 ἰ8. ποῖ ᾿υϑεἰδεὰ ὈΥ 
ἴπ6 Ρᾶσαῦ]ας ποῦ ὉΥ͂ (ἢς φεπεγαὶ ἴθῆογ οὗ ϑοτῖρ- 
ἴυτα. 

γεν. 12. Ἑτὶοαἃὰ. Τῆς ψοτγὰ υβεὰ ἰῃ οἢδρΡ. χχ. 
13, Δῃα δαάγοβθεα ἴο [υἀδ5 (οἢλρ. χχνὶ. κο)ὴ. [ 
ΤΕ ΔΠ5 “σοι ρληϊοη,᾽ ψἱϊῆουϊ πρὶ γιηρ ἘΠ Πα 5} Ρ. 
-- ον οδιηοδὶ μου ἢ [ἰ γ͵ὰβ ἃ ὑοϊὰ ἱπίσγυβίοῃ, 
ἃ ἀαδριϑίηρ οὗ ἴῃς Κίης, ἴο Ἄρρεδγ ἴπ ἢϊ8. οἶγῃ 
ογϊ στ ἀτεββ. ΤῊϊβ ροϊηΐβ ἰο τῆς ῥγίὰς οὗ 5361- 
τὶρμίεουξηδθβ. ϑοῖὴς (Ὠ πη ἰὲ ἰπάϊςαῖεβ αν 1655- 
ΠΕ55 ΟΥ̓ ΠΥΡΟΟΤΙϑβΥ. -- Ηθ ψ88 θ68. ΤΠΕΟΙΟ 
οδῃ Ὀ6 ΠΟ ἐχοῦβε ἔου ἐδίϊυσγε ἴο ανα ο τὴς πο: 
ἀϊηρ ρατηγεπί, ἴο 6 σὶρβίεουβ {πγουρῃ ἀπά ἰῃ 
ΟὨΠϑὶ [6508. 

νεῖ. 12. Ὑπὸ διϊοιδδηί δ. Α ἀϊθοτεηῖ ποτὰ 
ἔτοπι ἰδ υβοᾶ Ὀεΐοτα, τεξεστίηρ ποὶ ἴο ἰῃ6 “561- 
νδηΐβ ᾿᾽ ΝΟ ἰηνίοα, ΠΟΙ ἴο ἐπε συεβῖβ, Ὀυϊ ρτοθδ- 

ΤΗΕ ΟΟΘΡΕῚ, ΑΓΓΟΚΌΙΝΟῈ ΤΟ ΜΑΤΤΗΕΝ. 179 
ὈΪΥ ἴο ἄπρθ]5, ἃ5 πλὶ ἰβίεῖβ οὗ ἡμαστηρηί. --- Βὶηᾶ 
τὰ δᾶ δηὰ ἴοοί. ΕῸΥ 56οιγε ἸΥΔηβέου ἴο Ὠ8 
Ὀΐδοε οὗ ρυπίβῃηηεπῖ. Τῆς Ὀεβὲ δυϊτῃοΥ [165 οτηΐξ, 
“Δηᾶ ἴαϊκα ἢἰπὶ αὐνᾶγ." --- ΟΥἿΟΣ ἀδυΐσιθδ5. ὅςες οΠλΡ 
ν}]. 12. ὙΏδτα τῆς ἔαῖς οὗ “ἴδε σὨλ]άγθη οὗ δὲ 
Κίηράοτχῃ ᾽ 15 γεξεσγοα ἴο ; ἤεῖδ οὗ 4 σσδηῖ]α, το 
εηΐεγαὰ ἴῃ, ἀδϑρίϑιηρς ἴῃς Κιηρ ; ΓΠ6ῚΓ Ρυπιὶϑπιδηϊ 
ἰδ [ὴ6 ϑαϊης ; ἰπεὶσ δἰὶῃ γγαβ τῇδ βδδᾶπλθ, [86 β5ὶπ οὗ 
Ῥηάο. 

Ἄοεσ. 14. ἘΕῸΥΣ ΤΆΒΩΥ ΔΙῸ ο08]110Δ. Α ῥγονοχθϊαὶ 
Ἐχργεβϑϑίοῃ ; 8566 ἤδρ. χχ. 16.5. στε ἴῃς Δρρ]ϊοᾶ- 
ὨΟΩ 5 ποσὸ σεηεσαὶ. Τῆς ’ οα]]εα᾿ τὸ 411] ἴμοβα 
ἱηνιαα, θοΙῺ Γεννϑ ἀηὰ (θη 1168. --- Βα ἤθιν ομλοδοσι. 
ΤῊΣ βοῆσγαὶ 56η856 15: δ ρᾶ58 5δέε)γ ζῃσουρἢ 
ἴῃς ἴνγο βίαψεβ οὗ βἰέσησ. Τὴ ομε τηδη ἴῃ ἰῃς 
ῬΑσδῦϊο ἱμπογεΐοσε ϑἴδηαβ ἔου ἃ ἰαῦρε οἷαϑ8. [18 
πΏρ] 6 μαι ἴῃς συσδβὶβ Μὴο βίδπα ἰῃς ἴδϑὶ δτὰ 
“οδοόβοη᾽ ὉγῪ ἀοα. 

ΟΠΑΡΤΕΚ ΧΑΧΙΠ. 115-46. 

7 ἀγεε (πρρρρ ΑΙ ςεαμίϊς ουδγοονεσ ὁγ ο".7 1.ογα, 41Π|5 Οπεείζον, τὐλίεί εἰῤφμοας 

ΗἶἸΣ Ἐριρριῖδε. 

[5 “ ΗΕΝ νηὶ τῆβ ῬὨδγίβθθβ, δηᾶὰ ἴοοϊς σουῃβ86ὶ ἤον [ΠΘΥῪ 
16 τηὶρ ας εηΐδηρ]εῖ, Ἀἷπὶ ἰη ἀές 

υαηΐο 8 Ηἴτα {πεὶτ αἰβοίρῖαϑ ψἱτὰ τα 

α Μαλκ χιὶ 
13-2:}ΚῈ: ὕκ8 

[41,..2 Απάᾶ {πον βδεηΐ οὖ ὅπ 5938. 

Ηετγοαΐδηβ, βαγίηρ, " Μαϑβίεσ, ὁ Μαῆς ἢϊ. 6; 
νι 

,ἯἯαὸ Κηον (μαὲ δου τί ἵγιιθ, απ ἰθδοῆοϑί ἴῃ6 νὰν οὗ ἀοά ἴῃ ἀνο ἡδὰ ἀκα 

{γαῖϊῃ, Ποῖ Υ οαγαϑὲ του ἕο ΔῪ παρ: 4ἴοΥγ ἴῃου τεσαγάσβί 
ΤΟΙ] υβ ἰπμετεΐοτγο, ΝΥ δΐ τὨϊηϊοβὲ τμοὰ» 

15 1 Ἰαννέυ] το ρίνε “{ρυΐα υπἴο 7 (Θβδγ, οὐ ποῖ ὃ 
ρεογοεινθα ἔπεσ ὶοΚοάμῃθβϑ, δηὰ 84], ΝΥ ἰθιηρί γε [Ὡ6, )7έ 

58εν τὴς [86 “ ἰτρυΐα πόθου. Απηά [ἢ 6Υ Ὀτγουρῃΐ 

ῃοΐῖ [ἢ6 ΡΕΓβοὴ οὗ τηθη. 17 

18 

19 Ὠγροοτσίίθϑ8 ἡ 

20 αηΐο Ὠΐῃ 9584 ΡΕΠΩΥ. Δμά Ἀδ6 ϑ8αϊΐηῃ υῃΐο [ἢ 61, 

ς 8ὃδε6 νοῦ. 24 
εἶ 7απι88 1. Σ, 

οἱ ]υάς τό 

4 ΟΠδρ. χνὶ! 
Ὡς. 

“Ζ Ίμλικε τ. σ: 
111}. σ- 

Βαυΐ 6515 

ἌΝΏοΒΟ ἐς (ἢ 15 Ζ 59ὲ. Ἵβᾶρ. 
ΧΥΙ:. 28. 

21 ἰτῆδρε δηά βρεγβουι ρου ἡ ΤΏΘΥ 5840 υηΐο ἢ, (αβαγβ. ΤὭθη 
δαὶ Ὧδ υηΐο ἴῆεπι, " ΚαηάοΥ ἰῃογαΐογα απο (οβαῦ ἴΠ6 τὨΐηρβ ὁ ἔσαν τῇ. 7. 
ΨΏΙΟὮ ἀγα (αβδιβ,; δηὰ υηΐο ἀοα ἴῃς τὨϊηρ8 [πὲ δε (οάὐ᾿ 8. 

22 ῆεδη ἴμογ μαά πεατὰ ζ2ἤσες τυογαῖς, ὃ ΤΏΘΥ τηλγνο!]εά, δπὰ ὁ ]εῖι Ἢ Μδης χῇ, τ 
Ὠϊη, δηὰ ψαηΐ [ὨΘΙΓ ΨΑΥ. ᾿ χνὶ. Πρ 

23 ΤΕ βατηθθ ἀΔΥ οαπιῈ ἴο δΐπὶ {πΠ6 7} ϑαάάυςεα5, ἐν οἢ 58γ ὃ 34}. Αξὶς ἵν. 
24 ἴμαϊ [Π6 γα ἰβ πο τεβαγγεοίίοη, Δη4 9 δβίκεα ἢΐπι), ϑαγίῃρ, "' Μδβίετσ, ἡ. Αξῖς ακῆῃ, 8. 

Μοϑβεβ 5814, "1: ἃ τῇδῃ αἷθ, μβανίηρ πὸ ομ!]άγθη, ἢΪ5 Ὀγοίῃου 5}.4]]} 36: ἩΗΝΝ 

25 ΤΆΔΙΤΥ Ἀΐ5 Μ]ΈΕ, ἀπα ταῖβε ΠΡ 566 ὑπΐο Ὦϊ5 Ὀγοΐμεσ. Νον ἴβέγε τ πὶ 3. 
ΜΕΓΘ ΜΠ ἃ5 βανθη Ὀγείξγεη : δηά (6 ἢγϑβί, νἤεη μῈ ἢδα τηδγ- τυ δι χῖς 
τὰ 4 νἱΐθ, ἀθοςδϑϑά, 0 δηά, μβανίηρ πὸ ἰβ886,1}} Ἰεξς 5 να αηἴο͵ ἘΝ 18. 

26 ἰβ Ὀτοῖδοῦ: [{1|Καύνῖϑς6 [ἢ6 Βεσοπα 4Ϊ50, δηα ἴῃς [ἢϊτά, αηἴο (6 Ὁ 
27 βθνοπίῃ, Αηα Ϊδβί οὗ 41}1 ἴδε ψοϊήδη ἀἰθα 4]50.13 ΤὨοσγείογα ἴῃ 
28 τῆς τοϑυγγοοιίοῃ,.8 νῆοβο ψ]6 5041] 59ὴῆ6 6 οὗ [6 βϑνϑθὴ ἢ ἔοσ 

1. ΘΏΒηΖΓΟ 3. ἴὴ ΒΡΘθο ἢ 8 ςρῃά (ο 
4 δηὰ οσαγοϑβί οἱ ου Δ Οοὔδ δ Απά Ὑδδη ΕΥ̓ Ὠοαγὰ ἰΐ 
8 Οη ἴῃδι Τ᾿ ρ»εἶξ τὴς δ᾽ ΘΑΥΪηρ 9 γεβυσγθοίίοῃ : δηᾶ {ΠΟΥ 

16 πῃλγτοα τη ἀεςοοαβεα 11. 5666 12. εξ 4150 
18 Τῃ τῆ χοϑυττγεοοίίΐου ἰπογοίογο 



[δὃο ΤΗΕ ΘΟΟΘΡΕῚ, ΑΟΓΟΚΌΙΝΟ ΤΟ ΜΑΤΤΗΕΝ,. [ὉμβαΑρ. ΧΧΙ]. 15-6. 

29 [ΠΟΥ 41} Βαὰ ἢδσ. 7658 16 δηβννεῖβα δηά βαϊὰ υηΐο ἴθθη, 6.40 
30 6ττ, ὁ ποῖ Κπονηρ [86 Βοπρίυγοβ, ποῦ ἢ [86 ρονεῦ οἱ (σοά. ἘΕῸγ 9 72 8π χα. 9. 

ἴῃ [η6 ταβυγγθοϊίΐοη ἴλου ὩΘΙ [ΘΓ “ΙἸΏΔΓΓΥ, ΠΟΥ “8416 φίνθη ἴῃ τηδΓ- ὅ ταρ τον 
τίαρεθ, θαΐ γα 88 [86 1δ δηροὶβ οἔ ἀοἀ 16 'η ἢεάνεη. Βυΐ 45} τ 5] 
τουσϊπηρ ἰἢ6 γεβυσγεοϊίοη οὗ με ἀδδά, ᾶνὲ γε ποῖ γοδᾶ (μδῖ 

ΜΉΘ ΜᾺ ΘΡΟΚΘῚ υηΐο γοιῖι ὈγΥ ἀοά, βαγίηρ, ΓΙ δίῃ ἴῃς (οὐ οὗ, Εχον. ἢ. 

ΑΡταῆδῃη, ἀπά ἰῃς (οἄ οὗ Ιβ88ς, ἀηὰ {με (οά οὗ ]δοοῦὺ ἀαοὰ :: τ 
15. ποῖ [6 (οὰ 13 οὗ τὴ6 ἀξαά, Ὀυΐϊ οὗ πε ἸΙνίηρ. Απαᾶ ν ἤδη [ἢ6 

ταῦ] τυας 15. Ὠρατὰ 2ἀής, Ὁ ἸΟΥ ψεσα δϑίοηϊβηθα αἱ ἢἰβ ἀοο- 558 ὡΒαρ. 

{τη 6.31 ἜΣ 

321 

22 

23 

24 ἰΒυῖ ψΏΘη 33 (Π6 ΡὨδγβθοβ ἢδὰ ἤδαγὰ 3 (ῃαΐϊ 6 δά ρευϊ {Π6 Μακκ χῇ 

35 ϑαάδάμυοεαβ ἴο 5ιἰεηος, παν 3 ψαγα ραίπογεὰ ἰορείμεσ. ΤΏρη 35 , ὩΣ 

“οης οἔ (μ6πλ, τυλέοί τυας 5. "ἃ ἸΑΜΎΕΙ, 5,κοὰ ἀΐρε αὶ φμσεέέονι, {ἴὰκο χ, 15- 
τετηρἕϊηρ Ὠΐτη, δηᾶ βαγίηρ, ,"Ἱ Μαβίοσγ, Ὡ]Οἢ ἧς τῆς ρτοϑδὲ Ἵοϊη- ν [πὰς νῇ. 

80; Χ. ἃς; 

τηδπατηεηΐ 8 ἴῃ {πε 1ᾶνν ὁ [6815 3 βαϊά ὑπίο Εἶτ, " Ὑμου 5μαϊς τὸ “Ὁ 46, 
Ιονε ἴῃς 1 οτὰ ΤΥ οὐ ΜΙ 411} ΤΥ Ὠδαγί, δῃὰ ἢ 411 [ἢ 5οὰ]} 

26 

37 
τ, 11. χ3. 

» τὸ ευτ. νί. 

28 δῃὰ ΜΙ 411 [ΠΥ τη. ΤῊ 15 ἴῃς ἢἤγϑβί δῃηὰ ρτϑδῖ 8. σογητηδηά- ὅ εν. πίχ. 

39 πιεπί. Απὰ (88 ϑβεοοῃᾶ ἐς |Κ6 υπίο 11,81 5 ἼΏου 5881: ἰονε ἴΥ δ ρ 
40 πεὶρῆρους 45 ἴγβοϊ. Ου ἴμεβϑε ἴννο σοτητηδηδτηδηΐῖβ ἤδηρ ὅ. 

7 Οδδρ. νὶἱῖ. 

ν 41} τῆς ἰανν 83 ληᾶ [ῃ6 ῥτορβεῖβ. ΣἾΣ ων 

41 τ" ΏΠε 3} τς ῬΠΑγβεθϑ έγε ραίμεγεά τορθίμοσ, [688 δϑεὰ {5.37: 

42 ἴμετῃ, ϑαγίηρ, ΝΥ μδῖ τὰϊηκ γε οὐ 86 (ῃγιβι ὁ ψοβα βοὴ 15 δοὺ μα Ὁ Ὰ ! 
43 ΤΏΘΥ 580 υηΐο δίῃ), 5 7ζε σορ οὗ θανίά. Ηδ 51 απο πεῖ, ποῦ 

Ἐν. 1. τὸ; 
Ηον ἴμβθη ἀοίῃ ᾿ανίά δίῃ βρίγιὶ 88 041} πὶ 1οτά, βαγίηρ, “ΤῊΘ ἦν, 5: ΘοτηΒ. 
ΓΟᾺΡ 864 υῃΐο ταῦ 1ογά, 511 ἴποὰ ὁπ τὴν τίρμε μαπά, ΠΠ1 Ὁ 

45 τοαᾶῖ (δῖπε δηθιη 65 ΤΥ ἱοοίβῖοο!ϊ ὁ 532. 16 αν! [ἤδη ο4]] 83 τὰ μα τ 
46 Τιοτά, ἢονν 15 ἢ6 ἢἰβ 8δοὴ αὶ ΦΑμπὰ πὸ πγδῃ 89 ννὰβ Δ0]6 ἴο ΔΏΞΟΓ χ Ὡς 

Ὠϊτὴ ἃ ψνοτσά, “ πεῖ μεσ ἀυγϑί ΔῃῪ »μ"ῶηι ἔγοτη (ἢδΐ ἄδὺ ἔογίἢ αϑὶς {πκὸ χίν. 6, 
: “ Μδτὶ χὶὶ. 34: 

Ὦ]Π ΔΩΥ͂ ΤΟΤΕ φδ5Ζ20715, 1, χα. 40. 

14 Βυῖ [6505 δ᾽ ογεῖξ [ἢ 16 οριῖξ οἱ ἀοὰ Ἧ νεῖ ἃ5 
18 ἀξ σοά 190 τη τυ 65 ὁ οἱ 31. ξο δοῃίηρ 
33 σγ»»2} ΜΏΘΏ 38. Ἡρδγίηρ Ἅ ο»ἶ τὴς 36. Απὰ 
36 ὁ»ρεῖξ ὈΪΟΝ ὙΝΔ5 “21 αῃὰ βαγίηρ 
38. χῇδί σοϊηηδπαγηθηΐ 18 στοαὶ Ὁ Απαἢε 80 σγοδί δηὰ ἢγϑιί 
81 Απᾶ ἃ βοοοηῃὰᾷ ἴἴἶκὸ κρφο 1} 15 [ἢ 15 88 [6 τ ῇο]6 αν 
δ8ὲ ΝΟΥ ΜΠ116 δὅ ἐηρογί ἴῃ 6 
51 ρὺΐ 1Π]π6 ΘηΘτ65 υηάογηθδίῃ (ἢν ἔδαῖ 

82 οἵ ἤδηρ 
δ6 ἴῃ [ηε6 ϑΡιχὶϊ 

88 ΟΔ]]ΟΙἢ 89 0ῃ6 

ΟΟΝΤΕΝΊΤΒ. Τῆς ἀείοαίϊςα ἀηὰ δἰ γτεὰ ΤὍΠδ νἹΟΓΟΥΥ͂ ὸπ οὐ ἴπε στϑδὲ (Πθοϊορίοδὶ Ὀδι6- 
ῬΠατίβεοϑ βεπὰ τῆς ΗἩδσοαϊδηβ ἴο δϑῆδτα ΟἹΤ 
Ιοτὰ ΜΠ ἃ ΡΟ] 8] αυδϑιοη. Ὑῆς ΤΟΡΙΥ 5επᾶβ 
ἴπθηι ΔΌΓΑΥ [ἢ Δϑιοη βῃτηδηΐ (68. 195-21). ΤῊΣ 
ϑαδάυσεες ΠΟΥ ἈΡΡΘΑΥ ΜΠ ἃ βιρραπὶ αυεϑιϊοῃ, 
ῬΤΟΡΔΌΪ ἰπἰεπάεα ἴο Ῥτόνοῖα ἃ πεν σοηῆὶςοὶ τ]ὰ 
ἴῃς ῬΏΔσβεοβ. Τὴ ΔΠΒΊΨΟΙ ρτοάϊποοβ πον Δ5ἴ0ῃ- 
ἰβῃπιεηΐ 'νεσβ. 23-.- 32). Οἡ ἴδε ἤπαὶ σχυσβίοη οὗ 
τε Ῥμαγίβεςβ, 566 ποίε οἡ νϑῖϑ. 34, 35. Οὐυγ οσὰ 
ΠΟΥ͂ Ρυϊ8 4 συεϑοῃ, ψὨΙΟΩ (ἴῃς ῬΏΔσβθοβ οαπηοὶ 
ΔΏΒΨΕΓ, δηὰ τυ 141] ΗἾ5 δῃδηλ68 ΔΥῸ 5]]Θης6α, -- 
Τῆς ἴῆτεα 45580]18, πὰ (λς ἔπαὶ νἱσΐοτυ. 1. ΤῊς 
4558} οὗ οὐπηΐηρ, 4 ΡΟ] 04] αι] πιπηΔ. 2. ΤῊΣ 
δλβδυ] οὗ ἴῃε βοοῆετβ. 2. Τῆς τὨδο]ορίςΔ] 4558]. 

τουηά, -- [ἣς ἀοςίσίης οὗ ἱἰδε Ῥοβοῃ οὗ (ζῇ τίϑί. 
ψεῖβ. 15-222ὦ. ΤῊΞ ΑΥΤἸΤΑΟΚ ΟΕ ΤῊΕΞ ΥοῦνΟ 

ῬΗΛΒΙΘΕΕΞ ΑΝῸ ΤΗῈ ΗἨΕΒΟΡΙΑΝΒ, αδἰϊοιρίηρ ἴὸ 
ἵηνοῖνε Ηΐπι ἰῃ Ῥοϊ ο4] αἰ βου Υ. 

εν. τς. Τδοὰ ψοπὶ ἴ9 ῬΒΑΣΙδοθΒ. Τῆς τ δη 
δ]εσηεπί, πὸ ἀουδί, πὰ τῆς ἀερυϊδίοη πο ἢ δὰ 
455411|. 4 Ἡϊ τι. --- ἘΏΒΏΘΙΘ ᾿ἷπλὶ ἐπ δρϑϑοῖ. ΤῊῚ5 
τηοᾶς οὗ αἰίδςκ ννὰβ δἀορίεα ἴῃ νἱενν οὗ ἴπε σοσ- 
ῬΙεῖς ἔαϊυτε οὗ [6 αϑὲ αἰϊεηιρῖ, ἀπὰ τγῶβ ἰδὲ 
τηοϑὲ δύ] οἵ ἃ]]. 

νεῖ. 16. Ἰποὶτ ἀΐδαΐ 195 Στὰ [Π6 Ηοτγοᾶΐδπε. 
Α Ῥοϊῖς] ραγῖν βυρρογίίηρ ἴῃς Ἐοπιδῇ τυ]δ. 
ΎΤΒεβῈ ἴπο οἶλ85868 ψογα δηϊδροηίβιϊος, γεῖ [ΠΟΥ 



ΟΗΑΡ. ΧΧΙΙ. 15-.46]1 ΤῊΕΞ ΟΟΘΡΕῚ, ΑΟΓΟΚΌΙΝΟ ΤΟ ΜΑΤΤΗΕΝ. 

απϊϊεαὰ ἰῃ Τρροβιἴοπ ἰο Ὁ σε, [ΓΚα (Χχ. 20) 
15 ΤΟΤΕ ἀεἰδι]εα ἰῃ δ15 δοοουπῖ, ο4]}}πρ [ἢ ἀδρυ- 
ἰδθοη ὁ 5ρ[ε58:᾽ οὗ ἴῃς στυΐϊεσβ. ΤῊΪΐ8 ραγὶ ννὰ8 ὑσοῦ- 
ΔΌΪ δϑϑιρῃεα ἴο “ἸΠεὶσ ἀἸβορ1]68,᾿ 45 γουης δά 
ὈΠΕΏ ΟΠ ῬΟΥΞΟΏ8, ὙΠῸ ψεγε ̓  ΔΟσοΙραη]οα ὉΥ [Πς 
Ἡετσοάϊαηβ. ΤὨε ἀἰβραῖϊς δῦουϊ {ΠὈαΐε, Ὠοννενου 
ῃδίυγχαὶ Ὀοεΐγδοη ἰδ686 ἔπχο Οοἶ45565, ψγὲ5 πιδάδ ζὸσ 
[ἢ οσολϑίοηῃ. --- ἸΓΑΕΙΘΙ, γ1ὸ πότ, εἴς. ΤῊΪδ τγᾶβ 
ἴτυς, θὰ ποῖ {γὰϊ ΠΥ ϑρόκεη. “ὙἼΤῃε ἀεν]] 
ΠΟνΟΥ 1165 50 ἔοΌ}} Ὁ 245 ἤθη ἢ6 5ρεδκβ ἰῃς {τυ [ἢ.᾽ 
-- Τοδοδοεῖ [09 ΨΑΥ͂ οὗ Θοᾶ, ἡ. 4., [Ὡς ἴτὰὸ ἀοο- 
(τῖπο, ἱπ ἔσαῖ. ΤῊ5 Ὑ͵Β ΟΟΥΑΙΉΪΥ ΠΥΡΟΟΙΠΈΟΔΙ, 
ἔογ Ὀοΐὰ ([ἢς Ῥῆαμβ665 δηὰ Ἡδστστοα Τοπάοσιηποά 
118 Τεδοῆοσ οὗ ἴῃς ἐπι. -- Απὰ οαγοσί ποῖ ἔοι 
ΒῊΥ 0η06. Ηἰ8 ἱπάδρεηάδηος δηὰ 5 ποασ  μδὰ 
Ϊυδῖ Ῥδοὴ ἀεςπηοηπβίταϊεα, Ὀὰὲ ἐποὶσ δοκηομὶθασ- 
τηοηΐ οὗ [686 Ῥδου ΑΓ 168 τγὰ5 ἴο ἰεηρίὶ Η]πὶ : 
8ἃ5 ἴξ πα ΑΙ τουἱὰ δᾶ, οι ἀο ποῖ οᾶσε ἔοσ 
[6 Βοχμδη δου 68 ; τῆς οἴποτ, ὕου ἀο ποὶ 
Ολτε ἴοσ ἴῃ δυοῖν οὗ ἰῃς ῬΠατθεαβ δπὰ Τἴον- 
15} ΓΆΪΕΙΒ. -- Του τοραχάθει ποῖ [8:6 ὩΟΣΒΟΒ οὗ 
6. Ο(ΟΙΏΡ. [μεν. χῖχ. 15; 7΄4Ἃὲ 16; )ευϊ, χν!. 
19: 2 ὅδ. χῖὶν. 14; Αςῖβ χ. 34; Ϊλπι65 11. 1, 3, 
9; ΤΡεΐΣ. 17. 
ες. 17. [16 ἰδ Ἰεσία]. Αροοταάϊηρ ἴἰο [εν 158 
ἴλνν. --- Τσίθαϊο, [86 Ρο11-ἰχ ὙΠΟ δα Ὀδδὰ Ἰδν- 
Ἰεὰ κἴποα [υᾶφα Ὀεοδῖηθ ἃ Ῥγονίπος οὗ Ἐοχης. -- 
Οὐδασ, (δε Ἐοσηδὴ ΕΤΏΡΟσοΟΣ, δὲ δαὶ ἔπιθ. Τὶ- 
Ὀεπυ5. Το 54Υ Υ65, ψου]α Α]οπαῖθ τἢδ Ῥϑορὶε, 
πθο δμαίεα (ἢς Εοιϊμᾶπ γόῖκα ; ἴο 540 Νο, νουϊὰ 
δᾶνς χίνεπ σοοά στουπᾷ ἔογ δοουβίηρς Ηΐτ ἴο ἴῃ 6 
Ἐοτηδῃ δυϊοσιθ58. ὙΠοιβεῖναεβ τορασαϊηρ "τὰς 
Ῥεΐβοη οὗ πιεῃ,᾽ (6 ῬὨατγίβεαβ ἀἰὰ ποῖ ἄνοῦ [ΠΟΙ 
οὐστι Ὀ6116, ἰηαὶ 1 τᾶβ ποῖ ἰτέα]. ΤΟΙΣ τηοῖνο 
ποῦν 38 Ὡοΐ {πα 8118] ΠΟΘ ΠΥ ἴο Εοιμα, Ὀαὲ 
μαϊτοὰ οὗ (ητίϑέι ΤΉΘΥ δἴογννασαβ δοίδ}} δο- 
ουβεὰ Ηϊπιὶ οὗ ἔοσθιἀϊηρ ἴο ῬΔῪ ἰτυῖϊς (ΤυκΚο 
ΧΧΊΪ. 2), δηὰ ἴδ ΟὨΐοΣ ῥγιθβίβ, ἀθϑρὶτα [μοῖγ Ρἢδγ- 
154 151, ἔγσοτῃ ἴῃ6 βδῆης Ὠδλίτοα οὗ Ἡ]πὶ, οτἰοα οὐ: 
Ὗς: μάνα ῶὸ Κίηρ Ὀυϊ (6βαγ᾽ (ἸΟ ἢ χίχ. 1 5). 

γετ. 18. Τμοῖσ τἱοχοᾶμοδδ. 7.8ὲ ἐχρΙ]αἰηεά. 
ἴὁ88. ΤἸΠΟΥ ΜΕΙῈ δυςἢ, ὈοΟΪὨ ἴῃ {ποὶσ 

βαϊϊοτιηρ δα άγεββ (νϑὺ, 16) δηὰ ἴῃ {πεῖς ουππίηρ 
ηυεξοη (νεῖ. 17). Μϑὴ τὴδυ στ ΠΥ σΑΓΤΥ {πεὶγ 
το σίουβ σοηνὶ 005 ἰπίο ρΡοΪἶς5, ἀπᾶὰ σεϊρίουβ 
Ὡσϑἐ ΟΠ 5 ΤΊΔΥ ὈδΟοΟΙ6 ΡΟ] ΓΑ] ομ65 ; Ὀυὲ ὙΏΘΏ 

(15 18 ἴῃς οἄ86 ὨΥΡροοτίϑυ Ηουτί8} 65. 
νεῖ. τι9. Τδο ὑσϊδυῖο τόσον. ΤῊς Ἐομηδη οοϊη 

ἴπ τΒΙΟἢ τῆς Ρο]]-ἰχ 5 ρα! ἃ. Ματγῖς δῃὰ [Γϊὸ 
ἱπετηδλῖς μα Ης ΟἈ]]16α ἔοσ 8 ῬΘΒΣΥ, ἑ. 6., ἃ κο- 
τδῃ ἀαπασῖυθδ. ὅ::6 ΟὮΔΡ. ΧΧ. 2. 

νεῖ. 2οὅ. ΨΒΟδΟ ἰδ [δἰ6 ἱπιαρο. Τῆς 1 Κοη 658 
οὗ τὰς τυ]οσ αἱ ἴῃς ἀλδῖε οὗ (ες οοίῃ. -- ΒΌΡΟΣΒΟΣΡ- 
τἶοη. ΤὨα πδπηδ6, εἴς., ΟἹ (ἢ οοἷη. 

ΡΕῦν 
, ΑἹ 

ΕΝ ΠῚ 
" 

οϊδαπ Ὀοηατιίυβ. 

ει. 21. Οδδ8χ 8. [τΡΟΙΓΔ] ἸΠΟΏΘΥ γγΔ8 Οὐ Γ- 
τεπὶ διηοὴρ ἴμετηθ. “ΠΟΤΕΥΟΥ ΔῺΥ ΚΙΠΡ᾽ 5 ἸΠΟΠΟΥ 
ἐδ ουὐττεπῖ, ποτὰ ταὶ ἰκῖηρ 15 Ἰοσὰ ;᾽ 15 τεροτγίθα 
ἃ5 ἃ ἘΔΌΌΙΠΙΟΔΙ βαγίησ. Τῆς βἰαπαάδγα Οὐ ΠΟΥ͂ 
5. 8. ἱπαϊςδιίου οὐ 5υτηῦο] οὗ (ἢδ οἷν! δυϊῃουι ; 
[ὃς της ἴο σοἴη ἢδ5 ἀϑυλ!ν ἱταρ]εα ἰἢ6 τρῃς ἴο 
εχδλςοὶ {ἸὈυἴα. --- ΒοηθΥ ΓΠΘΙΟΙΌΣΟ πο ΟὐδδΑΣ, εἰς. 
ἙἘσπάεΥ ἴο “ἴἢς ρονεῖβ παῖ Ὀς,᾽ (ἢ δεσνίος ἀυς 
ἐετα. Οομρ. ἔοτχῃ. χἰϊ!. :-). ΟὈδάϊΐδηος ἰο (ἢ8 
Ῥιεοωξρὶ πουϊὰ δᾶνα βραγεά 7ογυβδίεπι, Ὀυϊ τῆς 
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ΒΌΕ]68ὲ βηδτο ΠΟΥ ἀονβεα ἔθου οὐ 1,οτὰ Ὀδολτης 
{Πεγ οὐ ἀσβίσγυςίοη. --- ὕπο Θοὰ (89 (πΐηθ 
[δὲ δῖὸ αοὐ᾽δ. οΙρίουβ ἀυζε5. ἅσε ἴο ὃὈς τϑῆ- 

"ἀετοὰ ἰο οά. ῬΟΒΘΒΙΡΙΥ ἃ ἰηξ ἐμαὶ ἴῃ ἀδηγίης 
Ηΐτὰ, ἴμδὺ ἀεηϊδα ἰμ6 ποηοΥῦ ἄυς ἴο σοά, δηπὰ 4͵50 
ἃ τοΐεσεῃοε ἴο τΔῃ 85 Ὀδασίηρ (με ἱπιᾶρο οὐ Οοά, 
80 ἴῃαΐϊ ΡΟ] οΔ] δπα σοὶ ρίουβ ἀπε65. ἀγα αἰβεϊη- 
συ 5866, θὲ ποί αἀϊνἀεα, Ὅῃὲ [δνὺνβ {Ππειάβοῖνεβ 
ΜΟΙ ὉΠΟΘΥ {Πραΐς ἴο Οαβασ, θεσᾶυβα (ΠΕ δὰ 
ποῖ τεμάεγοα σοά Ηἰβ ἄπε5. Ἐδδὶ τε] σίοπ τα κοβ 
Το Ὀοίίοῦ οἰ ΖΘΉΒ, δίποα ἰδ δη]οὶπθ ἃ τοὶ ρίουβ 
ἐδ θηΐ οὗ ΡΟ Ό Δ] ΟὈ  ραῦοηβ. Τῆς ἔθν 6χ- 
σδΡ[ΟΠΔ] οαϑ65 παῖ ἃὺῖβδα ἅτε ἴὸ ὃε ἀεοϊἀεα ὈγῪ 
τὴς ῬΓΠΟΙΡΙῈ οὗ Αοςῖβ ν. 29ς. ἵὕπαάει ἃ ἔσες ρον- 
δστηθηΐ, [815 το] σίουβ ἔυ] ΔΙσηθηΐ οὗ ροϊ σα] ἀὰ- 
[168 18 Θβ96 4] ἴο ῥσεβοσνα τε ϑίαϊε δραϊηβί 
ΔΏΔΙΟΝΥ. -- ΤῊΪΒ ΔΒ 86.118 ἰῃ ΡὈΓΪΠΟΙΡΙΕ, 
1πουφὴ ποὶ ἰῃ ἀοία]], ἴῃς τοϊαϊίοηβ οὗ Ομυσοῦ απὰ 
ϑίδίθ. Βοίῃ ἃὔὲ οἔ ᾿ϊνίπο οτἱρσῖμ ἀπα δυϊΠΟΥΙΥ : 
τῇς οπα ἔου ἴῃ [ἘΠ ΡΟΥΙΔΙ, ἐμ 6 οἴου ἔοσυ ἴπε δἰ γη8) 
γγο]ασα οὗ τε. ΠΟῪ οὐρῆῃξ ἴο Ὀς Κορὲ ἀϊδεῖπος 
δηὦ ἱπάερεπάδης ἰῃ ἐδεὶσγ ταϑροοῦνα ϑρἤουαβ, 
ΜΠ Βουὶ τϊχίυγε δηᾶ Ἴοοηξυβίοη, ἀπά γεῖ πἰτδουῖ 
ἀπίαρσοηίβτη, Ὀυξ ΤΑΙΠΟΥ ἴῃ ἐγ επ]ν τεϊαϊίοη Ἰῃ υἱονν 
οὗ {Πεὶγ σοσησηοη οτὐἱρὶη ἴῃ αοά, δὰ ὑἐῃεῖγ σομ- 
ΙΏΟη δηα ηὰ σοτῃηρ]είίοη ἱπ “ἴδς Κίησάομῃ οὗ 
ΒΙΟΙΥ ̓ σεῖς Οοα 58}21]] Ὀς 8]]} ἴῃ 81]. 

ε΄. 22ὥ. ΤΈΘΥ πιᾶῦνθ1]οὰ, ῬτγΟΌΔΌΪΥ Ὀοτἢ σοα- 
ἔουπάςά δηὰ ἱπιρτοβϑεά. 

ψεῖβ. 223-32. ΤΗΕ Αϑϑαῦ τ ΟΕ ΤΗΕ ΒΑΡ ΘΕΕΒ. 
Ψετῖ. 22. βαδάποοθοβ. 866 ποῖε οἡ Ἵἤδρ. {ἰϊ. δ. 

-- θαγίηρ, ἴῃς σογγοςὶ γοδαϊηρ Ροἰηῖβ ἴο ψγηδὶ νγὰ8 
β4 4 δὲ ἴπδὶ Ἐμπη6. -- ΤΏΘΣΘΟ ἱβ 5ὸ τοδβισσθοίίοσι. 
Ο(οιῃρ. Αοἰβ χχίὶϊὶ. 8, θτα (Πεὶσ νίεννβ ἀγα βῃονγῃ 
ἴο ἱποίυας ἃ ἀδη1] οἕὗ ἔδε ἱπητηογίδ ἐν οὗ τῃς 5ου] 
85 Ἅ6]] 88 οὗ ἴΠη6 ταβυγγοοοη οὗ (6 Ὀοάγ. ὙΠΟΥ 
ΟΟΙΤΕΒΡομὰ ἴἰο ἴδ δικαριῖοβ δὰ ἘἘρίουγθϑη5 
ΔΘ (6 Οταοοῖκ ΡΒ: ΟΘΟΡ ΘΙ. --- Ααἃ [ΠΟΥ 
δδκοὰ τι. ἃ ΒΟοβηρ, ἀιδδίίου, ἴῃ τίου] οὗ 
τδς ἀοςίπε δηὰ οὗ (ῆγιϑὲ Η 5616. ΤῊ Βηθοσιηρ 
ΒρΡΙΠῈ 8 ῬὉχοϊηϊποπὶ ἰῃ ϑαδάυοοοϑ οὗ Ἔν Ὶ ἅρα. 
ΑΠογννασαβ πεν Ὀδοδπια δαγησϑῖ ἐπουρῇ. [ζ ἰ8 
ῬοϑδβὉ]6 ἵἴμπεῪ Βορεὰ ἔοτ ἂῃ δῆβϑεῦ ἰμαΐ τιϊρῃς 
ΒΠΟΥ͂ 5υτ ΑΙ ἡ ποῖ. Εἰτοσίβῖβ οἔΐζεῃ τῆ ]η Κ 
[δὲ ορροϑβίτίοιι ἴο ὑἐπεὶγ ορροηδηΐβ ἰ8 ἀρτεειηδεηῖ 
στῇ τε. Βαὶ (τυ ταυβὲ δ᾿ αγβ Ορροβὲ ἴἔπο 
ΟΟΠΙΓΑΓΥ ΟΥΤΟΙ͂Β. [ἡ [ἢ8 ο456 ἄγβί (ῃ6 Ῥῃδτβοαβ, 
ἐβοη {πεῖν δηϊδρσοπίβίβ ἴῃς ϑαάδάμυοοδαβ. 

νεῖ. 24. οδοῦ δβαϊδ. Ὦευϊ. χχν. ὅ, ἔγεδὶῦ 
υοίϊδα ; Τςορ. ἴῃς τοριϊδίοηβ δα ἀδὰ ἴῃ δαὶ 

Ἀνρρέναι ΘΌΟΝ ἃ πηδιτίαρα 48 ΟΔ]Ϊεα ἃ 1 ,ονϊχαῖς 
τηλιτίασο. ὙὨς Οδ]εοὶ ννγ8 ἴο ρσεϑογνα ἔδτῃ 1168, 
ἃ ΤΔΙΟΥ οὗ στοαὶ ᾿πιροτίδηςε ἴῃ ἴῃς [εὐ 5} δΟΟη- 
ΟΙΠΥ. 966 ΠΒδρ. |. --- βδοθὰ ἴο ἷ8 ὈτοῖμοΣ. Τῆς 
Βτϑί-Ῥοσῃ βοὴ νου ὕῈ τερίβίεσεα 45 ἴῃς 8οη οὗ 
(ῆς ἀεδα Ὀτοίδπου. 

γεν. 25. Τμοσο ΜοχῸ υἱῖλι τ8. ῬΙΟΣΔΌΪΝ ἃ 
Ρυσεῖν δοιϊιίουβ ολ8ε, ποι ιβίδηαϊηρ (5 δἰδῖε- 
τιθηΐ. 

γεν. 26. ὕπίο ἴδο δογοσία, 1ἰἰ., "τς βονθη. 
γεν. 28. [πῃ ἴδ Σοθυσχϑοίζοι, ἐ. Ζ., ἰη (ῃς 5ἰδῖς 

δἴϊεσ [6 τεϑυγγεςίίοῃ. --- 0866 τ 70 8}}411 8110 6 
οὗ [19 δουϑ ὃ Ἴδε ροΐπὶ οὗ ἴῃ6 εηἰδηρ) εν 40.68- 
οι ἰβ ΠΟῪ ενἱάσηί. ὙΏΕΥ Πδὰ αυοϊεα ἰῆς ΔῈ 
οὗ Μοβε8 δηὰ [ἤδη ρσίνδῃ 8ῃ ὄχδιηρὶς οὗ οὐθαϊδηοο 
ἴο 1ὸ, ἰο Ῥγονς ἴδε δρβϑυσά τυ οὗ ἰὰς ἀοοίτίης οὗ 
186 τοϑυττοοϊίοη. Ουγ [οτὰ δὲ οὔσς τε ῦυ Κ68 απ 
ἀδηΐεβ {πεῖν 4156 δϑβυτροη, ἱπ τεραγὰ ἴο υμμαπ 
ΤΟΙ ΔΙ ΟΠ ἱῃ ἴῃς ἔυτατε βίδα. 

νεῖ. 2ς. ἯὯο ἄο οἵἵσ. ΗΟΥ, 15 ἱπιπηθα!δίοῖν 
δάάεα. --- Μοῖ Κη [89 Βοτίρίαχοα. “[η {Παὶ 
γε ἀο ποὶ υπάεχβίδηα ἰῃς ϑοσιρίυταβ,, ἡ 4., (ῃ6 
ΟΙἹὰ Τεβίδπιεπῖ, τ] ἢ ΤΠΟΥ ῥσοξεβϑοα ἰο δοϊάὰ 
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ὅτες ἔτοπι ἰσαϊοη. Ὑμδαὶ ϑουρίυγα Ὀ]ΔΙΏΙΥ ἱσὰ- 
1165 [86 ταϑυσγεοίοῃ. -- ΝΣ [26 ΡόνοΣ οὗ θοὰ, 
β ῬΟΨΕΙ ἴο ταῖβε ἴῃς ἀεδα. Μοάεγῃ ϑααάαυςίβιῃ 

508 ΠΥ Κηονβ ἴῃς τηδαηίηρ οὗ ἴῃ Θογιρίυγεβ, Ὀυζ 
ἀεηΐς5 “ἴΠ6 ῬΟνΕΣ οὗ Οοά;᾽ 'π [18 δἃ5 1 ΤΩΔΩΥ͂ 
οἵδεσ [πίηρβ. 

ψεγν. 20ϑ. ΜΟΣΤΒΟΣ ΙΏΔΣΤΥ, Βρόκδθη οὗ [ἢ6 τηδῃ ; 
ἘῸΟΣ ΔΙ6 δἰἷνο ἱπ ἴασο, οὗ (ῃ6 νομηδῃ, βίηςς 
ἐπα ἐδίμεσ γανα ΔΎΔΥ {πὸ Ὀγάς ἴῃ τηδιτίαρα. ΤὨΪ5 
τοϊδλοῃ ἰ5 ποὲ ἴο Ὅε τεῦβι  ὈΠ5Π6α ἰῃ ἴῃ δίαίβ 
ΔΙΟΥ (ἢ6 τοβυγγοοίίοη, Ὀεσᾶυβε ἴποβα σαὶβοα ὉΡ 
ΔΙΘ 88 9618 ἐπ θᾶνϑ. (ΟΟΥΏΡ. Ἔβρεο δ ν [Ὡς 
[ΠΟΙ ΔΏΒνΟΥ ἴθ κε χχ. 35, 26.5Ὁ. ΤἸ Βετὰ ἴῃ6 ἱπι- 
ΤῊΟΥΤΑ ΠΥ 15 Ὀγουρῆξς οὐ; 28 ἴῃεγα 8 πὸ ἀβαίῃ 
(ἢοτς, ἴθ τα 11] θ6 πὸ ὈἰΠ ἴογο. ῬΘΥΒΟΙΔ] ἰῃ- 
τοσοοῦγβο ἀουδὲ]655 σουλδίηϑ, θὰ (ἢς [ἐν Ἰοοκεά 
αἱ τρλιτίδρε Πιοσα ἰῃ 18 ρἢγβὶοδὶ τοδί! οηβ. Εα112]- 
ἰγ νΠΠῸ Δηρε}Β ἴῃ τηοᾶς οὗ εχίβίθηος 15 δέϊγτηεα, 
Ῥυΐ (ῃῆς τεαεξοπιδα ἂχὲ αἰβιϊηρυ μα ἔτοπι ὑμετη. 
ΤῊΐβθ ΔΩΒΥΘΙ ΟΡΡΟΒ68 δηοῖδμοσ οἴἰτὸῦ οὗ ἴῃς 8546- 
ἀυςοαβ, ἃ ἀδηϊαὶ οὗ τῆς εχιβίθηςσα οὗ δηρο]β. 
ες. δι. Βαὶ ἰουοδίτρ [116 τοδτισγθοϊίοι οὗ [116 

ἀοδὰ. οοἔ ἴδαὶ {πὰ ἀοςίτης τνᾶ8 ἱπῃρ] 1 ἀ ἴῃ της 
πτὶτἰηρβ οὗ Μοβεβ. [ἰὸ χχ, 27 15 ἀραϊηβῖ [86 ΥἹΕῪ 
[δὲ οὐ [τά ΟΪΥῪ πᾶ κοβ δὴ δυϊμοιϊζδινα βίδίε- 
ταθηΐ ψἰτμουΐ τελ]ν Ὀαϑὶης ΗΠῚ5 ὑγοοῦ οἡ ἴῃ ρΡ85- 
βᾶζε αιοϊδα, --- βΒροκθῃ ὑπο γοῦ ὉΥ αοὰ, ΟἾτὶβὶ 
Δ550Π|65 ἴα Ττυτῃ οὗ 6 Ὀοοῖ οὗ Εἔχοάυβ8β. ΤῊΣ 
ϑαάάυοσεδεβ ἅτε ϑαἰα ἴο πανα ἀουνίεα [ἢς Δυς ΠΟΥ 
οὗ ἴῇς ρῥγορῃεῖςδὶ Ὀοοκβ. Τἢς ῥτοοῦ 18 ἀγανγῃ 
ἔτουα ἴῃς Ῥεηίαδίευςι, νὰ ο ἢ ΠΟΥ δοκπουν]εαρσοα, 

Ψεσ. 32. 1 δὶ ἴδο Θοὰ οὗ ΑΌΣΘΙΔπι, εἰς. Εχοα, 
ἱ, 6. ϑροκδεη ἴο Μοβεβ ἔτοπι ἴδε ὑυγηϊηρ Ὀυδὰ. 
ΤΠε πᾶῖὴς ρσίνεη ὉΥ [ἐπονδῇ ἴἰο Η]πβο]έ, βεζη 
ἔοστἢ Η!5 5ε1{-οχβίδσηος δηᾶ οἰἴδσγηϊ (Εχοά. 11}. 
14, 15), ΒΌΡΡοτί(β ἴδε ἀοσιίης οὗ ΟΌΙΥ ἱπηπλοτίΔ 1ἰγ, 

Υ δῃὰ 58ου]. Οοά οοπίπηυσβ (“1 πὶ, ποῖ “1 
45.) ἰῇ σονοηδηΐ ταϊδίίοη ἴο Αὔταθδγη, [534Δ4ς, 
ἀηᾶὰ δοοῦ (΄ ἴῇε Οοά οὗ ΑΡτϑβμαπι, εἴς). Α8 
ἴΠε86 ΡΔΌ Αγ ἢδὰ ἴῃ τμεὶγ Ὀοάΐοβ ἴῃς ϑίσῃ οἱ 
118 σονεηδηΐ, ἴῃ6 ὈΟΑῪ 15 ἱποϊυάεα ἴῃ ϑνμαΐενεσ 
ΡΓοΙΪβα ἰ8 ᾿μνοϊνοά. -- αοσὰ 5 ποῖ ἴδ Θοὰ οὗ 
[Σ0 ἀοδᾶ, Ῥαΐ οὗ ἴδ9 ἱνὶπρ. ΤῊΪΒ βαγὶπρ δά ἀδα 
Ὀγ οὐγ οσγὰ τηδύ Ὀςὲ ἴπ5 Ἔχρδηαεᾶ: ΤὨϊ5 ρεῖ- 
3028], ἰνίηρ Οοα 5 ἴῃε σοάἂ οὗἉ Ἰἱν ῬΕΥΒΟΠΒ, 
δε 8115 Η πῖ56}ξ ἴπ6 σοηππυΐης οονεπδηπῖ αοά 
οὗ Αὐγδδδῖῃ, 1542ς, δηαὰ [δοοῦ, ἱμεγείοσς ἴα 
δίδἰεσηθηΐ οὗ Μοβϑβ ἱπνοῖνθβ ἴῃς τσυῖῃ, ταὶ δἵζοτ 
τεσ ἀφαὶῃ ΑΡγδῆδηι, [5λς, ἀπὰ δοοῦ ἃσὰ 5111] 
᾿ἰνίπς. ΤῊ ἰ5 ΟΠ γι 5 δυϊμογτδῦνα Ἐχροβιοῃ 
οὗ ἴπ6 ῥγενίουβ τενοϊδίϊοη. --- Τῆς Β10]6 ἰγεδῖβ 
ΙΏΔΏ 45 ἃ υηϊΐ, Δηα Ὑ{21]16 1ἴ ᾿τ Ρ}168 ἴῃς βεραγαΐϊοη 
οὗ Ὀοᾶγν πὰ 580.1 δἔξεσ ἀθαῖῃ ὑπ} ἴδ 6 Τοβυστεοο- 
ἄοη, Ρ]ΔΙΉΪν ᾿ηεἰπιαίθβ ἐμαὶ (6 Ὀ] ββε 655 οὗ ἴῃς 
ξαΐυτα βἴδίε νν}}} Ὀς ἱποοιηρ]θῖα ὑπ] Ὀοᾶγ δπὰ 
5011] ἀγα του ηϊεα (ςοπρ. Ἔβρθο ἢν Ἐοτλ. νἹ}}. 11, 
22). Οηὴν ἴμδη ν1}} γε ὈςῈ κα ὄμηρι, ὙΠῸ ἢλ5 
ἃ σἰοτδεα Ὀοάγ (ῬὨ]}. 111. 21, εἴς). Οὐ 1οτὰ β 
ΔΏΒΨΟΙ (οομρ. [ὑὺπκ6 ΧΧ. 22: "ΙΟΥ 4}} ᾿ἷνε ἴο 
Η!πι᾽) ΠΠΔΥ Ὅ6 υϑ6α 45 84η διρυϊηεηΐ δραϊηϑί ἴῃ6 
ὈΠΟΟΠΒΟΙΟῦΒ 5ἴδίς οὗ ἴῃς 5ο] Ὀεσνεεη ἀφίῃ δηὰ 
[ὴ6 γΣαϑυγγαοϊίοη. 

γεῖβ. Τὴο που] τυᾶθ8. Τῆς αὐεβίοῃ τγ 88 
Ρυΐ ΡυΌ]ογ. Ὑδς ϑαάάυοεεβ Πορεά ἔοῦ 8δη δν]] 
εἴἴεςῖ οἡ τῆς τι]! 165, Ὀὰξ ᾿Εν ΘΙ 88 ; 
ἃ5 ἴπαΥ τιὶρῃξ μὰ} Ὀς, δῖ ἷδ ., ΝὮΏΪΙΟΝ 
οοπξουπαεα [Πδππὶ, πιαϊηϊαὶηἷηρ τἴῃ6 δΔυϊῃοΥ Ὑ οὗ 
186 Ἰαῖν, γεῖ 5ῃεἀαϊηρσ ποὺ ᾿ἰρῆξ ὕροη 11. 

εῖβ. 34-40ὅ0. ΤῊΣ 1,517 ΟΕΘΤΙΟΝ ΟΕ ΤῊΕ 
ῬΗΑΒΙΒΕΕΒ. 

γεν. 34. Βαΐ ἴδμο Ῥμασίοοοα ϑασίηρ. Ἐνεη 
[Πςὶγ σται  ποατίοη δὲ ἴῃς ἀεξοδὲ οὗ ἐμοῖσ υ58}8] ορ"- 
Ροπεηῖβ, ἴμ6 ϑαάαάιυοεεβ (Ματκ χὶΐ, 28; ΠωὺΚς Χχ, 

ΤῊΕ ΘΟΟΘΡΕῚ, ΑΓΓΟΚΌΙΝΟ ΤῸ ΜΑΤΤΗΉΕΝΝ. [(μᾳ». ΧΧΙΙ. τς-46 

209), ἀἸὰ ποῖ ἀἰτηϊἶβ} [μεὶγ δησηϊγ. Ηδηος ἃ το- 
ΠεννΆ] οὗ ἴῃς 455δυ,. 

Ἅεῖ. 25. Τθθα 056 οὗ ἴδλοπι, ἃ ἸΔΉΎΨΟΣ, Δ ὁχ- 
Ῥουπάεσ οὗ πε αν, “οης οὗ [Π6 5οσῖθεβ᾽ (Μδυκ). 
Τκε χ. 25-27) ΤΕΙΟΙΒ ἴο δηοίμευ που 5118: 
ΟΟσΌΣΤΘΠΟΕ. --- Τοπιροϊρ, ἷπι. ΤῊς 5βιἰδιεπιεηῖβ οὗ 
Μαχκ (χὶϊ. 28) ἀπᾶ [κςῸ (χχ. 39), ἀο ποῖ ᾿παϊςαῖς 
ΔΩΥ 5Ρ6 οἱ] γ Ὠοβἕα ραγροβα οὐ ἴπ6 ρατί οὗ τ 5 
ΕἸΑνυεσ.᾿ ὅϑύοβ ἃ Ρυχροβε β86επὶβ ἴο θὲ ουξ οἔ 
Κοδριὴς πἰ τῆς ὨΘΑΓΙΥ ΓΕΒΡοηβε οὗ ἴδε "β8οσῖρε᾿ 
δηᾶὰ οὐγῦγ 1ογαἷβ σοτησηεπαδίοσυ ψοσὰβ ἴο ἢΐτη 
(Μδσκ χὶϊ. ἐτοῖν Ὗς ᾿ὩΓΟΥ τ [815 τηδῃ, δῇ 
Ἰπτο]Πἰρεπὶ ῬΏΑΓΠΒες, ἃ βίυάδης οὗ ἴῃς Ινν, νγ28 
Ρ]δαβεὰ σι Οὗ 1, οὐ ὑσονίουβ ἱπίογργείδοη. 
Βυϊ ᾿Βουρἢ ῬΕΙβοδ ν Ὀεϊῖου ἴδῃ Ὦ15 ῬΑΥίυ, ἢς 
48, ῬΕΥΠΆΡ5 ὉΠΟΟΠΒΟΙΟΌΒΙΥ, ἐπεὶ ἴοο], ἴῃ ρυτης 
τς ἰετηριϊηρ ᾳυεβοη, Τὴ ρτεάϊ αἰ συ  ἰ5, 
πὶ ἀἰβοονοσίηρ πονν τὸ σου] δ ἃ “" ΤΓεπιρτπρ ᾿ 40.65- 
ἄοῃ. ΕΧρ]πδίοῃβ : (1.) Μδζδεν ο͵45565 1 ἩΠῸ 
16 διίδοϊκβ, θβοδυβε ἰξ γγὰϑ ρυΐϊ δὲ δῖ {ἰσης, ποῦ 
Ὀεοδυδβε ἰὰ νψγ͵β ἃ ἰετπηρίαϊίΐοη, ΤῊβ 15 σΟΠΓΆΓΥ 
Ῥοιἢ ἴο ἴπ6 Ἐπνδηρο] 5:5 νοσάβ, ἀπαὰ ἴὼ ἢϊ5 ἢδΌἱ8 
5 ἃ ὙΠ ΟΙ. (2.) ΤῊΣ ἸΑΥΘΥΙ ΟἿ ἀεβίσε, ὃγῪ 
1015 ἰαβῖ, ἴο ἢᾷνε 8 ἔδνοσδῦε ἱτυργεββϑί οἢ8. σΟῦ- 
ἢπηςά. Βυῖ ἴῃ6 ρσενίουβ δῆβϑνεῦ δα ΦᾺ]}}Υ 515- 
ἰαϊπεὰ τῆς ἴα. (2.) Τῆς ἱδαιρίδοη ᾿ΔῪ ἴῃ τῃς 
ἀἰϑεϊποιίίοη οὗ ἴῃς ρτοδῖ δπὰ 8128]} σοπηπιδηθσηθηῖβ 
(Ξεε νεὲσ. 36). Α5 {818 νγᾶϑ ἃ αἰβριιεα ροϊηῖ, ΔΠΥ 
ΔΏΒΥΨΟΙ ΜΟΙ] ΡΪλοα ΟΣ ] οσά ἴῃ ορροβίοῃ ἴο 
Βοῃὶς ρατῖγ. Τἢ15 τηδῖζεβ πα δἰἴδοκ νον ψ ΔΚ. 
(4.) Τῆς αυεδίίοη τνὰβ ἀεβίσηεα ἴο ἄγανν ἑοστῃ ἴῃ 
ΤΈβΒΡοῦβα, ἴμα ἤγβι οομηδηαπιηῖ: ΤΏου 5} α]1 
ἢδνα ἢο0 οἴ εΥ οὐ Ὀεζοζα σηθ,᾽ 80 ἴ[ῃδξ [ἢ]5 πιὶσῃϊ 
Ὀς υϑεὰ αραϊηϑὶ Ηἰ5 οἰδίτη ἴο ΡῈ ἴῃς ὅοη οἱ σοά. 
ΤῊΐβ ἀεβίση ν8 ἀεξεαίεα Ὀγ ΗΪ5 δαάϊηρ ἴῃς 56ο- 
οπὰ 180]6 οὗ ἴδ Ἰαὺν (ν 6... 20) 15 ἴκὸ ἴῃς ἤχϑβί : 
.Α5 ἴδε βεοοῃᾷ σοτητηδπαζησδης 15 βυθογαϊπαῖς ἴο 
τῆς ἄγϑι, δηὰ γεῖ κε ὑπΐο ἴἴ, 50 ἴῃς 50η οὗ ΙΔ} 15 
Βυοταϊπαῖα ἴο (ἢς Εδίδεσ, δπὰ γεῖ Κ υπΐο Ηἰ π᾿ 
([ηρ56). ΤῊ ἘΧρΡΙ Δημδίίοη 5 πηοϑδί 58 5(δοῖοτΥ. 
Τἢδ ΔΗΒΕΙ [0 .5, ΡΥΕΡΆΤο5 ἴπ6 ψγαῪ ἔοσ Η!5 {γυπι- 
Ρθδηῖ οσουπίετ-αυεδίοῃ (ΝΟ 5. 42-45). ΤῊΘ 566 ῃ1- 
ἴπσὶγ Ἰηποςεηΐ φαοβοη Ὀδοοῖη65 ἴπ6 σγαδίεβί τορ- 
ἰϊϊοη. ὙΠοΥ ἐχρεοῖϊεα ὉΥ ΗΒ ΔΏΒΎΟΙ, οἰ ΠΟΣ ἴο 
ἀΐβρτονς Η!5 Μεββϑιδῃβῃρ, οἵ ἴο πὰ ἰῃ Ηἰβ οὐγῃ 
ΟΙΩΒ ἃ Ὀα5ἰ8 ἔογ τἴὴ6 οὔδγρε οὗ Ὀ]ΆΒΡΠΟΤΥ [ἢ 
πιαϊκίης Ηΐηβεῖ ἰῃς ὅοη οὗ σοά. ΤῊΪ5 ομασρα 
ἴΠεγ ἀιϊὰ Ὀτηρ ἔοσιννασά ᾿π ἴῃς σουης}} (Ομ ΔΡ. χχνὶ. 
653-66), ἀπὰ Ὀείοτε ΡΙ]αῖς (]ὁδη χίχ. 7), δῃὰ 1ἴ νγγ88 
ΡΙΟΌΔΟΌΙν ἴῃ ἐπεὶ τπουρηῖϊβ Ὑθεη ΤΟΥ ρυξ 5 
αυσϑίοῃ ἃ ἔενν ἀδγβ Ὀεΐοτγε. 

γεσ. 36. ΕΔ οομιτρδπάσοοσις ἰ5 ατοδῖ ἴῃ [δ0 
ἴὰνν ἃ 1. 6. ἴς Μοβαῖὶς ἴδν. Νοῖ τηθσαὶν στθαῖογ 
πη [πε τεβῖ, θυΐϊ "ρτεδῖ, 248 ἱποϊυάϊησ τῃ6 ταϑβί. 
ΟΟΠΊΡ. νεῦβ. 28, 40. 1Ὲ [ποτὰ τγᾶ5 ἃ σείεγεπος ἴο 
(ἢς ἀϊδρυΐϊεβ οὐ ἰδῆς ΒΑΌΡίπ5 αρουΐ στεαῖ δηὰ 
51:18}} σοπητηδηἀπιδηΐβ, (ἢ τησδηΐϊηρ νου Ὁε: 
“ἌὙὙδαῖ Κἰπὰ οὗ ἃ σοπητηδπαπηθηὶ ἰ5 σταλὲ ἱπ ἴῃ6 
αν ὃ Ὀὰυΐ [15 5επβα, [πουρῇ ΠΠΤΟΓΑΙΥ οοττεσέ, 4065 
ῃοῖ 51} [Π6 ΔΏΒΎΓΕΙ 50 τν6]]. 

νεῖ. 27). Τποῦὺ δΒι)81} Ἰονὸ ἴ89 Τοσὰ (ἢν Θοᾶ, 
εἷῖς. Οὐυοῖεα ἔτοπλ τῆς ϑεριυαρίηϊ νεγβίοῃ οὗ 
ευϊ. νἱ. ς. -- ΜΙΝ 411 (ΟἿ ποατί, [1 ΈΓΑ}}γ, “ἴῃ 
411 ΤΥ Πεασί.᾽ Τῆς ὙΠΟΪΘ᾽ 185 ἃ ἀδσηδπαὰ ἔοσ 8ὺ- 
Ῥταπης αθεοϊοη. 1Ὲ νὰ ἀϊβιησυϊϑῃ Ὀεΐνεδη [᾿ς 
Ρἤγαβεβ, ἴἰῇῆς ἢιβὶ γεΐοιϑ ἴο “ἴῃς ΠΟ]Ὲ ΘΠΕΙΩῪ οὗ 
ἴῃς τοδβου δηᾷ ἴδε ᾿ητα]]δςῖ; ᾽ 808], ἴῃς ΠΟ] ε δἢ- 
ΕΥ̓ΡῪ οὗ βεητπιοηΐ δηά ραβϑίοη ;᾽ πυϊπᾶ, [ἢ 6 ΠΟ]ς 
ΘΏΘΙΟΥ οὗ Τπουρῆξ δηα Ὑ{1}1] ἴῃ 115 τηδηϊξεβιδιίοη. 
Το (ἢ Μαζὶ δάάβ: “τὶ 41} ἰδ ϑίγεηρίμ,᾽. 
ὙΜΏΙΟὮ ταίειβ ΠΊΟσα Θβραο ΠΥ ἴο ἴῃ6 τηδηϊξεϑίδ- 
τἰοη5 οὗ ῃουσῃί δπὰ Μ}]]. 
ες. 38. Τμΐδ ἰδ ἴ.0 στοδῖ διὰ ἔὥσχεϊ ουσιπιδχᾶ- 
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πιοπῖ. ἐ δόμεν ̓ 85 διῦγδοϊηρ 4}1 1ῃ6 ΟΙΠΕΙΒ ; 
ἤτϑῖ ᾿ 245 ὑσθςοθαϊη τῆς οἴδποι 120]6 ἴῃ (ῃς Πδοα- 
ἰοσυθ. Ουσ 1,οτά ἢεσζε ἀδοϊασοβ (ἢς υπὶΐγ οὗ ἴῃς 
ατβὶ (Δ0]6 οὗ ἰδ6 αν, (5 δῦβοϊυϊες σζγεβϑίηδϑϑ. 
Ἡεπος πὸ ραῖΐ οὗ {π18 120]6 (ἰ86 ἢγϑὲ ἧνβ Ἵοτὰ- 
τ ληἀὐμηθη5) σδη ὃὲ τεραταςα 45 δυγοραίεα, ΤῊ]5 
“ὉΠ. Δ}1ῆςεἀ Βυγτεπάες οὗ οὐτ ὙΠ οἷς θοὴν ἴο σοὰ᾿ 
ἷ5Β ἴο Ὅς ἴῃς δἰτὰ οὗ ΟΌΣΥ βιγίνίπρβ δέῖεσ ὨΟ] 655. 
Οοὐβ ἐββοηῦ] ρμεγέδεοϊοηβ δὰ Ηἰ5 τηδηϊξοβίεὰ 
ὅταςς Δ11κὸ ἀετηδηα 118. 

γεν. 390. Απὰ ἃ δοοοιὰ ἴκὸ πηῖο ἰὲ 15 [λϊ6. 
Ουὖζ Ιοτὰ ἴπυ8β ἐχδὶὶβ ἴῃς βεοςοηά ἴδῦ]6 ἴο δῃ 
δαυλιῖγ ἢ (6 δτϑέ. Οὐοὐ᾽β ΤηογᾺ] δῦ ἢδ5 
ὉΠ : Ἰπουσ οἠς ἰδρὶς ἰ5 " μῶν δῃᾶ ἤγϑι, ἴῃς 
“βεοοπα᾽ 5 ἽἾκα υπῖο ἱξ.᾿ ῬὈηδγιβαίϑη ρυϊβ {Π6 
βεοοηᾶ ἴῃ ἃ Ἰοτεῦ ῥἷδος, [ϊηΚίηρς τἴπδὶ βεδηλίηρ 
ϑανίος οὗ σοα οδῃ δΐἴομο ἔοσ ψᾶπὶ οὗ σμδυν ἴο 
ἴδῃ. Βυΐϊ βυρτέῖης ἴονα ἰὸ Οἀοά [5 ἴο τηδηϊξοβὶ 
1ῖ5ε1 ἴπ Ιονε ἴο πιση. ΑἸκε Ὀϊπάϊην, ἴμ6 ἴνο τὰ 
ςογτοβροηάεηϊ, ποῖ φοπιγδαϊοΐοσυ. ΤῊΘ ταϊ βίδα 
οὗ υσηδη Αγ Δηϊ5πὶ 15 τηλ κίηρ ἴΠ6 βεοοηᾶ ’ “86 
ξιεαὶ δηὰ ἢγϑί ᾿ σοτηπλδηαπιοηΐ. --- Ἰοὺ δ. 41} Ιονθ 
ΤΥ πο ΌΟΌ 85 ἰπγεοϊζ. Ετοπὶ [κν. χίχ. 18. 
“Μδῃη οὐρῇϊ ἴο ἰἴονα 818 ΠΕΙΡΉΌΟΥ, 1. ποῖ ἃ8 ἢ6 
ἐοέ: Ἰονε Ὠἰπι56}, Ὀὰϊ 45 ἢς σερλζ ἴο ἰΙονε ὨΣπι56]Ὲ ; 
2. ὩὨοῖ ἱπ ἴῃς βάτηὴθ ἀδρσοα, Ὀυὶ αὐΐοσ ἴῃς 56 
ΤΩΔΏΠΕΓ, ἡ. Ζ., ἔγεεῖὶν δηὰ σοδαάϊ]ν, 5' σΈσοὶν δηὰ υἡ- 
[εἰ σηεαϊγ, ἰθπάασ δηὰ ΟΠ ΡΑΞΒΙ ΟΠΔΙΕΪΥ, οοῃ- 
δίδης δα ρεγβενοηρὶγ᾽ (ΝΥ. Βυγκιτ). (αβὲβ 
ΑΙἾ5ὲ ὮΘΙΕ τδὴ οὐρῆϊξ ἴο ἰονε ἢἷβ πεσῇ οΥ ΟΣ 
1δη δὶ5 16, ρῃγϑβίοδὶ 16, ἀπα ἢδλ8 ἄοῃς 80, 58οτὶ- 
βείηρς 1 ἔοσ ἢ15 ἔξει ]ον 8, ἢ18 σουπίτυ, δηᾶ τς 
σΟΒυγΟ ἢ, ἰπ ἰπιϊδιίοη οὗ ἴῃς Ἔχδῖρὶο οὐ (ἢ γιϑὶ δπά 

Π1ΚῸ 4 ἀοοῦ οὐ 18 
Βίηρεβ. ΤᾺ “σΑταΐη8] ᾿ ῥγεοαρῖβ δᾶῦα ἃ οοϊὰ- 
πιοπ Ὀτποῖρὶς. -- 89 010 ἰδσ, ἡ. Ζ., 411 τῆς 
Μοκαὶς ἐοοποαυ, δηὰ [6 Ῥσορδμοῖβ, ἴῃ6 50 86- 
ᾳυεηὶ τανθ Δ οη8 οὐ σοὰ. Βεΐίνεοη ἴῃς ἰδνν, 
ὙΌΙΟ ΤΏΟΥ υδεὰ 848 ἃ 5ηᾶτδ, ἀπ ἴδ ῥγορμεῖβ, 
ὙΠῸ ἐογοϊοιὰ οὗ (Ὁ γϑι, [ἤδσα τγᾶ8 πὸ οσοηίτδαϊο- 
ἴοῃ. Οπ {ῆδ σεϑροηβὲ οὗ ἴῃς βοσῖρε, 5βεὲ Μαῖκ 
ΧΙΪ. 22-.:4. 

ψεῖβ. 41-46. ΤῊΕ ΕἾΝΑΙ, ΕΝΟΟΥΝΤΕΕ, ἴῃ ϊοἢ 
οὔγ Τογτὰ γ΄ Ηἰβ φυεϑῦοπ τεϑροοῖηρ ἰῃ6 Με5- 
βἰδῃ, Ρυΐϊβ δὴ δπὰ ἴο ἔυγίμου δἰζεταρίβ ἴο “ΘηΒηλγα 
Ηἴ ὉΥ ἃ μογὰ. Μαῖὶκς δπὰ 1κὲ 58Υ: “Νὸ 
ΤΏΔη ἐηΆι 1πατ᾽ (ἡ. Φ.,ὄ [ὴῆς δῃοουηῖοσ οἵ νεῖβ. 34- 
40) “ ἀυγβὲ 4ϑὶς ΗἨΐΪπη δὴν αυαβίϊοη, ψ81|6 Μδί- 
(πεν, ἰπ δοοοζτάδηςς τ Ὧ15 Τα ΌΤΙΟΔ] ὨΔΡῚ5, Γα- 
βεῦνεβ [Π]5 γοιηδτὶς ὉΠῚ] δἰζου [Π15 σποουηΐευ. 

γετ. 41. Νον ψὮ119 [9 ΨΘΣΘ Κι [ἢ- 
οτϑὰ τομοῖμοσ. ῬσοῦΑΟΥ 48 πον ραιμοσεα δέου 
(ῃς 4ϑὲ αἴἴδςκ. --- 7988 δεοκοὰ ἴθι. ΕἸ]]οΥ δηᾶ 
τλογα ὄχδοῖ ἤδη Μαῖκ δηᾶ 1 κε, γῆο βθεῖῃ ἴο 
ἱΑΡῚῪ ἴπαιὶ ἴῃς ααεδβιίίοη ψγὰ5 ραᾳΐ σοποετηίηρ {με 
ΒΟΣθ65. ΤῊΪΒ ΡΥ ΔΌΪΥ ἴοοκ ρῥίδος 16 ΗΠ5 δι:- 
ἀΐεποα 5 σμβδηρίηρ : ἴῃς Ῥἤατγβοοϑ νετα ρου 
ἴο τἱὐτπάγανν, πὸ ἰοηξετ αἀλτίηρ ἴο φυεβοη Ηΐμ ; 
δηᾶ “της τηυευαε " (Μασκ ΧΙϊ. 22) Ὀερίπηΐηρ ἴὸ 
ἰ2κε τῆε νδοδῖεα ρίδοεβ.υ (Ο(ὐοσὴρ. οὔδρ. Χχὶὶὶ. 
ὩΙΟἢ ψν53 δα ἀτοβϑεα “το ([ἢς πὶ] τυ 65 ̓ ἀπά “ ἴο 
Ἡ! 5 ἀϊϑςο! 165. (νου. 1). 

νει. 42. ὝΙΩδιὶ Ὀιΐηκ γὸ οὗ [06 ΟἸσὶοι  “ΤὨς 
Ἀε5512ὴ).᾽ ΤῊς ῬὨΔΊβεαϑ ἱποϊ δα {π6 Δοκηον)}- 

ΤΗΕ ΟΟΘΡΕῚ, ΑΓΓΟΚΌΙΝα ΤΟ ΜΑΤΤΗΕ. ι83 

εἀρεοα ᾿ηϊογργοίεσθ οὗ τῆς ΟἹὰ Τεβέδιηθηϊ. Οὐ 
Ιοτὰ σνου]ὰ ῥτονε [86 ἱμϑυββοΊΘἤοΥ οὐ μεὶσ ἱπίοσ- 
Ρτεϊδοη ου ἃ ρμοϊηὶ πιο ΠοΥ ΠΟΥ ἀδειηδὰ 
οὗ πιοβὲ ἱπηρογίδηςθ. ΝΥ δῖ ἴπεν ἱπουρδῖ οὗ Η πὶ, 
Ηε ἀοεβ ποῖ δ8κ ἴπεπι. ϑίποα Ηρ δδ5 εδη 
ΔΟΌΘΠΟΔΠΕΥ Ρσοόνθῃ ἴο Ὀς “ ἴδε ΟὨΠγϑι,᾽ ἴῃ 4υς5- 
ἤοῃ σοπλ65 ἴὸ τ“: ἴῃ [ἢ]5 ἔοστῃ, 48 ῃ 8}}-τηροτίδηϊς 
Οἢ6. Οπὲ πϑνναΥ ΟΠΪΥ σᾶῃ 6 ΟΟΙΤΘΟΟΙ. --- ]ΈοδΘ 
βοῃ ἰδ 6. Νοῖ πιεῖοὶν ἃ ροποδορὶοαὶ αυεϑίοη, 
85 ΟΌΣΓ Γ,ογὰ 5ῃονν8. -- 8οῃ οὗ ϑανίἃ. Α οοτι- 
τη 16 ΔΡρ]εα ἴο ἴπε Μεββίδῃ. Α Ἴοστεςὶ δη- 
δαγ, Ὀὰϊ Ἰποοιῃρὶοῖθ. ΤῊ5 ἸΠΟΟΠΊρΡ] ἴθ η6 58 15 
[ἤδη Ῥσονθῆ. οπ {818 οπε-βϑἰἀεα νἱεν οὗ τῆς 
Μεβϑίδῃ, 88 ἃ ἀδβοδσπάδηϊ οἔὗ ᾿δνὶά, ἴῃς Κιῃρ ἀπά 
ΤΉΤΠΟΣ {με}, 4158 ροϊϊ ἶσα] ἔ84156 μορ65 δὰ Ὀδεη 
αϑεά. 
γε. 43.. ον ἴδοι ἀοίι θανίὰ ἱπ ἴΠ0 8 τί, 

ἑ. ἐ., ὉΥ τῆς ἱπϑρίσαϊίοῃ οἔ ἔς Ηοὶγ πδοβῖ ; σοιῃρ. 
Μαῖκ χὶϊ. 36: 'δγ (ἢς Ηον Ομοϑβίι:" --- (411 αἷτὰ 
Ἰοτὰ. ϑο ειλην ἀεδίσπαίς Ηΐπη ἴμυ5, ἱπιρ᾽ γίης 
ΒΌΡΕΓΙΟΓΙΥ. 

εν. 4. Τδο Ιοσχὰ (]Θ ἢ ονδ}) βαἱὰ ἴο πὶῦ Ιοτὰ. 
Ετομλὶ 5. οχ. 1, δπε δα, “4 Ῥβαὶπὶ οὗ ᾿ανὶά,᾽ 
ΡΤΟΌΔΟΙΥ τυ τίοπ δἰοσ 6 ῥτορμεῖς δά άγεβϑ5 οἵ 
Ναδίμαδμ, 2 54π|. νἱὶ. 12. [Ι{ 8 αυοϊεα ἔγεαυθηῖν 
ἑη ἴῇῆς Ναὸν Τοβίδιηδηϊ δ8 σοίουσηρ ἴο (Ὠ γβῖ, 
Τῆς [6Ὑ}25 τεξοτγεα 1 ἴο (6 ΜαββιΔῃ, βίποα ἢ0 οὁὉ- 
Ἰεςίοη ψγὰ8 ταϊβεα δὲ [5 ροϊπξ.0 “Μγ Ἰοσά᾽ 1πι- 
ΡΙΐε5 Βυ ρε Ποσὶ γ, ποῖ ΟἿΪΥ ἰο Πανίὰ Ὠἰμηβεῖέ, Ραζ 
ἴο 5 ονῇ τογαὶ τᾶςε δῃὰ [ἢ ῬΡβορὶα οὗ 5ζδε], οσ 
[Π6 ἱπαυΐϊγ ψνουἹὰ ποὶ οδυϑα Ρδγρ Ἔχ ῖν. - Βὲῖ 
ἴδου δε ἷῦ σίρμς μαιὰ (ἴπ 6 ὑἷδοα οἵ ΒΟΠΟΥ δηὰ 
ἰγυβῖ δηα ρόοῦνογ), ΕἾ Ρρὺΐ χΐη9 Θηθσοΐθδ ποτ. 
ποϑίδ (ὮΥ ἴθοις (υπῈ]} Ης 18 οοπιρ]εῖς ν]οίογ). 
ΤῊΪ8 γαΐετβ ἴο δὴ Ὄχδ᾽ίδίοῃ, Ὄχοθθαϊηρ ΔΥ δἴ- 
ἰδίῃ] ὈΥ ἃ ἴΔΘΕΙῈ ἤδη; ἃπα ἴο ἃ {ππρΡἢ Ὀε- 
γοηα ΔῺΥ ΡΟ] 04] ομθ. Τῆα Ἰδοῦ ἰπουσῆξ ορ- 
Ῥοβο8 ἴῃς ἔδῖβε ἢορεβ οὗ (πε ενβ, ψὯ1|6 τὴς 
ΜΠΟ]6 Ῥαϑϑᾶρε βδῇοννβ [6 ΒΌρεσμαγηδη ἐχδ] δίϊοη 
οὗ ἴῃς Μεβϑβιδῇ. 

ψεῦ. 45. Ηον ἰδ δΒθ0 δὲν δου ὃ Τῆς 5οϊυϊοη 
Ϊ5 ποῖ ρσίνθῃ Βεῖα ; θυϊ Ρ]ΔΙ ΠΥ ῥτεδομεά Ὀγ ἴδ 6 
ΑΡΟοΒβΕ16ε5 ἔγοιῃ ἴῃς ἀδὺ οὗ Ῥεπίεοοβε : ἴῃ ὲ Με» 
51]Δ ἢ 88 ϑοὴ οὗ Πανὶ α δοοοσζαϊπρ ἴο τὰς Ηδβῇ, 
γεῖ τς ρῥγεδχιβίθης εἴθσπαὶ ϑοὴ οὗ Οοά: [(ἢς 
Οοά-τηδη (ςοπιρ. Εοπι. 1. } 4). 16 τῆε ῬΏΑΓ8668 
ἍΕΙΕ Ἰρηοζαπὶ οὗ {Π15 βοϊυζίοη, 1ὰ τγὰβ τοὶ οὐῃ 
ἔδυϊϊ, βδῖηςς [Π6 ΟἹ Τεβίδιυγεηϊ Ὁ] Δ ηἾγ Ροϊηίεα ἴο 
τ, ῬΙΟΡΔΟΙΥ ἴμεν ετα ποῖ Ἰἱρπογαπῖ. (ΤῈ νόοσὰβ 
οὗ (δίαρμδϑβ, οἴαρ. χχνὶ. 63, ἱπάϊοαϊς Κηον]εᾶρα 
οὐ [Πϊ15 Ροϊπῖ.) Ουγ [,ογα᾿β ο]αϊτῃβ ἱηνοϊνεά [ἢ]8 : 
Ηςε δα Ὀδεδη οδ]]εά τῆς “ὅοη οἵ Ὠαν!ὰ :᾿ Ης δὰ 
οἸαἰπιεὰ ἴο Ὀς ἴπε ὅοη οἔ σοὰά βοπιὲ ἔμπης Ὀεΐοσγα 
{ΠΟ|λὶ χ, 24-8), ἀπὰ ἴπεῪ δέϊετγνναγάβ δοςσιιββὰ 

πὶ οὗ 580 ἀοίπρ. ΤμοΥν δὲ ἰεαϑὶ Κπὸνν ψμδὶ Ηἰβ8 
βΒοϊ το ννᾶ8, ἀπά τλὶ Ηδ οἱαϊπιοαὰ ἴο Ὀὲ Ὀοιῇ 
“ὅοη οὗ αν! ὰ᾽ δηὰ “1 οτγα. 

γεν. 46. Απὰ 5Ὡὸ ὁ59 88 8019, εἰο.Ό. ΤΉΏΕΥ ἰοέι 
Ηϊ. ῬΒΑγβαῖο] [πἀλίϑπη δηὰ ΟἾγχῖϑὲ ρατιεὰ 
ΟΟΙΆΡΘΩΥ ἔοτενεγ ἂὲ [18 ροϊπῖ. Ἡεποείοτιἢ ΤΠ ῈῪ 
Βουρης ἴο ΚΙ] Η πὶ ΟΥ̓ ἰτοδοῆειγ. ΤῊΣ πεχὶ οἢδρ- 
ἴοῚ ϑῆοννβ [ῆ6 Τμαγδοίοὺ οὗ ἴἤοβε ψῆο Τἢοτβἢῃδά 
ΒΓ ἢ ἘΠ ἢ ἃρσαϊηβὶ Οης ῆο οἰαϊπηεὰ ἴο θὲ ἴῃς 
ϑοὴ οὗ αοά, τπεῖὶγ οὐ Μαεβϑίδηῃ, δπὰ ψῆοὸ δὰ 
Ρτονεὰ Ηἱδβ οἰδίπηϑ ἴο ὃς τἋῸ]}] στουηάεὰ, 



184 ΤΗΕ ΟΟΘΡΕῚ, ΑΟΓΟΚΌΙΝΕ ΤῸ ΜΑΤΤΗ͂ΕΝΝ. [(μαρ. ΧΧΙΠΙ. 1--30. 

ΟΗΑΡΤΕΚ ΧΧΙΠ]Π. 1--30. 

ύδοομγες ἀραΐρδί 166 5εγίδες α»α Ῥλανγέδεες, σοριοέμαξγ τοῖς α 1 ἀγρδρεέαζέονε 

ουέξ “)εγμδαίρηε. 

ἔν ΗΕΝ β8ρᾶκε Ϊεβὺβ ἴο τς τηυἹθύτυαδ,: δηὰ ἴο 15 ἀἰβοὶρ165, 5 ΠΙΔΑΙ δΙς 

2 ΘΑΥΏΡ, δ ΤῊΘ 5ουῖθαβ δῃηὰ [πῃ Ῥμαγίβεεβ δἰ ἴῃ Μοβεβ᾽, ρῶν, Ἐωα 
3 5δαῖ: ΑἹ] τῃεγεΐοτε  βδίβοανευ ἴλ6Ὺ δια γου οὔϑβοεγνα," ζα οὉ- Χο τ δ᾽ 

56γνῈ δηα ὁ ; ὃ Βαϊ ἀο ποῖ γε αἰΐζεγ [ΠΕΣ νου 8 : “ ΓΟΥ ΠΟΥ 58Υ, κὸν ἘΠῚ 
4 δῃηὰ ἀο μοί. Ἐογ" ὁ (εν δἱπά ἤδᾶνυ Ὀυτάδηβ δπᾶ ρτίδθνοιβ ἴο "ἡ ἴαχε αὶ, κα 
6 ῬοΟΓηΘ, δῃηὰ ἰᾶὰὺ ζλδρε οἡ τιθη᾿ 5 Βῃου ο β ; θυϊ {πο γῪ Ζλεγεσείσνες 

5. ΜΠ] ποῖ πονα ποῖ ψι ἢ οἠδ οἱ [μεὶγ δηρετβο Βυῖ 411 {πμεὶγ 
ΜΟΥ Κ5 (ΠΥ ἀο ἔογ δ “ἴο Ὀ6 86δῆ οὗ τῆδη: ἴπῸγῪ ἴ τηᾶκα Ὀτγοδά Ἂ Οἴμρ. να, 
ΊΒ ΕΓ ΡΗγ]δοΐογίθβ, δηα δηΐαγρα Κ αν Ῥογάεγβ οἱ {πεὶγ ραγτηθηῖδ, ., ἔικοά. χίῃ, 

6 Απὰ δϊονε ἴῃς ὕρροστηοβῖ γοοπλβ 8 δ [δαβίβ, δηὰ ἴῃς οϊεῖ βεαῖβ ὅ; ἘΝ 
7 ἰῃ {πε βυῃηδρόριεβ, Αηά ' ρτεεῖίηρβ ἴῃ ἴῃς πηδτίκεῖβ,3) δηὰ ὕο ΡῈ 38.} παι ον 
8 οΔ]]6ἀ οἵ τηβη, ὃ Κδρθὶ, ἘΔ ΌΡ1.1. ὃ Βαϊ θὲ ποῖ γε ο81]16 ἃ ΕδΌΡΙ: αἴακο ἐἰ ἐτῶν 

ἴοσ οὔδ 15 γουγ ' Μδβίεσ, φυδς (Ὦγτίβα ; 11 δηα 411 γε ἀγα Ὀγοίῃσβῃ. ; τευ ἧς 
9 Απάᾶ ο8]1] πο »ρραρ 12 γουγ ἔδίῃοσ Ὁροη 18 [6 δαγίῃ : ἔοσ ἥοπα 15 ΕΞ ΠΝ 

ΙΟ γουγ Εδίμου, Ὡς ἢ 16 15. 'ῃ θάνε. Νειμοσ Ὅς γα ο4116α τη88- ; ἐπα πργλ ον 
11 ἴα : δ οσ οπα ἰβ8 ἡγοῦ Μαβίογ, δ δύυδρ (τί ϑ 17 Βαϊ "μα {παῖ ἰ5 κα ἢ, δ; 
12 φρτεαίεϑί 18 ἀπιοηρ γοιι 8881] θῈ γοὺ βοζναηί. Απὰ " ψβοβοανοῦ τὴ τ Ὁ 

5}4}1 ὄχαὶΐ αἰάξεῖς 808}1 ΡῈ δραβϑά ; 1} δῃά ἢ {παῖ Ὁ 5411 ἤιπη- "Ἐκ ϑν 
Ὁ]ε Ὠἰπη56 18 5141] θῈ Ὄχαδὶτϑά. ᾿ ἀκα εἰσ 

13 Βιυῖνοβ υπῃΐϊο γοιϊ, Βοῦρ65 δηὰ ῬΠδγβεθβ, Ὠγροογιίε5 !  ἴογ 3] ΗΝ 

γε 5δυῖΐ υὕρ [6 Κίπράοτῃ οἵ Ὠοάνβῃ ἀρϑίηβδί δ : ἔου γε ποι θεσ ' 
80 ἴῃ γομγεείυσς, "9 ἩΘΙ ΠΟΥ ΒΌΗ͂ΕΥ γε δῖ {πὶ ἀγὲ δηϊατίηρ ἴο 

14 οἴῃ. δος 3. υηἴο γου, βογῖθε5 δῃηὰ Ῥῇδγιβθαβ, ΠΥροοσιῖαθβ [ ἔου 

γα ἀδνοῦγ Ψίάονβ᾽ πουβεβ, πὰ ἴογ ἃ ργοίδῃηοε τηδκα Ἰοῃρ., 556 Μαιὶ 
ῬΓΆΥΘΥ : [Παγεΐοσε γα 5}8]] γεσεῖνα [ἢς ργεαίοσ ἀδπηηδίϊοῃ. ΕΗ 

15 νοε υπῖο γοῦν, 50γρεβ δηὰ Ῥμδγίβεεβθ, Ὠυροουὶεβ ! ἔογ γε τ μι γεγας 
ὙΠΟ 15 ἴο 

ΠΟΠΊρ455 8684 Δηἀ ἰαηά ἴο τηδῖζα οὔδ " ῥργοβεϊγίε ; δηὰ ψῆδθη ἢδ 8, Ἀργὰ ονέον 

τη846,25 γε τηᾶκα τη ὑνο-ἔο] ἃ πιοσὲ ἴμῈ ἢ] 35 οὗ 8611 τὴ Υν δ᾽ ἢ 
γούΓΒΟΪν 658. 

ιΙι6 'νοεα υηῖΐο γοιι, "γ)γ6 ὈΠΠπηὰ ρυϊάε5, ν ὨΙς ἢ 35 βὰν, "ΝΠ οβοανοῦ 5}}8]] ς 566 ἐμὰ 
ΒΟΥ ΕΥ̓ [86 ἴαπΊρ]ς, ἰξ 185. ποῖμίηρ ; Βυΐϊ ΠΟΒΟΘνΕΙ 58.811] 5 ΘΑ ᾿ οπιρ, οἰ 

17 ὉΥ ἴδε ροϊὰ οὗ πε ἰεπιρίε, ἢς ἰ5 ἃ ἀθρίογυ '; ΥὙ ἔοοὶβ δπά δ]1πᾶά : 6  ΓὋ 
ἴοσυ ψῃθῖθοσ 15 ρτεδίεγ, ἴῃς ρο]ά, οσ "ἴῃ 6 ἴδπιρ]6 ἐμαὶ βαποιβειῃ 5 κα ἘταυαΣ 

1 τηυ68 3 ο»πὲξ ΟΌβεσγνε 8. “ἀεεε ἀο διὰ οὔβεγνα 
«4 γε δ (ἢ τΠεἰγ βηροτγ. δ ονεῖζ οΥ Τ (ογ {πε 
8. οἤΐεξ ρ͵δοα 9 [Π6 βαϊυϊδίίοηβ ἰῃ [Π6 πγαγϊκαί- οΪδοο5 

10. ργεῖξ φεεοπαῖ ἙΔΌὈΪΙ 1 ργαέξ ανθὴ (ηγίϑῖ 13 ς4}} ηοῖ ΔΩΥ 
18 οῃ 14 ὄνβὴ ἢ6 ΨΠΠο 16 Ἰρδάθυβ 16 Ἰδρδάδγ 
1 τῃ6 (ῃγῖβίὶ 18 {ῃ6 ρστοϑδῖεσ 19 ΠΟ ΠΊ] δὰ Ὁ ὙΠΟΒΟΟΨΘΥ 
Π Ῥδοδῦβα 3 γε ρῸ ποῖ ἴῃ γουγβεῖναβ 
38 Κων. 14. ἐς ἐο δε ογπεξέεα, τονε σεεέλονίξες ἐμσεγ ἐξ α7747 σεν. 12. 
34. Ῥ6ΟΟΠ6 50 οὁ ἃ 50ῃ 36 0 5 Ἠδίῇῃ βδηοιῆδὰ 



ΟΗαρ. ΧΧΙΠ]. 1-39}1] ΤῊΝ ΟΟΘΡΕῚ, ΑΟΓΟΚΌΙΝα ΤΟ ΜΑΤΤΗΕΝ. 1ὃς 

18 ἴΠ6 ροϊά ὁ Απα, ΝΝ βοβοαδνϑγ 5}4]1 ϑύσεδσγ ὈΥ ἴῃε αἰΐασ, 1 15. βου ἢ- 
ἴῃσ ; Ὀυΐ ΜΒΟΒΟΟνΟΥ βνεδγοίῃ ὈΥ “ἴδε ρΙ (μ8ΐ ἰ5 προ ἰΐ, ἢ6 15. τ Ὁβαρ ν- 53 

[9 συγ... Υὰ ἔοοϊβ δῃὰ ὈΠπάὰ : 39 ἔοσ ψ μεῖμογ ἐς ρτεαίοσ, ἴῃς ρ τ, 
20 οΥἩ “16 «αἰΐαγ [δϊ βδποῦβεῖῃ {μ6 ρτ Ώοβο {μοσγεΐογε 5}18]] τὸ Ἐχοά. χχιχ. 
ΒΑΓ ὅ5 Ὁγ τῆς Α]ἴδσ, βυνεαγαίῃ Ὁγ 1ἴ, αηᾶ ὈΥ 411 ϊηρ5 [Ὠδγδοῃ. ἐ 

21 Απά ψῇῆοϑβο 5}4]] 5ύγεασ ὃ: Ὁγ ἴῃ6 ἴειαρῖςθ, βσνθαγεῖῃ Ὀγ ἰἴ, ἀπ ὈῪ 

22 “πὶ τμαῖ ἀνε!εῖῃ τμογεϊη. Απᾶ ἢς τμδῖ 5}411} βγθαγ 3] ὈΥ «τ α Κίπρο νι 
᾿ ν 131 Ρ8. χχνὶ 

ἢεάνδῃ, 5 νθαγα ἢ ὈΥ ἡ τῃ6 τγοης οἱ ἀοά, δηά ὈῪ δία [ῃδῖ 511- Βα “. 

το ἴῃόγθοῃ. 34: 

2323 "νος υπίῖο γου, 50γ68 δῃηὰ Ῥδγιβθθβ, Ὠγροοσιίθβ ! ΤΟΥ Ὑά -« [μυκε χί. 41 

ΡΑΥ {{1ῆς οὗ 83 χγηϊπί δηά δῃηΐβε 83 δηὰ οὐπγηχίη,5Ὲ Δηα ἤάνα οτμϊῖ- 
ἃ 86 ([ὴῆ6ς. τνεϊρμίεσ »εαζέδΥς οὗ ἴῃ ἰανν Ἰυδοτηξηῖ, τηθγονυ,86 δηά 
[ΑἸ : “1686 ουρῃΐ γε ἴο ᾶνε ἄοπϑ, ἀπά ποῖ ἴο ἰβᾶνε 87 [ῃ8 α ζοπιρ. απο 

24 οἴδεγ ὑπάοηθ, ΚΥ ὈΪΪπὰ ρυϊάθ8, ὨΙ ἢ βἰσγαϊη δἱ ἃ 8. ρηδί, δῃά 
ΘΎΨΔΙΠον ὃ ἃ 89 σατο]. ὁ Ομαρ. χίκ. 

25 νος υῃπῖο γοῦ, 50Ὑ65 δῃὰ Ῥμδγίβθθβ, Ὠυροοσιίεβ [ [ῸΥ ὅγε “ Τχο κί- 39, 

τῆᾶκΚα οἰθδη 9 {πε ουϊδιάε οὗ 41πῸ σὰρ δπὰ οὗ ἴῃε ρ]αϊίοσγ,": Ρυὲ 4 Ματκ νῇ Ἃ 
26 ψἰϊηΐῃ ΠΟΥ ἀγα [1}] οὗ 525 Ἔχίογίίοη δἀπὰ ὄχοθϑβ. ζΖάος ὈΪϊπά 

ῬΠΑτῖβθ6, “ ΟΙδδηβα ἤτϑι (μὲ τυλέοεξ ἐς Μ᾿ η 45 τὴ6 οσὰρ δηά ρΪδί- 
[6τ,.1 ταί [6 οι 8146 οὗ [δὰ “6 πᾶν ΡῈ “ὁ οἸθδῃ 4150. 

27 “Νοε υῃΐο γοῖι, ΒοΥῖ 0685 δῃὰ Ῥῃαγίβθθβ, ἈΥΡροοσιίεϑβ ἢ 4 ΤΟΥ γα 4 [κε χί. 4“. 

416 {πὸ υμΐο 7 νῃϊϊεὰ βαρ ]οῆταβ, νν ]οἢ ἰπάθθα Ἀρρθᾶγ δέδια! "" Αοιοχχίῖ. 5. 
ουξιναγά,,5 Βαϊ ἀγα νι ίη “7 [}}} οἵ ἀεδά »εφμ᾿ς θοη65, δηὰ οὗ 9 41} “ Νυπιρ. χίς. 

28 ὉΠΟΙΪδδηηθ655. Ενθη 50 γ86 4150 οΟυϊννδγα Υ ἈΡΡΘΑΥ τὶρῃϊθοιιβ 

πηΐο τηθη, Ὀυΐ 1 η γα ἀγα ]] οὗ Ὠγροογίϑυ δηά ἱηϊυίγ. 
29 ὄοε υηΐο γοῦ, 50 Π1068 πα ῬΒδγίβθαβ, Ὠγροογίίεβ ! ὄῬεοδιβε “ἢ ἃ ζὰχε χὶ 45 

γε Ὀυ1]ὰ4 [μὲ τοι ῦ5 3. οὗ ἴῃ6 ῥγορμείβ, ἀπά ρϑγηϊβϑῃ ἴῃς βἜρυ]- 
20 Οἶτεβ δ οὗ [δε τἱρῃίθουβ, Απά βαγῦ, 11 ψὰ μδά Ῥδβδὴ ἰῇ ἴδε ἀδγ8 

οὗ ουγ ἑαϊῃετβ, να ψου]Ἱᾶ δ᾽ ποῖ βανε Ῥθθῃ ρδγίαδκειβ νι ἤδη 

31 ἴῃ τὰς Ὀ]οοά οἵ ἴῃε6 ῥτορμεῖβ. ὁ Δ βεγείοτε γε 6 Ὑ]ΏΘ5565.ς ἀρ νῆ. κι 
πηἴο ὅ2 γουγβαϊνεβ, {Παὶ γε δζὰ ἴῃς Ομ] άγθη ὅ8 οὐ [ἢ πὶ ψῃϊοὰ, 55 

, ἀ ᾿οπιρ. Οςεη. 

32 ΚΙΊΠοἀ δ6 [ἢ6 ῥγορῃεῖβ. ἢ ΕἾ] γε ὑὉΡ ἤδη ἴπ6 τηδᾶβυγα οὗ γουγ τ ἘἘ τα 

33 1[Δἴθεῖβ. ΥὙ βεγρεηΐβ, ᾽)6 βεηθγαίίοῃ ὅδ οἱ νἱρεῦβ, ῃονν σδῃ ὅθ γα Ἢ ὅδε Ἵβὰρ. 

34 δβϑοᾶρε [πε ἀατπηπδίϊοῃ δἾ οὗ Π6]1} "" νμεγείογε, "8 θεῇοἹά, 1 βεπὰ "ἸΝΡ, - 

ππίο γοῖ! Ρτορῃοίβ, δηὰ ψ]56 τῆβῃ, δηα " ΒΟΥ 68 : δηα ὅ9 ὁ σρηε οὗ, ἕδαρ. χῆὶ 

ἴετα γε 5384]] 89 Κα} δηᾶ ογιοῖγυ ; πὰ 9 οοριά οὗ ἴῃεπὶ 5}}4}1 γὲ ὁ ὅξε Ἵμαρ. 
ῬΘΟΟΌΓΡΘ ἴῃ ΥΟῸΓ ΒΥΠΑΡΌρΡΊΙ68, Δη4 4 ρεγβεουῖα ζάσρε δ: ἔτοτῃ οἱ ΕΥ̓͂, 2 δες ἐβαρ.χ 

ΠΙᾺ .Χ. 2 
346. ἃ ἀφ ὈϊΟΥ Ὁ Υε ὈΠπὰ ἀμ υ 
8ὃ0 Ἠς τΠεγοΐογο δδιὶ 5 οαγεῖῃ 81: Αηά ες (αἰ βιννελγοιῃ 
83 γε ἘΠ [ἢ 8 88. [ἢς 611] 84 (ἢ συ ΠΊ 
85 6 { υπάοης 86 Δηᾷ ΠΊΕΓΟΥ δ᾽ Ἧδλνα ἰοξϊ 
86 ὙΧῃ0 5ἰγδίη οὐἱ [ἢ 6 δῦ (ἢ 6 40 ο(]εδηβϑα 41 δηᾶ (ἢ6 αἰ 5} 
42 (τοτὴ 48 [6 ἰη5ϊ46 οὗ 44 {ῃεγϑοξ 46 Ῥ6ΟΟΠΊΘ 
46 ουϊναγαϊν ἱηἀαοα ἀρροθαῦ ὈΘΔΌ α] 4“ ἱηναγαΪν ἀῇὸ 48 (ογ 
4 Ξαρυ ΠΟ ἢΓΟ5 δ0 τοπὴὉ8 δ᾽ Θῃουϊα δ8 50 {ῃ6ῃ γε ψ τη 655 ἴοὸ 
[6 ΞΟΏ5 δὲ τῃδὲ 516 ν ὅδ γα Ὀτοοά δό 5}4]] δ᾽ Ἰῃάρστηδηϊ 
δ ΤΠοτγείογε δ γε δορὰ 0 5}4]] γα δι σρεξ [Π τὴ 



ι86 ΤΗΕ ΟΟΘΡΕῚΙ, ΑΟΓΟΒΚΌΙΝΟ ΤΟ ΜΑΤΤΗΕΡΝ. [(μΑΡ. ΧΧΙΙ. τ--39. 

25. ἴο οἷἵγ : Τῇῆαϊ ὕροῃ γοιῦ τδΥ σοῖης 81] (6 τἱρῃίθουϑβ Ὀ]οοά 5ῃ6ά 
ρου ἴμ6 δαγίῃ, ἔγοτω ἰἢς Ὀ]οοά οὗ τἱρβίθουβ "ἊὈε] 3 υηΐο τῆς 
Ὀ]οοά οὗ « Ζαοδατγῖαβ βοὴ οὗ Βαγδοῖδβ, 8 ὁ Ποῦ γε δεν Ὀεΐνθθῃ 

ΨεΥΥ 1 54Υ υηΐο γου, ΑΙ] ἴῃ 658 
τὨϊηρ58 518]1] σοῆθ ὕΡΟῚ [15 ρσαηογδίη. 

“Ο 76γυβδίοτῃ, [Θγαβαί θη, ζῴου 5 τῃαι ΚΙ]6ϑὶ 6 [Π6 ῥγορδείβ, 
απά 5ἰοηδϑίθθὸ [δηλ νν ὨΙ οἢ 97 ἀγὸ βοηΐ υηΐο [ἢ66,8 ἢον οἰΐδη ψουῦἹά 

[ἀνὰ ραίμπογεά τἂν Τοδ]άτγθη τορεῖῃοσ, ἢ ανθὴ 85 4 ἤδη ραϊῃ- 

48 οὐαί ΠΟΥ ΤΠ ΚΟηΒ ὁ υηάογ Δ67) ἱηρ5, δηά γε νου] ἠοῖ ! 

30 Ὠο]ά, γοῦγ ποιιβ6 ἰ5 ἰεΐξ ὑπο γοῦ ἀδϑβοϊδία. 
Υε 5}4]1] μποΐ 866 πηῈ ἢδποοδίοσίῃ, {111} γα 51.411} βαγ, “ Β]6βϑβϑβθά ἐς ἢς 

τ[πδΐ σοτπεῖῃ ἴῃ [86 ἤδῆηε οἱ ἴμε Τοτγά. 

26 "τῆς τοτρὶς 5: δηᾶ " τ. 6 δἰΐασ. 
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3. ΑΒΕ] [Π6 τἱρῃίϊθουβ 

᾽γ Ὅεδη. ὃν. 42 
8; Ηεν. χι 

Σ ἔστ. Ζεοῖ, 
1... 

ζ 2 (σου 
χχῖν. 2:1. 

“ τ Κίηρο νἱ. 
2) εἴς, ; ΟἸᾶΡ. 
Χχν]!. ς; 
[κε ὶ. 9. 

ν Ἐχοά. χἷ 6, 
29; ἃ Κίῃρβ 

Βε- 

ΕῸΓῚΙ 54Υ υπηΐο γοι!, 

68 ΖΑ ΑΙ Δἢ 800 οὗ Βαγδοῃϊδῃ 
δὲ ΘΔΠΟΓΌΔΓΥ 66 Ταγυϑδὶθηι, ᾿ ἐγ ϑδίθηι, [Πδἱ ΚΙ] Θ.ἢ 30: 
δ6 Ξ(οῃδίῃ δ (ῃδὶ 68 ΔΓ 

ΟΟΝΤΈΝΤΒΕ. ΤῊΪΒ αἰβοουγϑα (ΡΘΟΌ ΑΓ ἴοὸ Μαῖ- 2ς, 26) ; ἔογ δχίοσηδὶ Ἀρρεᾶσγδηος οὐ βδῃοῖ 
[πεν ψὰ8 ἀεϊϊνεγτεὰ οὐ Τυεβάδαγν ῥγεσεάϊηρσ {πε 
σγιοἰχίοη, δ᾽ πουρῇ 5[ τ} ᾶσ βαγίηρβ (ἐουπὰ ἰπ 
ΤκΚε χὶ., ΧΙ.) σα υἱζεγεα οἡ ἃ ὑσγενίουβ οὐσᾶ- 
βίοῃ. Τῇῃὲε ἰηΐϊεγοουστβα ψ1 τηὴ6 ῬΏΑΓ56 65. ̓ δὰ 
Ὀδεη υϑεα ὉΥ οὖ Τογά 845 ἃ 685 οὗ τνδσῃϊηῦ 
ἴπεπι. Τῆς ψασζηΐηρ δά Ὀδεη ὑπηδεάςα ; [6 ἴη- 
[οσοουζβϑο Ππδα οδαβϑὰ τῆς οὐἹβὶβ οὗ ΤΠ6ῚΥ Ὠλ6α]- 
ἰαϊοθα οὔτε γἃ5 ἀρρσοδοῃίην. Ουὖσ 1 οσὰ [Πογο- 
ἔοτε ΓΒ “ἴο ἴῃς τουῤίἑτυά 65 δηα ἰο 5 ἀἴ5ς0 101 65᾿ 
(νετ. 1), δηὰ πυῇὴῖηουϊ Ραβϑίοῃ ΟΥ̓ ΡΕΓΒΟΠΔ) ὈΠοΥ- 
Ὧ655 ἀδηουηοοβ ἴπε86 ΗἸ5 δηαπιίεβ. ΤΊ οβῈ ῃΟ 
δηα {15 ἀϊδοουγδε ἴοο βενεσε ἔογρεῖ [δι Οοα [ᾶ5 
γενεδὶεα Ηϊπβο ἴῃ Ογίϑὶ 5 Ηοὶγ [ονθ. Τῆὶβ 
ΑΥΤἕᾺ] ΒΟΥ ΕΓ Ρσόνεβ ΟΠ 505 αἰνὶης τηϊβϑίοη δηά 
ὉΠΑγδοῖοσ 0 1685 ἔῆδη Ηἰβ ἴεπαάθσ ᾿ην δέ οη5 ἴο 
1ῃὴ6 5΄ΠΉΘΥ ἴο οογηα ἴο Ηΐπι. [παάςεα, ἰἰ 18 ἃ ρατί 
οὗ ΗἸ8 τλΈΊΟΥ, βίπος 1ὸ ΆΓη5 ΗΠ8 5ῆεερ δραϊηβί 
(ῃς σοπχίης οὗ ([ἢ6 πο]ξ, συᾶταὰβ 05 ἀραϊηβὶ ἰῃς 
Ῥῃαγβαϊβῃι οὐ ΟἿΣ οὐνὴ ἤεαγίβ, Ὠ]Οἢ 15 850 αυο Κ 
ἴο τίϑε δρδίηβί Ηϊ ῆο τεἀδοηεα θ8. Οη]ὶγ 
Οπε νῇο Κῆεν ἩΣΠΊ561: τὸ Ὅς ἔτεα ἔγοπι βίη δῃα 
οἰοιμΒεὰ πὰῖῖὰ Ὀινίπα δυϊμουϊ δηα Ῥόννοσ σἠοιίαὶ 
ΟΥ εομδαῖ αἰΐοῦ βυςἢ ἃ ἀϊβοουτβαε. Τῆς ϑδλάάυοδαβ 
ΤῈ ηοῖ πχοη(οηδα ; (ΠΥ ψεσα ποῖ δασηθϑῖ σπουρἢ 
ἴ(ο ΟΡροβὲ Ηἰτ νὰ ὈΙΓΓΟΓμ655.. Μοδουνοσ τῆς 
ῬΏΔΓΒΘ 65 6 γα 511}} ἰς Ἰοδάδτβ οὐ ἴῃς ρεορὶα δπὰ 
ΜΠ116 Ογχίβὲ ᾿νεα, Η!]5 στεδΐεβί ἔοαϑ. 

Τῆς ἀἴβοουγθε Ὀερίη5 ΜΙ ἃ ἀεβογρίίοη οὗ ἐῃς 
δοῦῖρε5 ἀπὰ Ῥμασίϑε6β (ν 615. 2-}, ν]σἢ ἀαῆηεβ 
Δηά τεβρεοὶβ [ΠΕΣ οὐἕοϊα] ροβιϊΐοη, Ὀὰϊ ΤοργονῈ8 
{ΠεῚΤ ἸΠΟΟΙ ΒΒ ϑἴεηου, αἰβοϊοβίηρ ὑπεὶγ ἴσαθ πηοῖϊνα, 
πδιηαὶγ, 6 ῥσαΐβε οὗ τῶεηῃ. ΤὮδη ἔο]]ΟὟΒ ἃ Ργδο- 
Δ] ΔρΡΡ] οδέοη, δη)οϊηὶηρ Δη Ορροβίϊε σουγβα οὗ 
οοπάυςξ, οΑἸ]ρ ΤΟΥ ὨΟΣΆ ΠΥ ΟΥΟΙ ἀραϊηϑὲ (ἢ 6 
Ῥτίάθ νψῃϊοῆ ἰ5 ἴῃς τοοῖ οὗ Ῥμαγβαϊβηι (νοτβ. 8ὅ- 
12). ΤΠῈ τοτὲ ρδγίουϊασ δηα ἰθ τ} ]6 ταργοοῦ 
ἔρον 5 (νεγβ8. 132-36), σοηϊδϊηἰηρ τέυσι (οὐ ΜΠῺ 
ἴῃς ἀουθιυ] νεγ. 14, ἐἰρ. 2) ννοθ5 ἀραὶηϑδί [Π6 πὶ 45 
“Ὠγροογίῖεβ᾽᾿ (16 ᾿ηεν! 4016 ταϑυϊ οὐ ῥὑΧ46) : ἔου 
ΒΙΛαοΥ Πρ τθη ἔγοιῃ δπίεγίησ ἰῃ6 Κιηρσάοπιχ οὗ 
Ὠεδάνθῃ (νου. 13); [ογ΄ υϑίηρ το] ρου 45 ἃ οἱοδῖ 
ἔου σονεϊουβῃδβ85 (γε σ. 14) ; ἔθου ὑὉσγοβδι γηρ ΖΕΔ] 
ΨἘΙΟΝ ταϊποαὰ [δὰ Ρῥγοβοὶγίαβ (νου. 1.6) ; ΟΣ τ.]8- 

ἰάϊηρ {πε Ρέορ]ε ὈΥ̓ {ΠΕἸΓ οαϑυ βίγυ (νετβ. 16-22); 
ΟΥ 5. ποῦ ἔπε ρτοαῖ τηδίϊειϑ οἱ σε] ρίοη ἴο 
ΠλΐηΟΥ Ροϊηΐϊβ οὗ Ἰερα] δαὶ (νΈγ5. 22, 24) ; ἴοσ ὅχ- 
[6ΥΠΔ] Ρυ τ Ἰοϊηεὰ τ ἢ 5ΡΙ Δ] ΤῈ ΡΌΣΙ ΤΥ (ν 6 γ5. 

Ἰοιηςὰ νὴ δρὶ τυ] ἀδαμ685 πὰ πὶ αυ (να γ8. 
27, 28) ; ἔοτ ἐχδϊ ηρ [μδυηβεῖνεβ ἀρονὰ ἐλ ΘῚσ Ρ6Γ- 
βοουΐης δίμεσϑ, ἰὴ γοζά δηὰ δοῖ, ψ ἤθη ΤΟΥ ποτα 
Ἐἐπεπχϑεῖνεβ ρειβθοιΐουβ, ον ΠΟΥ͂ ὈΓΘΟΡΆΣΙΩ ἴο 
811 ᾧἃρ τς τλδάϑυγα οὗ [εὐ 158} ἸΠΙΌΣῪ δηα ὑποοη- 
ΒΟΙΟΌΒΙΥ ἴο ὈΘΑΣ ἰΐ5 ἔξ γέ] ῬΘΏΔΙΥ (νεῦβ. 20, 36). 
1,281 οὗ 41 οοπιθβ ἃ ἰθηᾶοσ Ἰδιηθηϊα το ΟΥΟΣ 
᾿ἰρίαπαραία, ἐλ δυῦτων 115 αΐϊυχε αἀδβοϊδίοη, γεῖ 
γΟΔΙΒΙΏΡ ἃ Πορο ἔοσ {πε αἀἰβίδης ἔαΐαγε (νοσβ. 37- 

29) Τηὶθ νγὰ83 ΟἾ ΓΒ 8. 1α5ὲ ρυὈ]ῖς αἀἸβοοῦγβα. 
Βα “τυ τυ 65᾽ βὰν Ηἰπὶ ποχῖ, ἤδη Ηδς ολπιὸ 

ἔοσι ἢ ϑαγηρ ἴῃς σσόνῃ οὗ ΤΠΟΤΉ5, πα ἴπε Ρυτ- 
ῬΪΘῈ γοῦς᾽᾽ (] δῇ χὶχ. ἶὰ 

νεῖ. ᾿. Τὸ ἴδο τυ πᾶθ8, δὰ ἴο δἰΒ αἰδοῖ »]θ8. 
1ακε (Χχ. 45) : “6 ἴῃ ἴῃς δυάϊεπος οὗ 4}} (ἢς 
ὈΘΟΡΙΕ, ἢς δαϊὰ ἴο ἢ15 αἰβεῖρ]εβ.᾽ Η5 αἱβ.Ρ]65 
ἍΕΙΟ ΡΓΟΌΔΌΪΥ οἷἶοβε δϑουῖξ Η πὶ, [6 Ρεορ]ς ρδιἢ- 
ετίηρ δρουΐ [πϑπὶ; ΨΕΙΒ. 8-12 ἈΡΡΘΔΓ ἴο Ὀς 6- 
ἀτεββαα δϑρϑοῖδ!ν ἴο Η!5 ἀϊ5ς1Ρ}65. 

νεῖ. 2. ΤῺΘ δοῖρθβ διὰ 6 Ῥμασίβοοθ. 7οἱπεα 
τορεΐμεσ, θεοδυδβα [ἢ6 80τ]ρ68 ΕΓ ΠΟΘ Υ̓͂ ῬΠΑΓί- 
8665. ϑίυαγ οὗ [Ὡς δοπρίυγοβ ψου]α θὲ οὗ σομι- 
ΡῬαγδῦνευ ᾿Ππ||ὰ ἰηΐεγαϑδὲ ἴο ἴῃς 1Δαϊδγοηῖ 586- 
ἀυςοε8. ΤὨΘοϊορίαπ5, ἔσοπιὶ ἴπῸ πδίυγε οὐ τΠοὶσ 
Ῥυγβυϊῖβ, ἈΓῈ ἰπ τοσγα ἀδηρσοι οὗ Ῥεσοϊηΐϊηρ ῬΒΑτὶ- 
8665 [Ὡ82)ὴ ϑδαάμοοδβ.-- -ὲλ ἐὰ Ἰοδοδ' δϑαῖ, 45 
υάρεβ ἈΔπὰ ἊἼχρουπάριβϑ οὗ ἴῃ ἴᾶνν. Α8 ἃ ᾿δν- 
δῖνοετ Μοβεβ βρόκε 'π ἴῃς πᾶπιὲ οὗ σοά; 85 Ἰυάρε 
δῃοὰ δαιπιηϊβίσαϊοσ ἢ6 ἢδα ϑβδιυςσδββουβ, ὑπδὴ δῦ" 
{ΠΟΥΠῪ ἴο ἐχρί δῖ γνηδὲ ἢς τηδδηΐ, Ὀυϊ ποὲ ἴο Ἰερ]5- 
1αΔῖ6δ. ὕπαοσ Ἐοιδηῃ συΐθ, ἴῃς ἔυμποῦοη οὗ [ἢ6 
ΘΑΠἤΠΘαγίη, σΟμΡΟΒΕΘα τϑῖηγ οὗ Ῥῃασίβεεθ, νγ88 
᾿Πτηϊεἀ ἰο 118. 

γεῦ. 3. ΑἹΙ Ὀυΐπρθ ὈΠΘΙΘζΟΣΘ Ὁ ΒΔΙΒΟΘΥΟΣ ὮΘΥ 
ἰὰ γοὰ, ἴ0ὸ20 ἃο δϑὰ οὔβοσυθ. ΤΠεὶγ οὔς Δ] 
Ροβιου ἀηα δυϊῃοΥ Υ ἅ.Ὲ γοβρεοίεα, Ὀδοδυδβε ἴῃς 
αν νγνᾺ5 51}}} Δὴ δἰ επηθηΐ ἴῃ ΤΠΕΙ͂Σ ἰεδομίησ. Τῆς 
οὔοε ἀϊὰ ποῖ βδηςιυ [6 οήοεσ. Μεη᾿β ΟΠΟΪΔ] 
ΟὐζεγΆΠΟ65 ΤῈ οΟὔΐδη νον ΒΌΡΟΠΟΥ ἴο {Πα γ ̓ἶν 65 
ΤΠ νϑῦβα ἢ85 ἃ 5ρε014] δρρ]ϊοβίίοπ ἴο ἴῃς εν, 
5111} ὉπάοΥ ἔπ6 Μοβαὶς αν, Ὀὰϊ ἃ ΜΊΔΟΥ Οἠς [ἢ τῃ6 
ΑἸ γβείδῃ αἰβρεπβδαίίοη. Ὑμεῖα 18 ΑἰΑΥΒ ἃ ἴθη- 
ἄδπου ἴο Ῥματίβαϊβπι ἴῃ Ρυ]]ο, Ἔβρες δ} Ὠεγαῦ- 
οἤΐοαὶ ἔξδοῆεῖβ. ΤῈ οχίσζοσηθϑ οὐ 5]ν ἢ 580}- 
Ἰεστίοη δπὰ οὗ τενοϊαϊοη, ἰῇ Ῥοΐῃ σμυτο δηά 
βίδϊθ, σὰ ἤογὸ ἔοι ἀά δῇ. 

ψεν. 4. ὅδ8 ἴπΠοΥ δὲπᾶ, εἰς. ὙΠΟΥ 50 ρὈγοβδεηϊαα 



ζΗΑΡ. ΧΧΙΙ. 1-39.1] ΤῊΕ ΟΟΘΡΕῚ, ΑΟΓΟΚΌΙΝΟ ΤΟ ΜΑΤΤΗΕΝ. 

1πι οοττδοῖ ἰΑῸῪ 85 ἴο πᾶκε 115 ὑσεοθρῖβ ἈΘΑΥΥ͂ 
Βυχάθιδ, κα Ἰοδαβ, Ρϑοκβ οὐ Ῥεδϑίβ οὗ Ὀυτάδη 
(οοπρ. Αςῖβ χν. 16). Τὰαε τεΐεσεηος 15 ῃοὶ 51π|- 
ὈΪΥ ἴο [ῃε ττδαἰοηβ ἔμεν δαάδά, Ὁ 4150 ἴο ἴῃ 6 
τηοᾶς οὗ ρῥγεβδεηῖηρ ἴῃς Ἰανὺν 1156]ξ, 48 ἀεπιδηαϊησ 
ἃ 56γν}]ς ορεαϊδησα 1 σηϊηυῖϊο ἀεἴ4:15 ἰγτοβροοῦνε 
οὗ τὴς βριπϊ οὗ τὴ6 σοχητηδηαμηθηῖ. [προ βὶης 
δύ ἢ Ὀυγάξηβ, ἴΠεγ αἰά ποῖ ἴῃ “ἴῃς ἰδα8ὲ ᾿ἰσῆτεη 
{πδῆὶ ὈΥ ΒρΡ᾿ Πίυ8] ὑτοοερὶ ΟΥ̓ Ἔχδιρία. 1 ληρα: 
“Α ἐουπο]α ταθυκο : 1. ΤΟΥ τηάκα τε] σίου ἃ Ὀυΐ- 
ἄδῃ ; 2. Δῃ ἱπίο! γα] Ὀυγάξῃ; 3. ΤΠΕΥ ἂν ἰΐ 
ὍΡΟΙ ἴδε δῃου]άοιβ οὗ οΟἰπεῖβ ; 4. ΠΕΥ ἴεανα ἱξ 
ἀπίους δα {Παπβεῖναβ, Ζ. 2., ἘΠΕΥ ἤᾶνα πὸ ἰάδθᾶ 
οὗ 16 }Π1ρ 1Π 656 Ργθοαθρίβ ἰῇ βριγῖ δηά 1π ἔγυτἢ.; 

ει. 5. Βυΐ 411 (ποῦ ττοσκδ. ὙΒεῖς ἐχίθηβνα 
τουῦηςε οὗ ἀπ ννᾶ8 ποῖΐ γϑδ]}}ν τα] σίουβ, θὰϊ Ροτ- 
ἔοτιηεὰ σὰ (Π15 τηοῖϊννα : [ὁ ὈΘ 8008 οὗὨ ΠπιΊθΏ. 
ΘΕ ΤΙ εοῦβπεββ γεβϑῖβ οὐ ῥσίαε, δηὰ, ἱπεν} 8 0} 
Ὀδοοηληρ ἜΧὨΙΙοηΔ4], Ὀεϊγαγβ 118 ΟΠ ΖΊη. --- ΕῸΣ 
ΠΟΥ͂ πιο Ὀτζοαὰ [617 ΒΥ] δοίοσίοθ. 5.:η14}} 5}}08 
οὗ ρασοβιιδηῖ, οὴ ΒΊΟΝ ρῥδβϑᾶροβ ἔτοπι ἰῃ6 
αν ψεῖα ὙΓι θη, 504} στόγὴ δὲ ἔπε οὗ 
ῬΤΆΥΕΥ οὐ ἴδμε Ἰεΐξξ τη δηὰ [ἢς ἔογεπεδά. 
(1886 οὐβίοπι νὰ5 αἀδγνεα ἔτοπι ἃ Ἰ᾿ἰΐοσαὶ ὑῃ- 
ἀετβίδπάϊηρ οὗ Εχοά. χιϊ. 16, δηὰ [πὲ Ρᾶ5- 
δΑρε5 ἰηϑο εα ΤῈ ἔουγ 1 ΠυμΌΕΓ : Εχοά. 
ΧΙ! 2-[0 ; ΧΙ, 11-21; Πευῖΐ. νἱ. 4-; χὶ. 1τ8- 

..21.) Τῆς πᾶηιο, ἔτοην ἴῃς Οτεοκ νοτὰ πιδδη- 
ἷῃρ ἴο “συλτά,᾽ ννᾶ8 ρΡγο δ ὈΪΥ βυρροβίεά Ὀγ (ἢς 
ςοχηπιδηὰ οὗ Εχοά. χἱϊ. το, θτα (ἢ15 νοχζὰ 
οὐουβΒ. Αἰεσινασαβ (6 ἸΙάδ οὗ ἃ σμδγηι ΟΥ 
διρυϊεῖ συλγαΐηρ ἔγοπλ ἀδηρσοτ Ὠλίιγα!ν οδ 6 
ἷπ. Μακίηρ ἔδεπὶ ὈὉγτοδὰ ῥγορδΌΥ τεΐθυβ ἴο 
ἴὴ6 οα586 ἴῃ ΜΏΙΟΒ ἴπῸ Ρασο;πιθηΐ ψγὰ5 Κορῖ. 
ΤΣ Ἰαδζῖου ννγὰ5 οἵ ἃ ργεβου δα 5ἷΖῈ, 45 πάθεα 
ΠΟΑΙΪῪ νου ηρ Τοπηδοῖθα Μὴ {ΠΕΣ υ868 
Πλὰ Ὀεδη πιδάς ἃ τηδίζεσ οὐ ἘδΌὈΙ  δὶ συ ]6. 
Α5 οὐὖγ 1 ,οτὰ ἀοεβ ποῖ σοηάδηη ἴῃς ῥσδοῦςδ 
11561{, Ὀαΐ ΟΠΪΥ 118 ἀρυδε, ἰἃ μ45 Ὀδδη Ἰηζεγγοά 
ἴαϊ Ηςε Ηἰπιβεὶέ υϑεα ΡὨγΥ]δοΐοσα5 ; Ὀὰϊ 1ἢ]8 
Ἑσδηποὶ θὲ ρζονθοπ. [ 15 βδα παῖ ἴῃς Ῥἢδχ- 
5665 σοσα ἴῆοπλ σοηϑβίδητιυ, Ὀυϊ τη 6 σοΙηπΊοη 
Ῥεορὶς ΟἿΪΥ δὲ ὑγαύθβ. Τ6 ΔΟΟΟΙΊΡΔΠΥΖ 
ουΐ 5ῃον»5 ΠΟῪ ΠΟΥ ὝΕΙΕ ΨΟΥΓ 45 ἔσοηιεῖβ. 
ὟΝ Βδῶ υδεα οη ἴπε ΝᾺ Δ1ΤῸ, ἴῃπε ἰεδῖθοῦ ᾿ποηρ 
53 τπηδᾶς ἰηἴΐο ἃ 1{{|6Δ Κηοὶ οὗ ρΡδου  ᾶῦ 5ῃαρα 
{6Π|Ξὸ τῆς Ηεῦτεν Ἰεῖίοσ Κα) ΠελΥ πὸ εηᾶ 
οὗ τῆς γῆ, δηὰ ἴἤδη νουηα ἴῃ ἃ βρίγαὶ]ὶ 1ΐπς 
τουηα ἴῃς ἄστη δηᾶά ἴο ἴῃε επᾶ οὗ ἴδε πιά α]6 
ἤπρεσ. ΤῊΣ πλϊπυΐϊε τερσυϊαϊοηβ ῃ τεραγὰ ἴο 
ΡΕΥ]δοΐοσίε5 ἔοττη ἃ ουτίουβ ςοηῆτγιηδίίοη οὗ 
ἴῃς ΕΙΣ ΕΠ ΠΡ το πάδησγ οὗ ἔοιπη δ] ἰβϑη. ΘίτΆ ΑΓ 
Ἔχίοσηδὶ Ὀδάρεβ οὐ ρτζοΐξεβϑεα σχεϊϊρίουβ ἔδε ηνς 
Ὦδνε Ὀδοὴ υδεά ἴῃ 4]] ἀρε8, ἔγσγοπὶ ἴῃς βδπΊ6 πιο- 
ἔνεβ δηὰ στ τῃ6 884π|6 ἴθ πάρ ῃοΟΥ. --- ἘΠΙΑΣΒΘ 
[9 Ὀογάοσβ οὗ [ον πἴϑ. “Οὗ τπεὶγ ρᾶτ- 
Τηδη5᾿ 15 ποῖ ἐουπα ἴῃ ἴῃς σοιτεςὶ ἰοχί, υ1 15 
ἨΕΟΟΒΒΑΓΙΥ τηἀετβίοοα. ἔῃ Νυρ. χν. 48, ἴῃς 
15Γ26}}16ὲ5 ψεσς Ὀϊἀάεδῃ ἴο γεᾶγ ἔπ ηρεβ δρουΐ {πεῖσ 
Οὐΐεῦ ρσαιτηεηΐ, ξλϑιεπεά ἴο 1 ἢ ἃ ὈΪὰε τ Όοῃ, 
ἰο ἀϊπιϊησυβῃ τἤδπὶ ἔγοτη οἴασ παίΐοηβ, απὰ ἴο 
τευϊπα {Πεπὶ οὗ {ΠΕΣ Ἔν ἴο ΟΡαΥ τῆς αν. Τῆς 
υϑᾶσε ΠΙΔΥῪ πᾶνε εχϑίθα Ὀεέογα ἰπαὶ ραβϑαρὲ δἴ- 
ἰλοῃδα ἃ ΞΥτηὈΟ] 104] τηδβηϊηρ ἴο ἰδ. ὙΤΠς ἔτηρα 
ΤΏΔΥ Ὦανε Ὀεαη ἴΠ6 ΟΥΙΠΆΤΥ πϊοὰς οὗ ρῥτενεητὶης 
τῆς 6 οὗ ἴῃς τοῦς ἔγοτη ὑπγανε] την, ἀπαὰ τὴς 
Ὀ]υς αὐθοη νῶὰϑ υδείὰ] ἰῃ 5ιτεηριπεηϊηρς τῆς 
Ὀοτάει. Τῆς Ῥῃδγίβθεβ, 45 5: Κ] 6 γ5 ἔοσ ἐπα τρια 
οὈδεγνδησπη οἵ ἴῃς ἰανν, πηδὰς ἴἢθ86 ἔΠηρ65 ἰΆΥΡῈΥ 
ἴλη οἷῆειβθ. ΑἸ] ἴδδβϑε δχίογπαὶ Ὀδᾶρσοβ μαὰ 
ΡτΟΡοῖ 5 τη] 108] τη δηΐησβ. [}0Δηρὲ :  ΒΙυς νᾶ 
ἴδε Ξγιηθο τοδὶ σοἱοῦ οὗ ἢεάνεη, ἔπε οο͵οῦ οὗ σοά, 
οὗ Ηἰβ5 οονοηδηῖ, δὰ οὗ ἔδιιπέυ!] 6585 ἴο (δὲ 
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σονοπαηῖ. ὍΤἢα ἴᾶ586]5 ἰΠοτηϑεῖνεβ β᾽ρηϊδεα ἤου- 
ΕἾ5, ΟΥ Ὀἰγάβ ; ὈΓΟΌΔΟΪΥ Ρομηερταμπδῖεβ, ἀπὰ {Π658 
οὐάϑου, δηὰ ποῖ ὈΪΐὰ6, 845 ἴῇ6 τἱΡΌοη5. ΨΈΓΕ. 
Τῆυβ {ΠΟΥ ΨΕΙΘ ΤΕΠΊΟΙΔΌΥΔΏΟΘΕΙΒ (πὶ δα 6} ἴο 
[ἢ6 σονεηδηΐ βῃουϊὰ βουγϑἢ ; ΟΓΥ (ΠΟΥ νγεγα ἴο- 
Κεηβ ἴπδὲ (Ὡς ἤονετ οὗ πὸ ψὰϑ ἰονς, ἀπά (δὲ 
Ιονε τοδὶ βρυίης ἔσγοπι ξαὶ πα] 685 ἴο (Π6 σονε- 
πδηϊ.᾽ Βυῖ τῆς ῬΠατγίβεθθ, πον ϑρηϊδοδηῖ 
{π6ῖγ υἱξυδ θη, τηυτάετοά Ηΐϊπ ἴοὸ σψἤοὰ Ιξ 
Ροϊηιεἃ. Ιὰ 8 ἃ βῃοσὶ βίερ ἔγοηι σοὶ] ρου. Ρᾶσο- 
ΔΓ ἴο τεϊρίουβ ῥγίάθ. (δηβίεϊη : "Ῥμαγϑαὶς 
ΟΙΥ ; εἰεραηὶ ΒΙΌ]65 δῃὰ Ὀοοκβ οὗ ῥτάγοσ, δηὰᾶ 
ΠΟ ἀενοίοη ἱῃ ἴῃ Βαατί;᾽ 

γε. 6. Το οδίοῦ Ρ]δὸθ δὶ ἔϑοδδίβι ΤὨς ρἷδος 
οἡ (πδ πιά αά]ς σους δ {Π6 ὕρρεσ τ40]6 (τ ]Οἢ 
Ἰοϊηεὰ τς οἴδπετ ἵνο) ψ)ὰ5 σοπϑβιεσαα πηοϑῖ Ποη- 
ΟΥΔΌΪΟ. -Οἰοῦ δοδῖ8 ἴῃ [86 8 . ΤὮἊ 
ΡΪδοαβ πεᾶγεβὲ ἴῃς τεδαϊηρς ἀεβίς, σῦεσε τῃς ε]ά- 
εἴ5 8βαᾶῖ, Βαοίΐηρ ἴῃ βϑυοῃ ρ]δς65 (αἱ {δαϑίβ, ἴῃ ϑ5υπηᾶ- 
δορυδβ ΟΥ̓ δἰβενετε) ἰβ ποῖ στεδυκεά, Ὀαὲ ἐσνέῃρ ὦ 

Ρηγίδοϊφοεϊθθ. 

ἴο ὕῦε ἴῃετο. ῬΒδγβαὶϑπὶ ΤΊΔΥῪ ΠΟΥ͂Ν 5ΏΠΟΥ͂ 1186} 1 
τακίῃρ τἰῃς Ἰονγεϑὲ ρΙδοβ, 18 115 15 ἀοης ἴῃ ἃ 8] αν]8ἢ 
οδεάϊδησε ἴο τε ἰεἰίεσ οἵ ἴῃ6 ρσοβραὶ, οσ ἔγοτῃ ἃ 
ἀσϑῖτε ἴο θῈ ἰηνιεα ἴο σοὸ ἊΡ Βῖσποτ. 

ψεῖ. 7. Τδο βαϊαίαῦζοιδ ἱπ [ἢ9 τρδνῖκοῖ Ρ]4068. 
Τῆς ῥ]δοα8 οὗ ρυθ]}1ς τεβογῖ, μετα ΓΠΟΙΣ ἱπΠροΥ- 
ἰδῆςα ψουϊὰ Ὀκ6 τεςορηϊΖεα, ϑα᾽υϊαϊοηβ οὐ Ἴ᾿ουτ- 
ἴε5Ὺ ἀπά Κἰπάῃεββ ἰπ ρα ]]ς Ρ]άσε5. ἀγα σεγΙΑ ]Υ 
ποὶ ἑογτθίἀἀθη. [π ἴῆδβε ἀδὺβ Ῥῃδσγίβαϊὶςα) ῥυάς 
ΙΏΔΥ ἀεϑῖγα βϑοηθ οΟἴπεγ ἔοττηι οὗ ῬΌ]1ς γεσορη!- 
ἰἰοη. -- Βα ὶ, ᾿ς γα] ν, ὁ ΠΥ πιαϑίοσ." Τῆς ἴἤγχδε 
ἄορτοοβ ἴῃ ἐμ6 ἘΠΠῈ5 ρίνεῃ ἴο ἴβδοθεῖβ ΨΈΕΓΙΘ: 
“ἘΔΌ,, τηαϑίοσ, αἀοοῖογῦ ; “ ἘΔΌΙ,᾽ ΤῊΥ τηδϑίου ; 
“ἙΔΌΡοΗΪ,᾽ ΤΥ σχτεαῖ πηδϑίευ. 

ΝεΥ. 8. Βαϊ ὃθ ποὶ γὺ ο4]19ἃ ΒΑ δΙ. Βυΐ (ἢ 5 
τοι ιείοη ἱποϊυᾶθβθ 411 ἴῃ6 πιδηϊξεϑίδτοπβ οὗ 
το σίου ῥγίάε βροόκεὴ οὗ, βϑίηςαε 1 ρτο  β 
τς ῥυάβ 1156], -- ΕῸΣΤ 010 ἰδ γΟῸΣ αβίοσ, Ου, 
“Τοδοῆ τ. ὍὕΠα νοτὰ “ τϑτ ̓  15 ἴο 6 οτηϊεα 
Βεῖθ. Βοοδαυβα Οπς ἰδ ουὖζ Τόδοῦου, 4}1] ἂἃῖῈ οὐγ 
Ὀσχοίδυςξη ; ἤδποα ἴῃς ῬσοδιἼοη “ ἀραϊπϑὶ Ἰον]ην, 
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Δ ἴἱπ δὴν γε ρου πδίίεγ, υϑἷηρ δύσῃ Π1168, βὶρ- 
ηἰἐγίην ἀοταϊπίοη ονοῦ ἴῃς ἐδ οὐ οἰμοῖβ᾽ (ΑἹ]- 
ἴοτά). ΑἸ] τΕΓ.Ὰ] δπὰ ῥα αῦ ΔΡρ)Ἰοδοη οἔ τμ6 
ΡΓεςερί Βμουϊὰ θὲ πιδᾶς τῆ οδυῦοη, ὅϑ00Β ἃΡ- 
ἸΙοδίιοηβ ΤΩΔΥ͂ Βρτησ ἔγοιῃ ἴῃς νΈΎῪ ῥτς ἤΕΓα 
ογυϊἀάθη. 80 Ἰοὴρ 458 [ἜδοοΥβ ΔΥῸ ὨΘΟΟΒΞΒΑΙΥ ἴῃ 
τς (μυχοῦ, {{{|68 ἀγα ΠΘΟΟΒΒΑΤΥ ; θυ ποθ ἩΠΙΟἢ 
ἰσρὶν (ἢ τίρῃιϊ ἴο Ἰογτὰ 1ξ ονϑσ ἢ ἔα ἢ οὗ οἴῃ οτβ. 
Νοῖ (δ ε1116, θυῖ [6 βρὶ δ ΠῚ Οἢ οἹαὶμηβ δυῖπου- 
Ὄ ἴῃ ἰεδοξίηρ, 15 ἐουθ ἀάθη. [Ιἢ ΔΗΥ͂ οᾶ86 ΟὐΓ 
δλαάτγοββιηρ οΟἴμουβ Ὁγ ἴῆς υϑυδ] 116 18 τοὶ ἔογ Ὁ] ἀ- 
ἄδη ; ὑτίάς ἰακίηρ ἴῃς ἔοιτῃ οὐ νηΐ οὗ οουτίοϑυ 
οδηηοὶ Βμπα 5Π6] 16  ἤετα. 

νεῖ. 9. ΥΟΌΣ ζδῖϊΐοσῦ ὌΡομ ϑασι. Α παίυγαὶ 
(δῖ εν 15 ποῖ τηδόδηῖϊ. ΝῸΥΙ τς {Π||65 οὗ σεβρεοῖ ἴο 
[6 ἀρεά ἑογτθαἀεη. δίερμεη (Αςῖβ νἱϊ. 2) Ὀδζϑῃ 
ἢ ἀείοδησα : "Βγείδσοη δηᾶ ξαίμειβ, δηὰ Ῥδὺ] ἴοο 
0418 Ὠἰτη56 1} ἴῃς βριγιίαδὶ ξαῖῃοῦ οὗ ἴῃς (ογη- 
Κ(ϊδη8 (1 (οΥ. ἷν. 15), Βρεᾶ Κβ οὐ ΤιαοίωΥ 45 Ϊ8 
ΒΟΩ ἰπ ἴδε ἔλιἢ (1 Τίμα. ἱ, 2; σον. ΤΙ ἱ. 4.18 
Ῥεῖ. ν. 13). [{ σαῖῃοῦ ἔοσ θ᾽ 48 Βοπουηρ Δγ ΟἿς 48 
Δῃ δυβοϊαΐε βρίγυδὶ δυϊ που, Ὀδοαυϑα (5 οΡ- 
ῬοΟΒ65 ἴδ δυίῃοι Ὑ οὗ ΟὟ ΕΔΙΠΕΙΓ ἱῃ πεᾶνοη. 
Οοπιρᾶσα ἴῃς Ῥδρδὶ 6 ἰῃ 411 [18 ἔοττιβ οὗ 
τ ϑ ποοά ἔτουχ 6 οὴς ΕΑίμοῦ (} ρα) οἰαϊ την 

1π64111} 0} Φ ἴο 106 ῬᾶΑΣΊ5ἢ ρῥσχίδϑβϑέ, οσ Ὁ Εδίδμεσ, οἸδίτη- 
ἱπρ ἰπζ4 1 0} ᾿ })} ἀαηνεα ἔτοπι ἴμαξ Βουγος. 

ο΄. 10. ϑδάοσβ. ΗἸ ΡΟΣ τη " ΕΔΌΡΙ,᾽ 16δἀ- 
ΕΥΞ οὗ 5εοΐβ, οἷς. -- ΕῸΣ 010 ἰδ ΥΟΌΣ οδάοσ, θυ0 
ἴδο ΟἸχῖδι. Ηδξηος [Πα ἐμρῖ ἀνε ψεγα δηὰ οὐρῆϊΐ 
ἴο Ὀ6 οΔ]]εὰ (τ βάδηβ, μοὶ ΟΥ̓ ΔΩΥ Ὠιπ8Π Ὠδπλς 
(οοσρ. 1 ΟοΥ. 1. 12). Α5 νδῖβ. 9 δη64 10 σείεσ 
αἰβαποινγ ἴο ἐπα ΕΔίθοΥ δηά ἴπῈ ὅοη, βοστὴς ἢᾶνε 
τεΐοττεα νοὺ. 8 ἴο ἴδε ΗοΙΥ Ομοβῖ ; 1 οσγάδσυ ἴο 
ππα ἤεσα ἃ ἰηξ οὗ {πὸ ΤΎΠΙγ. Α ροβϑίθ]θ, θυϊ 
γαρυοῦ Δ ὈΪς, ἱηἰετργεϊδοη. 

νεῖ. 11. ΤὴΘ βΎΘΔΙΟΣ διότ γοῦ 58}.41}1 θ6 
Βοχυδηΐ (ΟΥ̓ “τι ΠΙβίοσ,᾿ ἃ5 [6 ποτὰ 15 ἰγδηβί δι δά 
ἷπ οὔδρ. χχ. 26). Νοῖ, “5}4}}] Ὀς οδ)᾽] δὰ. Τῆς 
Ῥορε, ῆοβε υϑυ8] ΠῈΣ 5 ἃ νἱ]ο]δοη οὗ νοσ. 9, 15 
ΟΔ]Ϊεά : “ϑεγναπὲ οὗ βεγνδηῖβ.᾽ “Τῆς ργεδίου 
δΙΔΟΩΡ γοῦ;,᾽ ἱπ}}165 ἃ ἀἰϊδεγθηοε διήοης Οἢτὶ5- 
εἰδὴβ, Ὀυϊ ποῖ ἴπδὶ οἷς ἰ5 ἰῆς “ρτεοαίοβί.᾽ Τῆς 
ξιεαῖοσ ἢᾶνα Αἰ γᾶγ5 Ὀδοη ἴπο8ε ΝὮΟ τηϊηἰβίεγεα, 

ΨΕεΥ. 12. Απὰἃ ὙΒΟΒΟΘΥ͂ΟΣ 588}}] οχαὶῖ Ηἰταβοὶζ, 
εἴο. Α υπϊνοῖβδ] στὰ]α οὗ σοσ᾽β ἀδα]ηρθ, πο] υ- 
ἱῃηρ ὈοΓΏ του] αβ ἴῃ 115 βοορε. Ηξστζε ἰὃ Ροϊηϊβ ἴο 
[6 ΒΡΟΘΟῪ δυπ)Ἕδίίου οἱ ἴῃ6 Ῥηδγιβεεβ. ΤῊς 
Ροββεβϑϑίοῃ οὗ Βυτα Ὁ ἰ5 ἴῃς ἢγβί τεαιυδιῖς ἴῃ εη- 
ες ἴδς ἰπράοπι οὗ πεάνδη (οδδρ. χν ϊ!. 3, 4) 
διὰ ἴα δὔβεπος οὐ 1ἴ πιδᾶάς ἴῇς Ῥδαγίβεεβ ἰῃς 
Ταυγάθσοσβ οὗ ἴῃς Κίηρ. 

γεῖβ. 13-8.. ΤῊΕ ΨΟΕΒ. 13ηρὲ σοτηραγοβ [686 
65 δηὰᾶ ἴδ6 Ὀεδυϊτυαοβ ἴῃ (ἢ6 ϑεπθοη ου ἰδ ς 
Μουηξ. ΤὨϊδ σοιῃρδγίβοῃ ἔο]]ον5 ἢ ΤΟΤΕ οὗ 
Βοῃια δηοίθηϊ ἸηΔη 5ΟΓΡΙ5, ἱπ Ὀἰδοὶπρ νοσ. 14 Ὀ6- 
ἔογε νοὺ. 12. Το Ὀδβὲ δυςποσ 65 ἰδᾶνα οὐ νοῦθς 
14 δἰϊορεῖῃει. [ἃ νᾶ ῬΓΟΌΔΌΪ ἱπβογίθα ἔγοϊῃ 
Μαῖκ χὶ". 40, ἀπὰ ΚῸ χχ. 4)ς. ΤῊΣ ναγίδίοη ἰἢ 
(δε ογάευ οοπῆτηιβ (ἢ18 βυβρίοΐοη, [ξ στεϊαϊπεά, 
ΝΕ]. 13 8Βῃουϊὰ οοιπ ἄγβθί, 45 ἴῃς τηδΐη Ἴσμαῦρα 
ἱποϊυάιηρ 41} τὴ6 οἴμεσβ. Τῆδ οὐιββϑίοη ᾿εᾶνεβ 
βένδη ψΟΟ8, ἃ βἰρηϊδοδληΐ ΠυσεΥ, 

ΨεΓ } 9 υοῖο γοῦ. ΤῊΪΐβ τορϑαῖϊθα ἔοσ- 
Τλ]Δ 85 [οἰ] ονσεὰ ἱπ ΘΟ οαϑε ὈΥ ἃ τεάᾶβοῃ, ἀε- 
νεὰ ἔγοτῃ αν} σμαγδοίου δηαὰ οοπάυςί. ϑίη σε- 
515 ἴῃ “ΜνΟος.᾽ -- ΒοοΘΏδ0 γ0ὺ δδπί|! ῸΡ [80 ἱίπρ- 
ἄοχῃ οὗ Ἰϑαυϑη, Πεῖα τορσοβϑοηϊοα 5 ἃ νοδαϊης 
ἢ41}, οΟΥὙἩ ῬαΪᾶςοε, τ τ ορεη (0015. --- Αχαϊηδί τοι ; 
ἰπ ἰποὶγ ἕδοθ. Ὑηβ τγαϑβ ὀρθοὶ ἀἄοηα ὉΥ 80 

Γνοτ ης (ἢς ΘΟΣΡ[ΌΣΟΕΒ 45 ἴο ῥγενεηΐ οἴδειβ 
οὔλ τεοογσηϊζίης ΟὨτβί, ἰ(ῃς “Αγ, τἴλ6 “Τ)οοτ." 

ὙΠεΙ, βὶπ τγὰβ ὑπο -ξ0]4 : ποῖ δηϊοσίηρς ἐπε ηΊΒΕΙν ΕΒ : 

ΤΗΕ ΟΟΘΡΕῚ, ΑΟΓΟΚΌΙΝΟ ΤῸ ΜΑΤΤΗΕΝΝ [ς{(μαρ. ΧΧΙΠΙ. τ--29 

ἀπά ὈΥ Ὀοϊῆ Ἔχδιῃρ]ς πὰ ἔλ]56 ᾿Ἰεδοβίηρ, Κοερίης 
Ὀδοκ ἰῃ6 Ῥδορὶς Ὧο ὄν ΠΟῪ ΜΕΓΕ ἀἸΞΡΟΒἝα ἴο 
ἐπίεσ. ΤῊ]Β ἰβ ἴῃ 6 οἰϊεῖ βἰηῃ οὗ Ῥμδγίβαίβσῃ : ὈΥ͂ 
ουϊναγα σοΓ ΟΠ 65 Δηα ἔ8136 561{-τρ ἴσου (ΕΔ  ἢ- 
ἴηρ, οὐβουπηρς ἴδ βἰτρ]ς ζοβρεὶ οὗ (Ὁ γβί, ἔῃ 
Βῃυτζηρ 1ῃ6 ἀοοῦ οὗ ἴῃς Κιηράοιῃ οὗ Βεάνθῃ ἰπ 
ΤΩΘΠ 5 ἔδοςβ. Τὴ ΟἾΠΕΙ νοῦβοβ δεῖ ἔοστἢ νϑτῖουβ 
ΤαΔη  οβίδ! 005 οὗ {ΠΕΣ ψο κε Ἔχαπιρὶςα δηά ὑγε- 
ςορί. 

Ψεσ. 14. ΤῊ νοῦβο, ἱπουρὴ τρί δοεά, 15. ἃ 
Ῥαστὲ οὗ ἴδε ψογὰ οὗ Οοα (Μασκ χίι. 40; [αΚκς 
ΧΧ. 47). -- ὸοήί ἀονοῦΣ ψιδοννδ᾽ ΠΟΌΦ0Β, 1. Ζ., 5612Ζ6 
προὴ ἰῃς ΒΓΟΡΕΙΥ οὗ τῆς υπῃρτοϊεςϊεά, ΠΕΙΕ ταρ- 
Τοβοηϊοδ ὉΥ ἃ ρᾶσγίσυϊας οΪ455. --- Ενθὴ ΨὮΣ]ο, 
ἴῃς ἔοτος οὗ “πᾶ 15 Ὀεβϑὲ τορσγεβεηΐςα (ἢ 1.8. --- ΕῸΣ 
ἃ Ῥχθῖθσιοϑ γῸὸ 1281] ῬΓΆΥΘΥ. --- ΤῊς ρα} ννᾶ5 
ἴλ08 ἀσρταναίεα δηὰ τοδίοσ ἀδσητδίϊοι, ΟἹ 
“ροπαάδηιηλδοη,᾽ 15 [ἢχτοαϊεηθα. ῬὍΤῆοτα ἀΥα Δ η 
ΨΆΥΒ Οὗ 5 ΝΜ Πα]ΠΪὴσ ἐπε ἀεέεηοεϊοββ, Ὀὰϊ ἴο ἀο 1 
ΜΠ Ρτοϊοπαδα Ρ]εῖν, ἰ8β ψοτϑὲ οὗ 4}1. ῬΠΟΒΕΥ 
ῬΒΑΣΙΒΑ185ΠπῚ ΟΥῪ ΘΑΥΪΥ 5ῃονεα 5615 [ἢ ΒΘΟΌΣΙΩΡ᾽ 
Ἰεραςοῖδ5, 8ο [Βαϊ [6 νον νεγα ἰοΐξ ἀδϑιϊζαῖεα, 
ὭΟΙ ἮΔ5 [Π]5 ἔοστη οὗ βἰη δ᾽ οχείδετ οεαβεά. 

ει. 15. ὙὯὯο δορδδδ δ08 διὰ Ἰδηᾶ, 1. Ζ., ΞΡΑΤα 
ὯΟ0 οἴοτί, ἴο πι8ῖκθ 010 ῬσοδοὶγίθΘυ Απιοὴρ ἴδε 
ΟΥ̓ 5 ἴπεῖε σοῦ ἴνο Κιηὰβ οὗ ρῥτοβεϊγίοβϑ: 1.Ἅ 
μοβας ΨὮὯΟ εἰ ργδοεά (πε [ον ]βἢ τα] ρίοη, σοη- 

ξοσταΐϊηρ ἴο 411 ἰΐ8 σϑαυτεπιδηῖβ, " Ττοες ττεὶ οἔὗ 
τρῃϊδοιβηεββ.᾽ 2. Τοβα 10 ἀρρτστονεὰ οἔ [ἴξ, 
δοσαρἤηρ βοιηδ οὗ 115 γῖεβ, ηουξ Ὀεὶπρ οἰτοὰπι- 
αἰβεα, “ῥγοβεϊγίαεβ οὗ ἴῃε ραΐς.᾽ ὙὉΤῆς ξογπηοσ οἷ455 
ἷβ ΡΥΟΌΔΌΙΥ γεξοσγεα ἴο ἤθσθ. ϑιυτάηρ ἴδς Κίηρ- 
ἄἀοτῃ οὗ ἢεάνθῃ ἰῃ ἴῃς ἔδλοαβ οὗ {πε ὶσ οὐνῃ ρεορὶς 
(νεῖ. 13), ([8ὲ ῬΒΑΙ͂βθαβ γεῖ βουρσῆϊ ρῥγοβδὶγίθβ 
διποηρ ἴδ6 Πελίμβεηῃ,. Ἐ68] Ὡλ 55 οΏΔΥΥ εοσὶ ννᾶ8 
σοηΐγασυ ἴο (Π6 βρίγιί οὗ ἴῃς ῬΠαγίβεςβ, ἱπἀϊςαιϊίην 
ἴοο σῇ δὴ δβεπιαϊς οὗ ἴη6 Οεηῦ]εβ. Τυάαίβιι 
νν3 ἀεβίρηεα ἴο ἀϊβέυϑε οεγίδϊῃ τεϊρίουβ ἰάθαβ 
τηγουρδουΐς ἴὰ6 που]ὰ, ποῖ ἴο οοηνοσὲ (ἢ6 τνου]ὰ 
ἴο υααῖϑτη. Α ΡῬτγοβεϊγίς οἵ στἱρθουβη 685 τυῖ5 
ΤΟΑΪΥ “ΠΟΙ ΠΟΥ ἃ ϑίησεσε Ὠδδίῆδη ΠΟΥ ἃ ϑἰποοῖα 
]εν.᾿ ΤῊς ἂν σου] ΟὨΪΥ ῥγοβεϊ)γῖα, ἱξ σου] ποῖ 
Ποηγοσί. --- Τπτο-ζο]ὰ ἸΏΟΣΘ ἃ δθῃ οὗ 8611 [δὴ γοῦχ- 
βοῖνθα. “Ῥσοβεϊγίεβ βἜΠΟγΑΠΥ Ὀδοοπηα τηοτε ἐχ- 
(τοτὴς ἰδδῃ [ΠΕΙΓ ἰδδοῦοσβ. [Ι͂ἢ [18 σᾶ8ὲ [ΠΕῪ 
ψουὰ θεοοπια ῬΠΑσίβθαβ, γαῖ ποὺ ἔμδη 7ενβ, 140 }κ- 
ἱπῃρς ἔνθ με σοιηηδηῖ οὗ σοοα ἴῃ ΠΕΣ ἰθδοβοῖ5. 
Τα υδυ2] γοβϊς οὐ βεοίϊδσίδῃ ΖΕΔ] : ἔογ ζζθῃ ἃτέ 
ἸΔΟΥΘ ΘΑΒΙΪΥ ρεσνοσίεα ἴμᾶη σοηνετίεα ; ρεσνογῖβ 
ΔΥῸ ΤΊΟΓΟ ΥἹΟΪΘΠΕΥ Ζοδ]οὺυβ [ἤδη σοηνΟΤίβ ; ΔὉ]ς ἴο 
τεσαῖνα ΟἿ ἰδς6 Θχίθυμδὶ ἔοσ8, ἴΠεΥ διίδοῖ ἰὸ 
ἴΠε86 (δς φγοδλίεσ ἱἹπιροτγίδῃςα. 

γεν. τ6. ἴο πὰ . ἍΜ ΠΡΩΙΥ Ὀ]πὰ, 561ξ- 
ἀεϊυάεα (΄ἔοο]5 δπᾶ ὈΠπηα,᾽ νοσ. 17), ἴΏΘΥ ῥδῚ- 
βἰβίεἃ ἴῃ ᾿οδαϊηρ οἴμειβ δϑίσαυ. Τῆς τηοϊῃοά 
ἤοτγα βροόκβδθη οὗ 15 δαὶ οὗ Δι ΓΆΤΥ αἰ. ΠΟ ΟΠ 8 
ἱπ τερζαγὰ ἴο οδίἢϑδ, ρεγνογηρ το βίου πα τη ΓΔ]- 
ἰγ.- ὙῶΟ δᾶγ. ἢμ5 ἘΠΟΥ ἰδυρῆῖ. - ΒΥ ἴ80 

Α οοσησῆοη οαΐῃ, σΟΙΡ. οἤρ. ν. 34--.7, 
ποτα Κιηαγοὰ οδίῃβ ἂἃζὸ χοίοσσγοα ἴο, δῃὰ 4)]] 
βυνεατίηρς ἐογθὶ ἀἀθῃ. ---ἼἸΣ ἰδ ποίησ, 1. 4., ποῖ 
Ὀἱπαϊΐπᾷ ; 16 ἴΠ6 “ πηδηϊδὶ τεβογνδίίοη ᾿ δ] ον 
δηὰ δυρῃϊ ὉΥ (ῃς [65015. --- ΒΥ [0 ποϊὰ οὗ [86 
ἴθι ΕἸ ΒοΣ ἴῃς ρο]ὰ ψῆϊοἢ δἀογηεὰ ἱΐ, ον τὴς 
Βο]α ἴπ 115 ᾿τεββυγΥυ. --- μο ἰδ ἃ ἀϑυΐοσ. ΤῊ Ϊ5 {πεν 
Τεραταεὰ 45 ἃ Ὀιπαϊηρς οὐ. ΜΥ Ββαίενεγ τῆς γ 
ΤΟΆΒΟΙ ΙΠΔΥ πᾶνε Ὀεεη, ἴῃδς ῬὨΑγίθοοβ ἴπ5 ῥυΐ 
ἴὰς γχο!ά ἀρονὲε ἴῃς ἴδπιρὶθ. Α βἰζῃ οὗ οονείουϑ- 
658, Δη οὗ ἃ ἰσηαδηου ἴο ὀχαὶξ συγ ἢ ΟἸιᾶ- 
τηθηῖβ ἄρον (ἢ ἤουβε οὗ Οοὰ ἱϊ86]Ὲ. 

Ψετ. 17. 018 διὰ Ὀϊπᾶ. ΤῊς αἰϑποϊοι γγᾶ8 
ἔοο 5} δηα {41836, τενθαϊηρ (6 σπατγδοῖοσ οὗ {Π086 
πιλκὶηρ 1(. --- Το ὕδπιρ!θ ἴδαῇ πδῦι βαποιδοὰ [80 



ζηαρ. ΧΧΙΠ. 1-39.}] ΤῊΕ ΘΑΟΘΡΕῚ, ΑΟΓΟΚΌΙΝΕ ΤΟ ΜΑΤΤΗΕΝν. 

μοϊὰ. ΑἿΥ 5Δ ΠΟΙ ἰῃ ἔπε ρο]ὰ σαῖς ἕτοπι ἴῃς 
ἴορ]ς, δηά ἴπ6 Βα ποι ΠΥ οὗ (6 ἰεταρ]ς φάμα ἔσομι 
Οσοὰ. Νὸ ἱπαπιπιαῖα {πὶπρ σᾶ Ἡ]Π655 δὴ οαίῃ. 
Ηδξηςεα νεῖβ. 20-22 (ἰδοΐασε παῖ ἜνογΥ οδίῇ 15 Δῃ 
οδί ὈγΥ Οοά. ῬΑΓΙβ6 68 στενοῖβοα ἴῆ6 οὐάθυ οὗ 
ἴῃς μα] ον τπηρβ. ΤΒΕΙΓ σΔϑυ ΒΕΓΥ 15 τερυκεά, 
Ὀυΐ πεῖῖῃογ οὗ ἴῃς οδίῃϑβ 18 βαποϊξὶοηξά. 

ψεΥ. ᾿ι8. Τὴθ δἷἴδυ; ἰῇ {πε ἰθρ]ε, ἰῃ6 ΟἿΪΥ 
Δυι ογΖεα οπα. -- Τπ0 αἰτ. Τῆς οἴξεγίης ῥ]δορὰ 
ρου ἃ, Τα οτγάεγ οὗ δ᾽] οννεα τηϊηρ8 15 ἀραίῃ 
Γονεῖβεα (νοσ. 19)... ϑίησθ 8ἃ]1 ἂσὲ ΠΟΙΥ, οὐγ 1,οσὰ 
ἀδοίαγεβ ἴδ ὯοῸ οδῖθ οδῃ αἰβεπηρυ πη ᾿αῖνγθαθη 
ἴἤδπὶ (νεγ. 20). 

νεῖ. 19. ἴόο ὈΙΪπὰ. Τα Ὀγΐοίου τεδαϊηρσ 18 
Ὀεῖοσ βυρροτίεα. 

Ψεῖ. 21. ΒΥ ἴδο ἰθιρ]ο. ΤῊΪ8 οαἰῇ, το ἢ 
ΠΥ ἀἰὰ ποῖ Τσομβίαου Ὀϊπαϊπρ (νοσ. 16), 15. ΠΟ 

Αηιδ. 

σεῖς διάάδη ἴο ΡΑΥῪ 4 {{π6 ἐδ η ἢ ρᾶσγί) οὗ ἴδε 
ἔτα!ἱβ οὗ ἰὴἢς δεϊὰ δηὰ οἵ τῆς ἴτειβ, ἃ8 δὴ οἤεγίηρ 
ἴο ἰῆς 1,ογά. Οἰδοὺ ἀδιηδηᾶβ εσε τηδάς (Νυπὶ. 
ΧΥΪ. 21; Πδυϊ. χὶὶ. 6; χὶν. 22--28), ἀχδοηρσ ἴῃ 
4}1 ΠΟΥ͂ οὴς ἰμίτὰ οὗ [ῃς ἱποοης οὗ βᾶς ἢ Τὰν 
1 ννᾶ5 ἀουνδιξ] ψῃεῖΐδοσ ἴῃς Ἐς οὗ ρῥγχγοάυςε 8Ρ- 
Ρἰεὰ το τῆς 5:|4]11ε5ὲ ραγάδεη δετῦ8, γεῖ ἴπε ῬΏδγ- 
156 685, ἴῃ ἐπε ῖγ ονεγ-ϑοσυρυϊουβηθβθθ ραϊά ἴῃς οὗ 
“[ἢδ56 Βεῖβ οἵ 5118}]}] νας. (“Τῆς οσυὐπδη 
ΤΕΒετὉΪ]65 ἔθηπε].) ---[οἷζ ππάοπθ ἴδ ᾿ψοὶβ ΟΣ 
ἸΩΔίΟΥΒ. Α 5ΠΠΚὴρ δηὰ αἰβεηςῖνε ἔδαΐαγε οὗ 
Ῥμαγιβαΐίβη. ϑοσγαρυϊουβ διϊθητοη ἴο δοῦλα τοῦ- 
ααϊΐοη οὗ ἄγεβ5, κἢ της δῃὰ αὐἶηκ, οὗ ουϊνατγὰ 
ΟὈβεγνᾷηςα, 8 οἔἴΐδηῃ ᾿οϊπεα τὴ ἢ δὴ υἱΐεῦ περ]ςςῖ 
οἔ Βυπ! γ, δ, δηὰ Τμαυυ.---Οὗὐ [6 Ἰον. 
Οομρ. Μίοδὴ νὶ. 8; Ηοβόᾶ χὶϊ. 6; 15. 1. 17.- 
Φυάρτιηοηΐ, στε ἴογ ἴῃς τίρῃῖ; βῃὰ ΣΈΘΤΟΥ͂, οδτα 
ίοτ ἴῆοθβε ῆο ἂΐὲ ντοηρς ; ζαϊτν, ἱπ της ΟἹά Τ65- 
ἱπιεηῖ, δας Ὑ ἴο Οοά, ἀπά ἱτγυβὲ ἴῃ σοὰ; τδς 
Νεν Τοαβίδιηεηϊς ὅθ 15 βιγαῦ Ὀὰϊ ποτα ξ0}]. -- 
Τηο60 γὺ οπρδΐ, εἰς. ΕἾγϑί, (Ὡς “τε ρ ΠΟΥ τηδῖ- 
(675 ;᾽ Τῇδη τῆς ᾿Ἰοβ5οὺ Οὔδ5 σᾶ 6 ἀοῃς ἰπ (ἢ6 
γρμὶ σριγῖι. Ουζ ] οτὰ ἀο65 ποῖ ἀεοίάς ἰῃς 4ι.65- 
ἔοη οὗ ταϊηαΐα αἴ 65, θυ. ἴδδομος (δῖ ἱξ, μανὶη 
Ε]6]]εὰ τῆς στεαὶ ἀυζ65, ἰπεὶσ ΟΠ ΒΟΙΘΠς65 Ἰς 
{πδῖ ἰο {Πϊ5, ποῖ ἴο ἰδᾶνὸ 1 υπάοπο. ἘΔ Π.1]- 
6855 ἴῃ ψΏδὶ 15 στοδῖ, ἤσνοῦ 16δά8 ἴὸ περὶεςξ οὗ 
πῶαὶ 5 ἰεαϑδὲ. Βυΐ αἰϊοπῦοῃ ἢγβὶ οὗ Δ]] ἴὸ ψῇῃδῖ 
ἦν Ἰελϑὶ, Ἰεδ 8 ἴο περίδςὶ οἵ ννῆδί 15 στδδῖ, 

γε. 24. βίζαϊῃ οα ἴπ0 “παῖ, .. 4., ἴο Δἰ[ΟΥ 

1809 

(ταοθαὰ ὕδοκ το Οοἀά ἨἩϊπιβεὶῇ. --  Τπδὲ ἀνθ] 191} 
τποτοῖθ. Οοὐ οδπε πο τῆς ει ρ]6 οὗ ϑοϊομλοῃ 
ὙΠ ν]510]6 σΊΟΥΥ (1 Κιῃρδ νι. 11,12} ; ποίδίηρ 
18 Δ ττηδα οὐ ἀδηϊεα ἴῃ τεραγζὰ ἴο ἴπ6 βεοοηά ἰθῃ)- 
ΡΪ6. ΤΊ Ῥατίθθοβ ὑσγοΐεββαα ἴὸ Τεδοῦ οὐ πιδίϊοιϑ 
Ῥετγίδιπιηρ ἴο Οοά, δπὰ ἔογτροὶ τῃ6 τηδαηῖπρ οὗ 
{Π656 νϑ Ὺ ἰὨΐηρβ. 

νεῖ. 22. ΒΥ Ἀθάγυθϑῃ, ἰἢς στοαὶ ἰσρ]ς οἔὗ σοά, 
ΠΑ] ονεα Ὀγ ἴῃς ρύδβεποε οὗ (οά εἐπίμσγοποα {Πδγα. 
Τῆς βυπὴ οὗ ἔπ ψνῇο]β 15: Ενεσυ οαἱῇ ἰ5 Ὁγ σοά ; 
ἤξῆος πιᾶκεὲ πῸὺ ἀϊδιϊηοίοηβ Ὀδίνεεη οδίῃβ ; 
᾿ΒΘΑΥΓ ποῖ δ 411 (πὰρ. ν. 34). ὙΠεβε νεῦβεβ 
ΓΟΑΙΪΥ τϑῖοσ, ποῖ ΟἿΪΥῪ ἴο βεάσιηρ, Ὀυι ἴο {ΤΏ ξ]- 
1655, ἴῃ ΜΟΙ δηά δεῖ; παν ἐοτ Νὰ ἤθε ἔδ]βα 
ἀἰβυποῦουϑ υ864 ἴο ρ4]]1ῖς ἴῃς οτίπης οὗὨ ᾿γίπρ. 

γεν. 232. ἘῸΣ γὸ ΠῚ 6 [10 τἰηΐῖ, διὰ ἴδο αἱ] 
διὰ [86 σπιμχηΐῃ. [π Τον. χχυΐ!. 20, [6 5Γ86 1168 

Ουκηγηΐη. 

ὙΠη6, 80 48 ἴο δνοϊὰ βυγδ! ουγίηρ 4 γηδί. Τῆς 
ΠΟΙΏΓΊΟΙ ΨΕΙΒΙΟΏ ΤΔΥ ἢᾶνα Ὀδδη ᾿πεηαἀδα ἰο δὃχ- 
ῬΓΘ685 [ἢ 15, Ὀὰξ τγοσα ῬγΟΌΔΟΌΪΙΥ σοηίδὶ 5 ἃ τ βρυηΐ. 
ΤὨΘ βαγίηρ ἰ8 ρσγονεγθῖαὶ ; [ἢ 8 βίγαϊπῖηρ δοίαδν 
ἴοοῖκ ρΐίδος ἴο ανοϊὰ ἀεδ]ειηδηΐ (μεν. χὶ. 20, 23, 
41, 42). Τῇ 54πι|6ὸ οὐυδίοῃῃ Οὐαὶ Π5 ὉΙΏΟΠΩ; {η6 
Βυαα ἢ 5.8. --- Απὰ σαον [δθ ν ΖΦ. ἔ., ἰπ- 
ἄυϊξε ἴῃ τῆς ργοδίεβί ἱπιρυγιε8. Τῆς οδπηλαὶ 
ψ͵ὼ8 Οπ6 οὗ [Πε Ἰαγρεϑὶ οὗ ἴῃ 6 ἱσχηρυτε Δῃ118]9 
ξογθιἀάδη ἕοσ ἑοοὰ. (1μεν. χὶ. 4: ἱξ αἱὰ ποὶ ἀϊΐ- 
να τς Ὠοοῦ) Βεβίἀθϑ ἴο βϑνα ον ἴΐ, ποιυ]ὰ 
ὃς ἴο εδὲ Ὀϊοοᾶ αηὰ ψῆδὲ νγὰ8 ϑἰγδηρὶοὰ, δῖ 
γγΔ5 ἱτπηροβϑὶ Ὁ] 6. ̓ΠΈΣΑΙΥ, 18. ΟΥ ἴοο Ροβϑίδ!]ε ἤρσυ- 
ΤΆΣΥΕΙ: ΤῊ γολ] ν οὗ ῬΠδσίβαὶς 5ϊη Ἔἐχοθθάβ ἴῃς 
δυτς. 
ψεῖ. 25. Ὑο οἴθδηϑὸ ἴδο ουἱδίᾷθ οὗ [809 ΘΌΡ 

διὰ οὗὐὁ [δ0 ἀδ!. Τδε “συρ᾿ δηὰ " ἀἸ5ἢ ᾽ τεΐεσ ἴὸ 
ἀὐὴκ ἂηὰ τηραῖ, ἴδ δηὐουπιεηΐ οὐ 116. ΤῊοΥ 
ψΟυ]α ρῖνε ἃ ἔογτηΔ] ἱεραὶ ΡυΓΙΥ ἴο 8: πη. ρτδιῆοδ- 
ἄοῃ. Ου “τὲ Ῥαγίβαϊοδὶ νγαϑηϊηρβ οὗ ροῖβ δπά 
ΡΒ, 5.86 Ματῖκ νἹ!. 8. -- Βαὶ τ ἱ ἴηι ΠΟΥ͂ τὸ 701] 
ἔχοι ΘΧΤΟΣΕἾο δηἃ ΘΧΟ088. “ἘΤΟΙ,;,᾽ 2. Ζ., ἴῃ σοπ- 
ϑααθεξηςς οἵ, ὈΥ τηρδῃβ οὗ, οσε ΕΠ ἜΧρ]διηςα, 
[1η6 Πη6ΔΠ5 ἔογ {πεῖν σταϊδοιαϊίοη οάτης ’ ἔγοτῃ Γᾶ- 
Ῥϑοίίν ;᾿ τῇς τποάς ἀεβρὶϊα 15 ουϊννατὰ ἸορΑ]ΣΥ 
ὙΔ5 “Εχοδββ.᾽ Μαδη οἴζδη ἔδῃοῦ τποιηβοῖνοϑ Γα- 
Ἰρίοιιβ, θδοδυβε ΠΕ σοηξογτῃ ἴο βοῆς βίαπἀασὰ 
οὐ ουϊναγά πλοΥΔ] ΠΥ ; ἡ Ώ 16 ΤΟΥ ΤαΔ}}} ραΐη {δεῖν 
ψ ΕΔ] ἢ Ὁγ ντοηρ-ἀοίΐηρ, ἀπὰ βρεηὰ ἴξ ἰῃ βεϊξρταῦ-᾿ 
δοδὕοη. 



[90 
γεῖ. 2605. που πὰ ῬὨατίδοθ. “ ΒΙ1ηἀ,᾽ [11}- 

ἱῃς ἴο 566. [πὶ (ῃ6 ρτεδῖ πιδίϊου βῃου]ὰ σοπια 
Βτεῖ. -- -ΟἼθαπεο σεῖ. Βερὶη τ] ἰητνασα ΡυγΙΥ. 
---ιΤτὰοῦ ὅ1ὸ οὔἰδίἀθ ᾿ΒοχθοΥῦ ΤΏΔΥ Ὀϑοῦπθ οἶθδα 
8.1δ6δοθ. Ουϊναγα ΤΙ ΟΓΔ] ΤΥ 15 ΝΟΣῪ ἱτηρογίδηϊ, θὰ [ἴ 
δῖα] ΤΟ]]ΟῪΒ ΡΤ οὗ Βεασῖ, Τῆς ἔΌΠΠΟΥ 
ψπουῖ της Δ ἴοῚ 18 ἢοΐ ΓΕΔ] τ ΓΑ] 1. 

γεῦ, 2). ὙΜΣοα δορα!οδτοθ. Οἡ ἴδε 1ςἢ οὗ 
Αἀδσ, ὑυεΐοτε ἴῃς Ῥάββονεσ. [Π6 [εν τυ ἰτενναβῃοα 
ἃ}} βροῖβ ΏΕσΕ ρσάνεβ ΕΙῈ υδλίεα. ΤὨ18 νν 85 
ἄοῃς ἴο ὑτενδηΐ [6 ραβθβϑᾶσε ονεῖ ἴΠ6, ΜΠΙΟΝ 
οοςαβδίοποαὰ 1 ον ςα] ἀεβ]εθς (Νύμπι. χίχ. 16; 
ΟΟΙΏΡ. ΕΖεϊκ, Χχχίχ. 15, ἔσοπὶ ὙΠΙΊΓΟὮ ρᾶάββᾶρα ἴῃ 6 
ουδῖοτῃ ἰ86 ἀογνεα). --- ΟΠ σΑΣΪΥ ἱπᾶθϑὰ ΔΡΡΘΩΣ 
θοδυϊα]. Βεβίάς τς “ΠΣ δηΙηρ,᾿ πιο ΟΑΓΟ 
ΜᾺ5 Ὀεβίονεα ὩρΡΟ᾿ ΒΟΡΌΪΟὮγεβ ὈΥ τῆς ψεδι νυ 
6 ν»5. -- ἘᾺΠ οὗ ἀοδᾶ τ28η᾽8 Ὀοπο8, εἰσ. (ΟπΊΡ. 
[ἢς ΡΓΟΡΕΙ͂ 5 ηἰζαγυ σερσυϊδῦοη οὗ Μοβδὶς ἰδνν σςοῃ- 
οογηϊης ἀεδλα Ὀοάϊε8 (Ναπηι. ν. 2, νἱ. 6). 

νεΥ. 28. Βαυΐϊ ἱππτασὰϊν γὸ τὸ 7.11 οὗ γγροο- 
ΤἶδΥ διὰ ἰπίαυλίγ. ᾿Ὑουῦ πολχὶ ἰβ ποῖ ἃ ᾿δπιρὶς 
οὗ ἴπε ᾿ἰνίης αοά, Ὀυΐ ἃ σάνε οὗ ρεβϑι! !θηΐ ΟΟΥ- 
ΤυΡὕοη : ποῖ ἃ πδάνθη, Ὀυϊ ἃ 61]. Απᾶα γουγ γα- 
᾿σίοῃ ἰδ Ὀὰὶ ἴῃς ἩΠΙζουνα5} --- ΒΑΥάὶν 5κιη-ἀθερ᾿᾽ 
(ΑἸξοσά). “Ηγυροςσίϑυ ̓  18 ἰῃς ννῃϊτεναβῃ. “ [π- 
ἰχυϊγ,᾿ Π’οΥΑ Υ “Ἰαν)εββῆςββ ; {πεὶγ ουσγατὰ 
τρίεουϑηεβ8 γ85 ρα οἡ, ΤΠΕῚΓ ποαγίβ γδσα ΓΕΟΔ]]Υ͂ 
ΟΡΡοβεά τὸ Οοά᾿β ἴανγσ.0. Α5 ἱπ ἴῃς ολβε οὗ (6 
ΒΟΡΟΪ ΠΟΘ, 8 ἢ ῬΕΙΒΟΩΒ ἃ1ῖ6 ποῖ ΟἿΪΥ ΠΏΡΟΓΕ 
του βεῖν65 Ὀυΐ σοπίδηηϊηδίς οΟΙΒΟΙΒ; [6 τοῦς 
ΘΑ 51:1 ἔγοτῃ ἴῃς [4186 ουδιγαταὰ Δρρδάσδησα. 

ες. 29. ἘῸΣ γὺ Ὀυλὰ [56 δορυϊοῖτοα οὗ [80 
Ῥγορβοῖβ. (Οορ. [ΚὸῸ χὶ. 47, 48). Αὐοροοτάϊηρ 
ἴο ἴῃς ῃῖνοῖβα] συδβίοιῃ οὗ Ὀυ]άϊηρ τηοηυτηθηῖβ 
ἴο ἀποϊςπξ δηὰ οοἰεργαϊεα ροΊβουβ. -- μὰ Ι 
[19 ἴοσ!δδ οὗ ἴδ) χα ΐθοῦδ, ἰῃοβῈ σοπβι ἀεσεὰ 68- 
ΡΘΟΙΔΙΠΥ 5864 πῦγ. “ἼΤὴδ Ρῥσορδεῖβ, ἴδε δΐρμοσ 
1455, Δὲ τεργεϑεηϊεα 85 Ἰγίηρ ἔογ ἃ Ἰοηρ ἔπης ἴῃ 
ἘΠΚΠοῦνη, ΡΟ μΔΡ8 ἀἰρμοποξε, στανεβ. ΤΟ 50- 
ολ]]εὰ “ ἰοπιὺβ οὗ [Ὡς ρῥγορῃεῖβ᾽ τς 511} ροϊηϊδα 
ουξ ποᾶῦ ἴ6 Μουηῃὲξ οὗ ΟἸνεβ οὐ ἴπμε τοδα ἕτοτμι 
7εγβδ] θη ἰο Βειἤδηγ. 

γεν. 35. πᾶ θαυ. ΒΥ ἰῆς δοῖ οὗ Ὀυϊαϊηρ [ἢ 6 
ἰοπλῦϑ8, Δπᾶ 4͵50 ἴῃ ψοσά. ---- 177 ψγὸ δὰ Ὀδθδῃ ἐπ 120 
ὅδγε οὗὁ ΟἿΣ ἔδίμοσε, εἰς. Ὑδεὶσ "ζαῖῃοτβ ᾿ ὉΥ 
Ὠδίυγαϊὶ ᾿ἰποᾶσο. ΤὍΤῃς που] τοὶ Ποηβῃΐρ ΠΟῪ 
ἄεηγν, Ὀὰϊ οὐ 1 ογὰ ΔβΊγηβ ἐξ (νοσ. 21), 

Ε΄. 31. 8ο ἴοι. “Υοι δοκηπονίεάρσε ἢ ς 
585 οὗ γοῦχγ ἔδίῃογβ, θὰϊ ΒΥΡΟΟΥΏΟΔΙΪΥ ἀεΥ γοὺΓ 
ονη, δα αΐης ᾿ΠΥΡΟΟΓΙΒΥ ἴο ἱηρίεῖγ."᾽-- 7ἦο τἱζθεδ 
ἴο γουχϑοῖνοα, γοῦσ οὐνῃ σοηβοίθηςθϑ σοπασιηηΐϊηρ, 
γου, ἴδδῇ γὁ ΔΙῸ ἴδιο 50.8 (ΠΊΟΓΔΪ]Υ͂ 85 νγ6}} ἃ5 πδῖ- 
ἴυγ4}}γ) οὗ ἴδοτλ ἔπδὶ εἷοτν ἴμ9 Ῥγορβοῖβ. ὅϑοῖης 
δπα ἤεῖα δὴ ]]υ}ίοη ἴο ὙΠ π: Ῥτονεγρ : “Οης 
Κ|115 Ὠΐπι, δηὰ ἃποίπου αἰρ8 ἢ στανα ᾿ (σοιῃρ. 
κε χιὶ. 47), δϑϑεγίίην ἘΟΠΡΠΚΟΗΣ πῃ συ; Ὀαϊ 
ΟὟΥ ογὰ βϑϑαμηθβ [ἢδὲ 6ν}} τηογδὶ σμΑσδ οι ο ΓΙ 5Ε108 
ΔἍΤ6 ὨΟΥΘΟΙΔΥΥ ; [Πποσείοσα ἴοβα ψοβα οσοηάυςῖ 
αἰά ποὶ ορροβε ἴῃς ξ4156 ὉσίηΟΙΡ] 65 δηα οὐ πγς8 οὗ 
{πεὶγ ξοσείδίοσβθ, σα ρασγίδκουβ ἰἱῃ τμοῖγ ρα} 
(νε.β. 22, 35, 26). οὶηρ [πἰ8 ἴῃ ἀρρδάτάποα 
ΟὨΪΥ, ἴῃς ῬΏΑΓβε 65 βϑῃονεα ἐμαὲ ἴον ἢδα 0 ἴτε 
σοποαρἔοῃ οὗ εἰζϊῆεσ {ΠΕῚ Ὶ οὐσῃ σοπαϊ οη, οσ τῃ6 
οτίπια οὗ [ἢςεὶγ ξδίμειβ. ῬοββϑιὉΪν δίς πρὶ Βυ ἢ 
νἱοϊθηος ἴο ἴῃς ὈΔΙΡΑΓΙῪ οὗ δηποϊθηὶ {ἰππε8, ἸΒΟΥ 
ἔδ!]εὰ ἴἰο 5ε6 ἴδϊ ἴπε86 ρεγβεσιοῃ5 5Ρρταηρ ἔτοσὰ 
ἴδ βάῖης Ὠδίγεα οὗ τϑδὶ γὶρῃ ϊδουβηδβϑ σῇ ῥτο- 
παρε (86 ὨΥΡΟΟΠΌΟΔΙ βεγνίοαθσ. Α σοπησηοη 1115- 
ἴδκεα. 

ες. 32. ΕἾ γ9 ἂρ ἴθ. Νοὶ ἰτοηυ, Ὀυΐ ἃ 
[Στ 0]6 ργεαϊοοῃ, ἀπά ἃ 7μαϊςΐ4] σοπδίρστπηδηὶ οὗ 
τῆειη ἴο (πεὶσ οὗν ᾶγ8. ΕὝΟΤΥ ΤΊΘΙΟΙ 1] ΠΠΘΔΏ8 
οἕὗὐ ἰηβυεηος μδὰ δε υδεᾶά δοΐοτε (85 ννὰβ 

ΤΗΕ ΘΟΟΘΡΕῚ, ΑΓΓΟΚΌΙΝΟ ΤῸ ΜΑΤΤΗΕΨΝ. [(μαρ. ΧΧΙΠ). 1--30. 

ΒΡοΚκθη. Το ἰδεᾶνε τἢδτὰ ποῦν ἴο 5δονν {π6ὶσ ἔσὰς 
ΒΡΙΓΙ νγὯ5 δΔῃ δοῖ οὗ ἸΏΘΥΟΥ ἴο ΟἴδΕΙΒ. -- ΤῊ6 τ682- 
ὍΤ6 οὗ γΟῸΣ ἔδίμοσβυ Τῆς τηδᾶβδυσε οὐ {ΕΣ 
κυ, 

νεῖ. 332. Ὑϑ Βουρϑῃῖδβ, γ0 Ὀχοοὰ οὗ νἱ᾽ρογα, εἰς. 
ΟομΡ. δε 5ἰπλ]ατ ἰδησυᾶρσε οὐ Π]οῆπ τμῈ Βαρτὶβὶ 
(οδαΡ. 11. )). Τμδὶ ννὰβ ἴῃς ἤγβῖ, δπὰ {15 τῆς 
Ἰαϑὲ τεοογάςα δά άσεξβ ἴο ἴῆ6 Ὁποπαησοα ῬΠΔΙ ΞΕ α5. 
Τοῖῃ δᾶ 5αἰὰ : “νῇο δαῖῃ ψναγηθαὰ γοὺ ἴο ἢδσε 
Τοῦ ἴδε ψτδῖ ἰο σοχης, Οὖσ Γοσὰ βρεακβ ἴο 

ἴΠπεπι, ἃ5 οράυγαῖε : δον 888]1 γ0 Θδοδ 09 ἴδ ἡπὰᾳ- 
ταθεῦ οὗὨ 806]1, 1. 4., [ῆς ἡπαρτηεηξ ὨΙΟἢ σοηάοτηηβ 
ἴο ἢ6}}, Οὐ 1, οτὰ 5ρεδκ5 45 [υάρε. 

νεῖ. 24. ἸΠΟΣΘΙΌΟΣΘ ὈΘμοΙὰ 1 βουἂ ππῖο γοῦ. 
ΟομΡ. ἰυκε χὶ. 490. “ὙΒεοτγείοσε Α͵5ο 8 ἴῃς 
νυν ἱϑάοπι οὗ οά, 1 1] βοπὰ ἐβεση. δῖα Οἢηβῖ, 
αν ΔΙΤαδαὺ βροίκθη 45 ἴυᾶρε, βγ5, “1 βεηᾶ. 
Ης ἰ5 “ἴῃς νἱϑάοσῃ οὗ σοά.᾽ “"Τδοτγείοτζα .᾿ Ὀ6- 
οᾶυ86 ΤΠΕΥ͂ ψοσα ἀειοττηϊηεα ἴο ξο ΟἹ ἷἰῃ ἴμε ΝΑΥ 
οὗ τποῖὶγ ἔδίῃοσβ, δηἂ σοῦ ἴο Ἰεξξ ἰο ἀο 80ο. 
ΤῊΘ βεπαϊηρ οὗ τλεββεηροῦβ οὗ 5 ΔΌΣ, ἔπ 6 τὰ]}- 
Ερ!Πςδὔοη οὗ ιν] ερεβ, μαϑίθπβ ἴῃς ἀοοπ οἱ ἴῃ 6 
δασγάδπθα. Α ἔδοϊ 'ἰπ Ὠἰβίοσυ 45 νν6]}] 48 ἃ ἀδοϊδσα- 
ἄοῃ οὐ σοὐά᾽β νοζα. -- Ῥσορδοῖβ, διὰ τῦἶδβθ στῆθι, 
διὰ δβοσίροβ. Νδῖηδβ δρρ θὰ ἰο ἴῃς ΟἸὰ Τεβίδ- 
τηδηΐ πιΘβΘΘΉΡΟΥ 5 ΔΠΠ ἰδ ΠεΓβ ; ἤασα ΔΡΡ[εα ἴο 
Νεν Τεβίδπιοηξ ᾿ἸὩΈββεηρεῖβ, οι ΟἸΠΒῖ 45 
Ἡξεδὰ οὗ 186 μυχοῦ νου βεπά. Ἐτοι ΓΚε 
ΧΙ, 40, νὰ ᾿ῃΐεσ ἰμδὶ ΠΟΤΕ 18 4150 ἃ σϑίεσεηος ἴο 2 
Οἴτου. χχὶν. 19. ΤῊς ΟἸἹὰ Τεβίασηδης ἰεδοῦοΓ8 
δὰ Ὀδδη ἱτεαϊθα ἴῃ ἴῃ βᾶπιε ἯΔΥ, δΔηὦ ἴῃς ῥΓο- 
αἰςου πα ϊοαῖεβ μαὶ ἴΏΘΥ ἴοο μβδαὰ Ὀδεῃ 5εηΐ ὈῪ 
ΟΠ σϑὲ, “Ῥγορδεῖβ ᾽ ῬσοῦδοΥ σοΐοσβ ἴο ἀροβίὶεβ; 
“86 το π᾿ ἴο ἴδοϑα Βρδοῖα}Υ ἐπάονεα ὈΥ τῃς 
ΗΟΙΥ ΟΠοβιί, ὸ ϑίἊερμεη, “πὰ ἐς βοσθε8 ᾽ ἴο ἴῃοβε 
ταὶ ἢν ἱπ τὴς Θοσρίσγεβ βὰς ἢ 85 ΑΡΟἾ]05. Βαυϊΐ 
1πεῖα ἰβ 0 ὩΘΟΟΒΒΆΣΥ αἰβθποίοι, ἔοσ Ῥδυ] Ὀ6- 
Ἰοηρεά ἴο 81} (ἔτεα ο͵λ858ε5.. Ουἡ ἴῃς ἰσοδίσηςεηῖ οὗ 
τς ΟμΠΒΌδΔη τ ϑβθηροῦβ, 5856. Αςβ ν. 40; ΧΧΙΠ. 
Ι9 ; ΧΧΥ]. ΣΙ 

γετ. 3 ̓  Ἐμπαῖ ὌΡΟΣ γοὰ ΣΩΔΥ͂ ΟὐΣ0. ΤῊς τό- 
5.1 ψουϊὰ θὲ ἔυτί μευ ρα, 81Ππρ ὰρ ἴἢ6 σὰρ οὗ 
Ἰαυ ; [6 ἐπὰ νου] ΡῈ Ἰυάρτπεπι. Τῆς ἰη- 
δυ Ὀ] 6 η 6858, σι ἀἀξηηεββ, ΡΟΨΕΥ, ἀπα στδηάδοσ οὗ 
τὰς Ἰυάρπιοηΐ 5 ἱπΌτηδιοα, --- ΑΙ ἴ0 χίρῖθουδ 
εἱοοά ὅ. ξν ἴΏ6 ΡυηἰΒητηθηΐϊ οΥ 1 (ΟΡ. ὅπ. 
ἦν. 13; 2 ΚΙηρϑ χχὶ. 16, ἀπὰ ἌἼβρεςδ}}ν Επδν. χυ]. 
24. --- ΤῊ6 Ὀ]οοὰ οὗἨ Α6] [19 τ ιυίοουΒ. ΤὨς ἤτϑὶ 
οὐδ 5]ἱπ ἢ σοηβεαῦξηος οὗ ἴῃς 5: Πξς Ὀεϊνοθῃ ὑη- 
τὶρ ιδουβης55 δηα ΠΟ] π658. " Τῆς Ὀ]οοά οὗ Ανεϊ᾽ 
(ες. ἷν. 10; ΗφΌ. χὶΐ, 24; ςοπρ. Κεν. ν]. 10), 
νυ ἃ 5υτ 0} οὗ ἀνεηρὶηρ ᾿υδῆςς, ἀηαὰ ὄνθὴ ἴῃ6 
Ὀϊ]οοά οὗ ΓΟ τβὲ [45 ἃ οοπάεσηπίηρ οὔοα. --- Ζ80}- 
αιίδ, [0 δοὰ οὗ Βαγδολίδη. ῬυοῦδΪυ ἴῃ 6 Ρὲετ- 
80η οὗ παῖ πᾶ6, ψῆοβα ἀοαῖἢ ὑπάευ βϑυ σῇ οΥ- 
συτϊηδίδηςεβ 5 πηδητοπαὰ ἴῃ 2 (ἤτσοῃ. χχὶν. 20--22. 
Το αἰ που] 65 ὑσεβεης Γπειηβεῖνεβ: 1. ΤῊΙ5 ρετ- 
ΒΟῚ 18 δβαίά ἴο Ὀ6 ἐπ6 βοὴ οἵ " ]εδοϊδάδ,᾽ ποὶ οὗ 
“Βασδοῃίδῃ.᾽ Βυὶϊὶ 88 Τεμοίαάα ἀϊοὰ δὲ ἴῃ ρὲ οὗ 
130 (2 ΟΒτοη. χχὶν. 15), απ Ζδομδαγ δῇ νν85 5ρε- 
ΟἸΆΠΥ οΔ]]ςαὰ ἰο Ὅς ἃ ρτορμεῖ δέζεσ ἢἷ8 ἀβδίῃ, τῆς 
Ἰαϊῖετ ᾿γῶ8 ῬγΟΌΔΌΪΥ ἃ σταπάβοῃ οὗ ἴῃ ἔοσπηευ. 
Μαιίμεν, νὴ Βἰβ αϑυλὶ Ἐχδοίπ655, δεῦρ (ἢ ς 
τᾶπι|6 οὗ ἴῃς ἔδίῃετ. ῬΟϑϑίθΥ Το μοϊδαάα ννᾶ5 4150 
οΔ]]εα Βαγδοῃίαῃ. ϑόοπῖε (πη κ ἰῃς ἔλιπε ̓ 8 ἢδπὶς 
Δ} ᾿ἰηϑουίίοη ΌΥ ἰαΐθσ οοργίβίβ, Ὑῆο βυρροβεά ἴδε 
τοΐεσεηοα ψγὰ8 ἰο Ζδομαηίδῃ ἴῃς ῥτορπεῖ, ἢ ο8ὲ 
ἔλι ευ 5 πάπα τγᾶ5 Βαγοι δῇ (Ζεοῆ. ἱ. 1). 2. ΤῊ]5 
νγ85 ποὶ ἴῃς δὲ ΟἹ Ταβίδπιεπξ τηλτίγυ ; τ ἢ 
νν 5 τηυγάογοα δἰεγναγάβ ([6γ. χχνὶ. 22). Βυϊῖ 
τῆς ὈΟΟΚ οὗ 2 (ἤτοη. βἰοοᾶ ]αϑὲ ἰπ ἴῃε Ηδῦτγονν 
ΒΙΌ]ς, ἀπά ἴῃ6 οαβὲ οὗ Ζδοματγίδῃ ννᾶϑ ἃ τιλυϊεὰ 
οπς ἴῃ νίετν οὗ τῆς ὑ]δςος " δεϊννοοῃ [ἢ6 ΒΑ ΠΟΙ ΥΎ 



ΠΙο Ζθα Ὁγ (ὡοοσίο 



Φ
Ή
Λ
Ι
Ί
Ο
 

ἰ
ὼ
 
Ὑ
Ν
Ω
Ο
Ν
 

511, 
Ἰ
Ο
Σ
Ω
͂
 
Ἡ
Η
Ί
ν
Ξ
Ω
Ν
Ε
Ι
 
Ἰ
Ν
Ή
Ι
Ο
Ν
Υ
 

ΞΩΟΊΞΕΣ 
ΑΦ 

Ζι 
2 μΤυφΓ 

2...) 
Μεθ 7

 
. 



ΓΗΑΡ. ΧΧΙΨ. 1- τι. 

δπὰ ἴῃς αἹίαγ,᾽ δῃᾷ οὗ δἰ5 ἀδδίῃ τον : “Τῆς 1,οτὰ 
56 εἴ δῃδ 1} ἀνεῆρε ἴς Α5 τοραγάβ [86 δΡ- 
ΡςΟΔοπ ἴο οἴδεσ ρούβοηβ, ὰ δἰ Υ ἤανα ὯΟ 
{γαβίνοτίῃυ τοοοτγά οὗ [Π6ἰΓ τηδγίγσγαοπι (ἐέ. σ., Ζεςοῖ- 
ΑΥΪΔῊ ἐπε ρσορμεῖ, Ζδομδσίθ (ἢς ἐδίπεσ οὗ ]ομη 
(δες Βαρι51), οσὐ ἰῆ6 ἀεδί ἴοοῖς ρδος δξίογ {Π]15 
ἀἰβοουτβο. Οὐ [ογὰ ἀἰἸβε ΠΟΙ τοῖοτβ ἴο ννμδί 
Οσουγοα ἰῃ ρᾶϑί ρεπεσδίοηβ. --- 79 δου, 1. ἐ., 
γοῦΓ πδίϊοη. [Ἃἢ ΤΠ δὶσ ργαβαπὲ σοηάυςί ΓΠΕΥ νεΓα 
ῬΑυίλκοῖβ οὗ [86 88π|6 5ἴῃ. ---- Βοίνγθοῃ [Ὧ0 5850- 

, ἢ. δ, ἴῃ6. τΟΠΡΪ6 ῬΣΟΡΟΥ, πὰ [80 αἰΐϊασ, 
ΜΏΟἢ βἰοοα ἴῃ ἔσοηϊ οἔ ἴϊ. 

γεγ. 36. ΑἹ] [π|680 ἘΠ 6 5}1811 ὀϑτθ Ροπ (18 
βοπογδίῖσι. Ἐείειτίηρσ ἴο ἴμ6 ἔδαγξι στ 165 
ἴο οοπῖα ὕὑροῦ ἴῃς Τενν 8} ΡΘΟΡΪῈ ουϊπιϊηδιηρ ἴῃ 
ἴῃς ἀεβίσχαοτοῃ οὗ Τογυβαίθηι, ἀρουϊ ΤΟΥ͂ γελτβ 
ἃἤεγναγάβ. Ὑ86 Ρυῃὶβησηδηϊξ τνᾶ8 ἃ παίϊοηδλὶ ομθ, 
ἴο Ὀ6 Ἔχεουϊεα ἴῃ τἢ]15 νου] ἃ ὑροη ἰμαΐ σεηεσαίίοῃ, 
“85 ἴμ6 ᾿Δϑἴ ἴῃ ἃ ὑσορτεβϑϑῖνα β6γε8 οἵ βυςἢ ἢγρο- 
οὐ εβ δηα ρεγβεουΐουβ.᾽ Νδίϊομαὶ Ἰυάρταεηΐβ τὰ 
οἴϊεῃ (ἢ ἀεϊαγεὰ δηὰ βυάάδηϊν Ἔχεουϊεα. Βαΐ 
ἴῃς ᾿παϊν!ἀπ12}5 οὗ ἴῃς 145ὲ γσεπεσζδίϊοη γοοοϊνεαᾶ πὸ 
τοτα ἤδη {ΠΕΙΓ ͵υ5ὲ ὅπ6, ΠΟΥ οὗ [ἢδ ξοΥΤΏΊΕΥ 1688 : 
Β'ησα Δποίθπεσ σουὶ ἃ σοιηρ]εῖεβ (6 ἱπάϊνίάιιλ] 
Ρυπίβῃπιθηῖ. ΤὩς εν ψοσο τῆς ἡδέοῃ σῃοβθὴ 
ἔοτ ἴῃ τηδηϊξοβίδιϊοη οἱ (σοά 8 πιθῦου, δπὰ μανίηρ 
τερεαίε αν τεὐεοῖεά Ηΐπὶ δπὰ Ηἰἴβ πηθββθηρΈ ΓΒ, 
[ἢ18 ρεπεγαδίίομ ψἰς ἢ τα]εοιςὰ ΗΠ8Β ϑοὴ Ὀεσδηλα 
ἴ[δς ν655615 οὗ Ηἰξ5 ψυδίῃ. 

ψεῖβ. 375-39. Τὰκὲ (ΧΙ. 34, 35) ἰηβεσγίβ 1}]15 
ἰαπιεηίδείοι δὲ 8Δῃ δασὺ ροϊηΐ οὗ ἴῆς Ὠἰδίοτγ. [{ 
ἯΔ5 ὈΓΟΌΔΟΙΥ υἱΐεγεα ἔνιος, 15 θαΐϊ οποθ, οἡ ἐπ18 
οσοδϑίοη, ἤθη ἰζ γᾺ5 ρΘΟυ ΑΥν διιησ. Οομρ. 
Αἶδοὸ [ἀ|κς χίχ. 41-44, γετα ψὸ ππά δηοίδοσ 1ΔΠ}- 
εηίδιίϊοη ονοσ ἴῃς οἰ οὐ Ηἰβ ΠΟ ρδΔης Ργόργεβ8 
ἰοτνΑ σα 1ξ. 

νεῖ. 37. Ο δοστδαίσπι, Ζοσιβδιθθ. Α ταὶρ 
εγοτοη οὗ Θοτ ρα βϑίοῃ ἔο]]ονν5 [86 βίεσῃ Ἰαησυαρε 
οὗ ἀεπυποίαιίοη ; ὈοΪῈ γε ἀζουβεὰ ὃν συμπῖ: τη 
(6 οηες οᾶ56, (πδξ οὗ ἴῃς Ὁ] Πα τη 5] δά εγ8 ; ἰη τς, 
οἶμοσ, ἰδὲ οὗ ἴδ τη δ᾽ ἃ ΡῬεορίὶς. --- Τδδ΄Ρ ΕΠ ΠοΌΣ 
ἔδιο ὑσχορβοίβ. ΗΌΪ ΔΙ ἀοθ5 80θ. ΤΠα οτἰπλαβ 
ἃραϊηβὶ οαἶβ ΤΠΘΘΒΘΉΡΟΙΒ ἰῃ ΘΥΟΙΥ ἅφεὲ ἅτὸ ἴῃ- 
εἰυάεα. -- οτν οζέδῃ ψουἹὰ 1 μανὸ ρϑιιοτοᾶ. Οὐ 

σμβάρτεκ ΧΧΙΝ. 

Ζάες Ξϑναί. ϑεῤῥαγέμγε ο»ε 1 Τρφρρίς,; 

ΤΗΕῈ ΟΘΟΟΘΡΕῚ, ΑΟΓΟΚΡΌΙΝΟ ΤΟ ΜΑΤΤΗΕΡ. ΙΟΙ 
Τοτὰ 5ρεᾶκβ οὐ Ηἰβ οὐντιὶ τ] ΣΟ} ἀδβὶτο5 ἰὴ (ἢ 6 
Ραϑῖ, ἰπ ἐἰῆε ΟἹὰ Τεβίδιηεπὶ ὑπιῈὲβ δπὰ ἴῃ Ηἰ5 
ΓΑΙ ΠΙΒΊΓΥ Οἡ δαγῖμβ. Α ἢϊηΐ τμδῖ Ηδς δὰ οἕξη 
ν]βιἰεα ΤεΓαβδίεῖη, 45 νὰ Ἰεάσῃ ἔσοπι ἴῃ σοϑρεὶ οὗ 
Τοβη. - ΤῊΥ οΕΣΙάσϑη, ΤΥ ἱπῃαθιϊδηῖβ, πα ἴῃ ἃ 
σουίδίη 5θεηβ6 411 (ἢ6 768} ΡΕΟΡΪδα. -- ΑΒ 8 δθ5. 
Το ρτοίδοϊξ ἔτοϊῃη ᾿πρεηάϊηρ ἀεβίτυστοη. Τῆς 
Ἰτοροπάϊηρ ἀδβίγυ ἢ ννᾺ5 (τοῦ ἴδε “ΘΑρΊς,᾽ τῃς 
βίϑδηάασα οὗ ἐς Ἐοιηδὴ 7165. Οορ. )ευϊ, 
ΧΧΧΙΪΙ. τἴ (γῆστε ἴῃ6 Ιοτὰ σοπΊρασεβ Ηἰβ ονη 
ἀεαϊπρβ ἴο ἐμαὶ οὗ δῇ εδρ]ε) ; ΡΒ. χυ!ΐ. ὃ ; χχχνὶΐ. 
7; ἵν11. 1; ΙΧ]. 4; 18. χχχὶ. 5. Μαίδοῆι ἵν. 2; 
ἃπα σἤᾶρ. χχῖν. 28. Τδδ ἤρυτγα οὗ ἃ ἤδη ν͵1ὰϑ ἃΡ- 
Ρ]Ϊοα ὃν τῆς Εαδθίη5 ἴο ἴπ6 Θμεκίηδῃ, ραῖμοσησς 
[86 Ρῥγοβεϊγίθβ. ὑπάϑυ ἴῃ6 βῃδαον οὗ 118 ΨΊΏρΒ. --- 
Βαϊ γο ψουἹὰ ποῖ. Τῇς τηδίΐου ννὰβ ἀςοϊάεά, Δηὰ 
ἰπαὶ ΟΥ̓ [Π6 ἔγεα- "11 οὗ {86 Ρδορὶς ἐπϑιηβεῖνοβ. 
ΑΒ8. ἃ ἜοΙα [δ6 οἷἷγ Βαᾶα τχε]εςϊεα, ἀπὰ ψου]α γεῖ 
ΤΊΟΤΘ ΟΥΠΕΙΪΥ σο)εοὶ Ηἰπὶ ; που ρσ ἢ τΔηγ ἱπαϊν!άυ- 
415 τηϊρῃϊ βανοα, Ηδστγε, 45 (Ὡσγουρῃουϊ ἴῃς 
ΘΟ ρΡίαυγοβ, πλδῃ᾽5 γεεάοιϊῃη δηᾶά γθβροηβι ΠΥ ἈΓῈ 
ἀϑϑυπιδα, δηᾶὰ αἰσγεοῦν Το δπεα τὶ τς ἔδοὶϊ 
οἔ σοά᾿β βονεγείρῃ τηδηϊξεβύηρ ἰἴβε}Ὲ π᾿ Ρυτ- 
Ῥοβεβ ΜΈΣΟΣ Ης ρῥγεαϊοῖβ δπὰ ἡ ΒΊΟΝ γε 6. ἔ0]- 
δ]|1εἐ4, Τὸ ἄεηγ ἴῃς ἔοττηεσ ουὰ δε ἴο ἀςδρίβε 
ΟΣ ΤΟΥ ἰθᾶὺβ ΟΥΟΥ [ετυβδίδηι ; ἴο ἕογρεὶ ἴα 
Ἰατίευ νουἹὰ Ὀς το ἀουδὲ Ηἰ8 Ρονεσ ἴο β8ᾶνε υπΐο 
πε υἱἱοττηοϑί. 

Νεσ. 38. ΥΟΌΣ μοιδο, [6 τε ρ]6, ΠΟ 8. ΠΟ 
Ἰοησοῦ οὐ δβ Βουβο, Ὀυΐϊ γουγβΒ. Ὠοδβοϊδίθ, ἃ 5ρ᾽ τὶς 
04] τυΐη ἴο ΡῈ ξο]]) ονεα ΌῪ ἰεπηρογαὶ ταϊη. Οὐτ 
Τιογὰ 5ΠΟΤΕΥ δεέεσγνναγαβ (δα. χχὶν. 1) Ἰεΐς ἴῃ6 
ἴθ Ρ]6, 45 ἃ ϑ'ρὴ ἴῃδϊ [ἢ15 δὰ ἴδκϑη ρ]δςα. 

γεν. 39. Ὑϑ 5881} ποῖ 5800 πιὸ βϑηοϑζοσίβ. Α 
βοϊειλη αἀδοϊατδύοη οἵ Ηἰβ ψὶμάγαναὶ ἔγσοπὶ Η]8 
ΤῊΪΠΙΒΙΤΥ διηοηρ ἴποπι. Αἴετ ἐπἰ5 Ης δαρἢϊ ΟὨΪΥ 
Η!5 ον ΡΘορΐδ. --- ἘΠ γ6 51.411 δαν, εἰς. ᾿ΓῊΪ8 στὸ - 
ἔδιβ ἴο {86 ἔυζυτα σοηνεγβίοη οὗ ἴῃς [εν [ΠΟΙΏΡ. 
Ἐσοα. ΧΙ. “5. 12) Βἰδμοα δ Ἀ6 ἴδδὺ σοσηοῖι, 
εἴο. Ουγ Γ[οτὰ Βδὰ Ὀεεη ἴπ08 στεεῖεά ὈΥ Η!5 0]- 
Ιονεῖβ 45 Ηδς δηϊεγεᾶ ἴπ6 οἱτγ (οἢδρ. χχὶ. 9), Ὀυΐ 
76γυβδ]επὶ 8814 : " ΏΟ ἰ5 1158. ΤὨς ὮδΑΥΥ [μἀε- 
Ἰποηῖθ νου ἱπενὶτα]Υ σοτιθ, Ὀὰξ ἤορα 581} τα- 
ΓΑΔ Ή5. 

1--Ὶ. 

ἐᾷ 2γίναίϊς Φήξοομγοσ οπ ἐᾷς ἤομρ: οὗ 

"ς΄ Οἤζυες. 

1“ ΝῸ 76βὺ5 ὃ ψεδΐ ουΐ, ἀῃά ἀεραγῖθά ἔγοπῃ ἴῃ ἴθηρ]ε :  δηα 4 ΜΑεν τὰς 
᾿ἷ5. ἀἰβοίρ᾽εβ ὀδπιβ ἴο βέρε ἔοσ 3 ἴο βιενν αἰπι ἴἢ6 θυ] ηρ8., ὥοτΣ Ἐπαρ. 

2 οὗ ἴῃς [ϑΡ]6. Απᾶ [6808 8 8814 υπΐο τδηὶ, 566 γε ποῖ δ] Ι] “1.23. 

{π6868 1Ὠῖηρ5 ἢ ν ΓΪΥ 1 58. υηΐο γοι, “ἼΤΏΘΓΕ 5841] ποῖ 6 [εἰ ς τμικε χίχ, μ4. 

ΠΕΙΘ οΠ6 βἴοῃηβ Προ δηοίδεσ, [δῖ 5}4}} ηοΐ Ὀ6 ἰσονψῃ ἀονῃ. 

3. Απα 85 ΒΕ 88ῖ ὕροῃ “18Πε πηουπὶ οὗ ΟἸΐνεβ, ἴΠ6 αἰβοῖρ]85. οδη6 ἡ 5εε ομαρ. 

αηΐο Ὠἰὶπλ ρτναίαὶγ, βαυηρ, ΤΟΙ] ὰ5, Ἤδη 58.481 ἴΠ 686 [ὨΪηρ5 Ὧ6 ὁ, ξὲς ἕμαρ. 

Δηὰᾶ ψῆδιὶ «ἀαΐζὶ σφ τὴς οἴρη οὗ [ΠΥ οοτηΐηρ, δπά οὗ " τ1ῃ6 εηά οὗ [Π6, 
4 ΜΟΥΪα ὁ 

ς [αἴ πο τηδῃ ἀδοεῖνα γοι!. 

Δ ψοηΐ ουἱ ἔτοιῃ ἴῃ (δτρ]6 δηᾶ γὰ5 ἀδραγίίηρ 
8ὃ Βυΐ ἢ6 δηβϑινογοα δὰ 

ΧΙ. 30. 
δΥ. ΧΧΙΧ. 8: 

Απά 7εβιι8 ἀμβυύψεγεα Δη4 βαἰὰ απο μετὰ 7 Τάκα μεθ Δ. Οδ οον 
: Τὴ 

ΕῸΓ 9 ΤΊΔΩΥ 5881} σοπηῈ ἴῃ ΤΩΥ̓ ΠΆΠῚΘ, 1: χ 708 
1. 7. 

3. ον ἔος Φ Ἧετ. 4: 
ὁ τς 16τ. χὶν. τ4] 

ΧΧΊΣ. 2:1, 25. 
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6 βαγίηρ, 1 ἅτὴ (ῃγίβί ; δ αὶ δῃὰᾶ 5}8]1} ἀβοεῖνε δηγ. Απά γα 5841] ἃ γεν. ει. 

7 

8 

9 

ῖο 

[Ὶ 

12 

13 
14 

15 

16 

17 

18 

[9 
20 

.21 

22 

23 
24 

ὮΘΑΥΓ οὗ νγὰγβ δηᾶὰ τυπηοῖτβ οἵ Ψ8Γ5 : 866 ἰῃαΐ γα ἐΡε6 ποῖ Ἢ 2 ὕεια. ἵ, 2. 
ἰτοῸ ]6α : ἴον 8117 ζάσεφ λίρε ταυβί ὃ σογηβ ἴο ρᾶ588, θὰΐ ἴδε 
Θηἀ ἰ5. ηοΐῖ γεῖ. ἘΕῸΓ ἔηδίίοῃ 5}4]] τίϑα δραϊηϑί ἡδίϊοη, δηὰ ᾿ΘΙ 

ὁ Κίηράοπι ἀραϊηβὶ Κίηράοτῃ : δηά ἴμεγα 5881} ΒῈ " ἈπλΠ 65, ἃ Πα "π Αεῖε χί. 8 

ΡΕΒΈ]Θηςε8,, δηα βδγίμαιαῖκοβ, ἴῃ ἀΐνατβ ρἷδοθβ. ΑἹ] ἴ686 10 “ Αεὶε ἢ. :4. 
αγε ἴῃε Ὀερίππίηρ οὗ " βοσγονβ8.}1} ΤΏθη 9 588]1} ἔμδὺ ἀδἰνοσ γοι “ (83. χ. 17 
ὉΡ} ἴο θὲ δῇ] οιοά,13. Δηα “4 58.411] ΚΙ] γοιι : δῃηᾷ " γα 5841} 6 Βαίβα » Ἀρν παθν 
οἱ 81] 18 ῃδίϊοῃ5 ἔοσ ΤΥ παπλθβ 86κε. Απά [ἤδη 58.811 πηδὴγ δὲ "ΤΡ τοΣ 
’ οἤεηαεά, δηὰ 5841] θεῖσγαυν α' οπἣβ ἃποίμεσ, δηά 588}} μαΐβ οὔθ 3 ἀνὰ 
ΔΏΟΙΠΕΙ. Απᾶ τΔΩΥ ὁ [4136 Ργορδίβ 5881] σίββ, "8η4 5}8]] ἀε- Ἡτρε θυ ιν 
οαἶνα πιᾶηγ. Απά Ρεοδιβε ἰηϊαυΐ 5841} δθουηά,}δ (ἢ Ἰονε οὗ « ες. -. 
ΤΆΔΩΥ 15 5041}} ψὰχ οοἱά. “Βυΐ μα τῃδΐ 5}4}} δπάιγε 17 υηῖο [δε ΞΌΡΝΙΣ λρ. 

δηά, [ἴῃς βᾶπη6 831|8}} ΡῈ βανθά, Απά ἰἢῃϊ8 " δο5Ρ6] οὗ [δε Ἰεἷπρ- Το" 23. 

ἃ 2 2 ἘΡΤΘΗ: χν. 

Κε δ; 
ἀοτὰ “ 504}1} ΡῈ ργϑδοῃϑά ἰῃ "ὶ 411 [ῃ8 18 νου] " ἴογ ἃ ννἱΐηθ85 19 υαηΐο ἔθ, 
41} 18 ηαίοῃβ ; δῃά τῇδ 50.411 [ῆ6 δηά σἿοπδ. Ἢ ἐν ρτο 
ὙνΒεα γε [μεγεΐοτα 58.4}} 8εε 3 τῆς δροπιϊπαίίοη οἵ ἀεβοϊδιίοη, ἐδ, ρα νηὶ. 

“ Βροίβϑῃ 3 οἱ Ὁγ Πδηΐεὶ ἴῃς ῥγορβδεῖ, βίδηά 3. ἴῃ ἴῃς ὨοΪγ ρίαοα , ὅς, ἂς ̓ 
ὃ (γῆοϑβο σϑδάςῃ, εξ ἴτω ππάἀεγϑίδηα,"39) ΤΏρδη Ἰεΐ {Π θὰ ἜΠΙΟΝ μὲ πστιχε 
ἴῃ 71υάεα 66 ἰηΐο 35 τῃ6 τιουπίαϊηβ : “ [εἰ ᾿ἴτα ΜΒΙΟΙ ὅ5 15 4 ου ἦτορ ον 
ἴῃς Βουιβο-ίορ ποῖ οομε Κ ἄονψῃ ἴο ἴαϊζα δὴγ (μίπρ 2 οὔὖξ οὗ δί5 “τῶν τ 
Βοιβα : Ναοίϊῃετν 31εἰ εἶτα ὨΙΟὮ 15 ἴῃ ἴῃς δΒο]ά τεΐυτη 3. Ῥδοῖς ἴο ἀζίμρ. ἡ τὰ 
(46 δ15 “ οΪοίμ65.3. Απηᾶδϊ 7 νος υπΐο [θ (παῖ ἀγὸ ψὶ τ ἙοὨΙ]ά, ὃς δια ας ; 

δΔηά ἴο ἴπμ6πὶ [Πδῖ ρῖνα βιιοκ ἴῃ [Πο86 ἄδγβ ! Βιυῖ 83 ῥγὰγ γε [(ῃδῖ ε ἘΣΥ ΠΌΑΝ 
γοΌΓ ΕἸρς Ὀ6 ποῖ ἴῃ τἴ86 ψιὶηΐεγ, Ποῖ Π6Γ οἡ {π6 Θαρ αι ἄδγ. 83 88. το 
ΕῸΥ [θη 5841} 6 “ στεαῖ {τ υ]αίίοη, βυο ἢ 85 νγὰ58 ποῖ βἰπος 86 Ζ Ὅδο, χῆοαὶ 
[8)6 Ῥοριπηϊηρ οὗ ἴὯ6 μου] ἴοὸ [15 {1πηγ6,35 ΠΟ, ΠΟΥ Ἔν 5041] Ὀ6. 
Απά δχοαρίὶ ἴῆοβα ἀδγβ βῃουἹὰ Ὅ6 βῃογίθηθδα, ἴῇθσγα βῆοιυ]α ἢο 

βεβἢ Ῥε 885 βανοά : Ὀαυΐ ἔοτ ἢ 1ῃε εἰεοῖβ βᾶκα ἴποβα ἀδῪβ 58.411 Ὀς ὅπ αν Ἐν 
βϑῃογίδηθδα, ἔἕΤἤδη 1 Δ τηδὴ 50.4]1] 84Υ τηΐο γου, [,0, ΠΘΓΘ ἐξ ἐῖμικο χυὶ3.23. 
Ομ γϑῖδοσ ἴμόγα ; θοῖϊονο 22 ηοΐῖ. ΕῸΓ ἴἤ6Γα 5}4]] ατίϑ86 [4156 (σι βἴ8, 

Δη4 ὃ [4156 Ρῥσγορβαοῖίβ, ἀπά ὁ 50,41} 5ῃδθνν στϑδί 8'5η8 δῃηᾶ ΨΟΠάσγϑ ; ἢ ὅες νεῖ: τα. 
δ Ῥευι. χΗϊ, τ-- 

Ε Ἰῃβουι ἢ [δαΐ, 1Ε 12 τυδγέ Ῥοβϑβίθ]β, ἴμεν 584}} ἀβοεῖνε ἤ1η6 νεῦυ ἢ 1 Τθεβε, 
ΣΤῚΣ 

2ς, 26 εἰεοι 87 ΒεΘἢοΙ4, 1 βανε ἴοἱὰ γου Ὀεΐοτγο. 8 ΔΝ μεγεΐογε 88 [ξὲ Ἀν. χῆί. τ, 
14 ΧΥ]. 14. 

[ΠΕΥ 58.411} βαὺ πηΐο γου, Βεῇο]ά," ες ἰ5 ἰῃ [86 ἀεβογί ; 0. ρῸ ηοῖ κ᾽ χες γοτ. κε. 

27 ἴοτίῃ : Ῥεμο]ά, ἀφ ἐς ἴῃ [86 βθοσγεί 41 σμαιλθεγβ ; ὈαΙϊενα Ζ2 ῃοῖ. 
ὅ τῆς ( γχῖϑβι δ τὰκ ποοά, 6 Ἱ ο»Ζ 411} δ τηυβί ἡδρ6αβ 
9 7λε ὁεεξ σεέλονέζέες ονεῖζ ἀπ ρ6 56 ῆς 68 20 Βυϊ 411] [Π65ὲ τ] ρ5 
1 ἐγανδὶ] 13 μηΐο {Υἱυ]διίοη 18 41} (Π6 }4 “6 ] 1 ν Γ ὑρ 
16 Ὅ6 τ Ὁ] ρΡ]]ὰ 16 [η6 ΤΏΔΩΥ 1 ρῃηδυγείῃ 18. {ὴ6 ΠΟ] 
19 ἐρ 5 ἸΠΠΟΠΥ 30 {Πεγοίογε γα 866 31: ΜῈ] ψγὰ5 ΒΡΌΚθῇ 
233 ΞΙΔη ἢ 38 Ἰοὶ ἢἴτῃ τῃδΐ τοδάςιῃ. πηαἀογβίδηα 3. ὑηῖο 
36 (τῃῖ 36 Ὁ " “1 [ῃη6 {πϊπρβ 38 λῃηᾶ 
29 ηοῖ χεϊΌΓη 80 ΟΪοδῖκ δι Βυῖ 82 Αηά 
δδ Οῃ ἃ ΘΔΌΡΔΙὮ : 84 ΔΙῚ ἠοῖ 66 ἔγοιη 8δ᾽ ὉΠΓ| ΠΟῪ 
86 ἢλὰ Ὀδοη 5ῃπογίθηρδα, πο εβϑἢ ψουἹαὰ αν Ὀδοη 
δῚ 50 85 ἴὸ ἡδοεῖνα, ᾿ξ Ροβ5:0]6, Ἄανθὴ ἴη6 δἱδοῖ 88. Πεξογορδηά 
80 Τῇ τῃπογοίογο 40 Ἡ]]ἀδγη 655 41 ἸΏΠΘΥ 
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28 

ὁ Ἐὸρτ 88 ἴῃς Ἰἱρβίπίηρ σομηείῃ οὐ οὗ 43 [με εαϑβῖ, δπὰ βῃίηθι “ὃ 4 ζαζε χνῇ. 

Ἔνθ υὑηΐο [π6 ψνοβῖ; 80 50}4]} αἷ5οὸ ἔπε Ἵσοπιηηρ οἱ (6 ὅϑοη οἵ ὁ εὐ τοι 

ΙΔ 6.5 »Έοτν 5. ὙΠογθβοονοσ τἢ6 σδΓΟΔ85 15, ἴΏ6γα ΜΨ1] (Π6 Το ΧΧΧΙΧ, 

6865]65 Ὀ6 ραϊῃεγεά ἰορεῖδοσ. φ ἦεν. αἱ. 

29 [πχπιοάϊδίεϊγ 4 δἔτεγ 4 τς {τ υ]δίίοη οὗ ἴμο86 ἄδγβ 5841} "188 Ἐπὸρ τρῖῃ, 

320 

41 

45 

Βη  θῈ ἀδγκεηθά, δπὰ [ἢ τηοοη 5}8}} ποῖ ρίνε δογ ἰσῃΐϊ, δπὰ : 
“(δὲ 58ἴδγβ 5841] [411 ἔγογῃη βεάνεη, δῃηά ἴπ6 ροννεῦβ οὗ ἴῃς ἤδανεηβ :51 φοπῃρι. 
584]1 θ6 βῇαδκβη: Δηά ἤθη ὁ 5841} ἀρρϑδαγ " [86 5ἰσῃ οὗ ἴῃς 5οὴη οἵ υἶϊ, οἱ 1 τι 
ΤΆΔ η ἴῃ Πδάνθῃ : δηὰ ἤδη " 5881] 41} [86 {π|ρ65 οὗ τῆς δαγίῃ πηουση, Ἐδν. νἱ. αν) 
Δα “ [6 Υ 5}.4]} 56ε6 ἴῃ 6 ὅοη οὗ πη οοτηϊηρ ἰῃ 5. {με οἱοιιἀ8 οὗ - , ἔα. ε ψν 
ἤδανθη ἦ ν] τ ΡΟ ΕΓ δηά ρστεαῖ ρίοσγ. Απᾶν ἢς 5}8]] βεηὰ 39 ἢ 15 ᾿ μα γε. ἢ; 

ΔΏΡ6]5 ΜΠ ἃ ρτεᾶΐ δουπά οἵ" ἃ ἰτυμρεῖ, Ὁ δηὰ {πε Ὺ 584]]} - 866 Εν 

δαΐῃεογ τορϑίμοσ 5 158 οεἱεςΐ ἔγομι ὃ ἴῃς ἔδιιγ τη 45, “ ἔτοπλ οὴ6 ἐπα - ας αν. 
οὗ ἢδανϑθη ἴο [86 οἴδοσ. »ὅωρ. χἰϊ. 

Νοῦν Ἰδάγῃ ἃ ρᾶγδῦϊα οὗ ἴδε ἣρ {τε : ἢ: ΝΏδη ἷ8 Ὀγαη ἢ 18... “ἰῶροι. χν. 
γεῖ δ2 ἐβηογ δἀπὰ ρυζίει ἔοστἢ ἰδαναβ, γα Κῆον {μα ΘΟ ΠΊΠΊΟΥ ὅδ ἐς 52: Σ Τμεβ, 
ὨΙΡᾺ: 980 κου 86 γε, μη γα 58}8]} δ 866 8]} [8656 τὨῖηρ58, 2 ΣΕ υοτίσι » ὁ Ὅλη. νἱῖ. 2: 

Κηον (παῖ 1ἴ 15 ΠΘδσ, ὅθ φυρρ αὶ ἴῃς ἀοοτβ. “ἍΝ ΕΥΓΙΪΥ 1 5αῪ υηΐο ο Ἐπ ες 
γου, ΤῊΪ5 σϑηογαίίοη 5811 ποῖ ρᾶ55,Ὁ7 {{Π] 411 [8686 τΐηρϑ δὲ ἔι]- “ ἔδυ. ἵν ων 
Η|1.4.8 7ΠΗξανεη πὰ εασγίῃ 5}8]1] ρᾶβ8 ἀναυ, Ὀαϊΐ 5 ΤΥ ΜΟΓὰ8 “ ἀνὶ τϑον 
588}} ποῖ ρᾶ55 ἀναγ. ὃ Βυΐ οὗ (παῖ ἄδγ δηὰ ἤοὺυγ Κηονθίῃ ἢῸ ἐν αι 
γ:71, πο, ποῖ ὅθ [ὴ6. Δηρε}5 οὗ ἢδάνθῃ,θ ὁ θαϊ τὴν 1 ἘδΙΠΕΥ ΟὨΪΥ. ε δ᾽ Ν 
ἘΒυϊ 85 {με ἀδγβ οὗ Νοε 2 τυδγέ, 80 8841] 4150 ἴῃ σομπηίηρ οἵ ἴῃς 8. 

οἷ ἷ. 7. 
. 50 οὗ τηδῃ Ρε."5'. ὃ ΕῸτ 48 ἰἴῃ (ἢε δ ἀδγβ [μΐ ψεγε Ὀείοσε ἴδε ὦ ἢ ζεῖ. τε 
Βοοά ἴδ υ ψεσα δαϊϊηρ δηά ἀσίηκίηρ, πηάγγγίηρ δηα ρν]ηρ᾽ ἴῃ τηδΓ- ΕΥΝ 
τίασο, υη01] τ[ἢ6 ἀδγ [παῖ Νοος 52 δηϊογϑά ἰπῖο (ἢς ἀκ, Δπά ΚΟΥ 

ποῖ 1η1}} με βοοά σᾶπι6, απ ἴοοῖκ ἔμ 6πὶ 411 ΑΥΑΥ ; 850 5881] 4150 ἦ ἴωϊε χυ. 
188 σοπηΐηρ; οὗ ἴμ6 ὅοη οὗ τηδῃ Ρ6."6 ἐΤ ἤδη 5}4}} ὑνοὸ δ’ 6 ἰῃ (86 πκ ο τε 
βεϊά ; 186 ομδ 5411 6 ἰδίκβη, δῃά ἴδε οἴδοσ δ6 εξ. π᾿Ύνο τυον»ο7 " Ἐποὰ αἰ. 5] 

“ἡ! ὅς στὶπάϊηρ, "αἱ [ἢ6 τὴ] ; [μ6 οὴδ 58811 Ὀ6 ταἴκεη, δῃὰ (86 “ ὅαρε ξύν. 
οἴμογδ Ἰεῖς. ο ννιοἢ τδοσγείοτε ; ἔοσ γε Κῆονν ποῖ ψῇδὶ μουγ 66 τὸ ανλλλις 

. Ν 9 Ἀς8 
γουγ οτὰ ἀοίῃ οοπια. 4Βυϊ Κηον [ἢϊ5, [Παὶ 1 τὴ6 σοοά-τηδῃ 98 κα, ΠΝ 

; : ΟΓ, χνΐ. 13} 
οὗ ἴῃς. Βου86 δὰ Κπονῃ ἴῃ δὶ ψναϊοῦ "ἢ τῆϊοῖ οι] οοτμα 59 (οἱ. ἰν. Ν᾿ 

Σ οὟΥ. 

6 ψου]ὰ Βᾶνα ναϊςῃςεα, ἀπὰ ψου]ὰ ποῖ ἢᾶνα βυβεγεα ἢϊ5. Βουβα ὉΓῚΝ τὰ 
ἴο Ὀ6 "“Ὀγοίκδη ἀρ. ἐἾΤΒογοίογα Ὀ6 γα 4130 " γεδαγῦ : ἔου ἴἢ δι ἢ δ: 3, 31 χυὶ. 

8. ὨΟῸΓ 85 1 γα [ΠϊηἸκ ποῖ [6 5οη οὗ πηδῃ οοσμεῖῃ. ὅΝΒΟ (ΠΏ 6ἢ 15 2 ἔστι νεῖ. 
8 δ 1“ (41 μέ] δηά 5 νν 186 βευνδηΐ, ψ Ώοσα ἢϊ8 ἰΙογά Ὠδῃ πιαᾶς Τ]εγ ἴ2 4 τας χῖ 80. 

Δ: 2ὃὀΡει. ἰῇ, 

42 ξουἢ ἔγοϊῃ 48 5 566 ῃ 46 50 5841] θ6 {πε σοπηΐηρ' οἵ ἴῃ 50 οὗ πιᾶῃ τοὶ εν. {, 
4Ὃ ο»εἱξ οτ 46 Ῥΐ ἱπηπχεάϊ διε ν 41 τῇ6 50 584]] 48. φῇ : Οἶαρ, νἷς ἴρ. 
49 ςξηά ζογίἢ δὺ ἃ ἰχυπιρεῖ οὗ στεαῖ βουπὰ ὁ Τρακε χὶϊ. 40 
δ: ἔγοτῃ 86 ἢρ' ἴγϑὸ ἰδάσῃ [π6 ραγαθῖβ δ8 ἢΟ ὈΘΟΟΠῚΘ κι ΠΆρη αν. 
δ8 {6 ΘΌΓΙΩΤΩΘΥ δὲ 80 γα 8150 δδ εξ 5}.41] δ6 ἢ 158 ηἰρἢ ν (σήν. 1μκε 
δ᾽ ῬΡ855 ΔΨΝΑΥ δδ ση6 δ0 ῃ0 ΟὨΘ6, ηοῖΐῖ ον δῇ ΠΝ ΝῚ 
80 γὰμε ὁε:ξ σεζλονσς ἐμ 5 27} ἨοΙ ΠΘγ ἴἢ6 ϑοη δ᾽ [ἢ6 81 ΝΟΔῊ Ἡδδ. ἢ. ς. 
88 [ῇο56 δ. ἔγγο 6 , δδ᾽ Οη6 158 ἴθ, δῃα οὔθ 5 π ὅεεὲ οδᾶν 
86 οῃ ψἢδί ἀΔΥ͂ ΟἹ φοιμοίῃ 88 τῃλδβίϑυ δ γγᾷβ οογηΐην; χχν. 2 

10 Ῥχόκδα [Ὠσουρἢ Ἴ1 1 Δ Ὠουτ (δαὶ 18 κορὲ 
ΝΟΙ, 1. 13 



194 ΤῊΗΕ ΟΟΘΡΕῚ, ΑΟΟΟΚΌΏΙΝΕ ΤῸ ΜΑΥΤΗΕΝ,.. [0 Β4». ΧΧΙΨΝ. 1--ὸὶ. 

46 ονοῖ ἰβ Βουβθῃο]ά, ἴο ρίνα [Π6πὶ τοδὶ ἴδ ἰη ἀπ βδϑάβοη ἡ ἢ" ΒΙ 6556 4 » ον. χνὶ. ες. 

ἧς ἴῃδῖ Ξογνδηΐ, νοπὶ 15 ἰοσὰ ψΏθη δ σοϊηοίῃ 58}4]} ἢ πα 50 ἀοϊῃρ. 

47 ΜΕΥ 1 54Υ υπῖο γου, [μαΐ "δ 5881} τηᾶκα Ηἰπὶ συΐθσ Τὰ νεῖ 811 "ἡ τ ΡΆΡ. κὰν. 

48 ὮΪϊ5 ροοάϑβ. 
21, 23. 

Βυϊΐ δηὰ ἴδ Σὲ [δῖ εν] βεγνδῃϊ 5}}4]] 5ᾶῪ ἴῃ ἢΪ5 Ὠβατσί, 
49 Μγ ἸΙοτὰ “ἀοϊαγεῖῃ μἷβ σουηίηρ ; 6. Απά 5841] Ὀερὶῃ ἴο βηηϊῖα ἐς ΤΊ 4 ὅβαρ. χαν. 

50 ἴο]ϊονν βογνδηΐβ, δηὰ ἴο 78 σαί δηὰ ἀσίηϊς ψι ἢ ἴῃς ἀταηκοη; ΤῆΘ 

Ἰογὰ οὗ [δὲ βαγνδῃΐ 58.811] σοτὴβ ὃ 'ἰῃ 4 ἀδῪ θη ἢδ Ἰοοϊαίῃ τοῖ ὁ 2 Ῥεῖ: "Ἱ, τ. 
51 ἴογ ἀέρε, 9 δῃηάᾷ ἴῃ δὴ δοὺυγ [δῖ Ὠ6 15. ποῖ ἄναγε οἵ Απηὰ 58}4]]} 

ουξ Π1πὶ ἀϑυηάοσ, δμὰ ἀρροϊηϊ ἀζρε 51 15. ρογίίοῃ ψ ἢ τῆ Ὦγρο- 
οὔί65 : [6 Γα 588}} με 82 γεερίηρ δπὰ σῃαβίψπρ οἱ ἰδοίῃ. 

18. τΠοὶσγ πιθδῖ,97 οοὰ 
1650 σΟΠΊ6 
Ὁ οχρροζδίῃ ηοΐ 

ΤΊ Ῥυεοδὲ ἢ18 

ΟἈΡΕΚ ΟΕ ΕΥ̓ΕΝΤΘ. Αξξετσ (ἢς 488 ρυθ)ὶἐς ἀ15- 
οουγϑα (οἢΔΡ. χΧΧΙΣ.) οΟὐγ Τιογὰ αἀϊὰ ποῖ δὲ οὔσβ 
'δᾶνα (6 ἰδρὶς, θυ (Ματκ χὶϊ. 41-44; [κε 
χχὶ. 1-4) ϑδαῖ αυϊεῖν ἰῇ ἴῃς οουτί οὗ ἴῃ6 πψοιϊηθῃ, 
Ἰοοκίηρ δ ἴὔοβε Ἵοδβεϊπρ πῃ {ΠΟ ὶσ σ ξίβ, ἴο δηα δῇ 
ΟΡΡοσχίμη! τ ἔοσ ῥταϊβίηρ Ομ δοῖ οὗ τϑᾶ] σε] ρίοη 
ἁιγιάϑὲ 811 (ῃ 68 ὝΠΌΣΗΕΥ Ηδ μὰ ͵υϑὲ ἀδῃουποαά. 
(Εαοέοιπηασβ τῆᾶὺ πη ἃ ἰθβϑϑοῦ ἢ616.) [ἢ ρεσέεοξ 
υἱεϊυας οὗ ΒρΡΙΓΙ, ποῖ ἴῃ Ὠαϑίε ΠΟΥ δῆρεσ, Ης 
ΛΆΠῪ ἔοσβοοῖς “ ΗΒ οση πο τεοεϊνεα Ἡ]πὶ 

ῃοί.. Α8 Ης ν)β ἤπαδ]ν ἯῬἀεραγίηρ ̓  (νοΓ. 1), 
Η!5 ἀϊβοὶρ]65 ροϊηϊεα ουαἕ ἴμε τηδρηϊἤοδησε οὗ ἴῃ 6 
ΝΑΥΪΟῸ5 βιγασΐυγαβ σοι ροβίηρ ἴΠ6 ἴθ ρ]6. ΤῊΪΒ5 
Ῥτουρθῖ ουΐ ἃ ργεάϊςοη οὗ 115 ἐπᾶτε ἀεβίστυςἤοῃ. 
Ῥαβϑίηρ οὐἱ ἰοννατὰ Βείαμυ, Ης ραυϑεὰ ὑὕροῦ 
[6 Μουηῖ οὗ ΟἸ᾿νε68, Ἰοοκίῃηρ ἰοτγασαάβ [ἢ6 ἴοιηρ]ς, 
85 1ξ 511] τηονεα ψ ἢ ἐΠΡΉ Π ἢ Η!5 ἀἴ5ς.} 168 
(ον πιοσα Ἔχδοῖυ ἔουγ οὗ [Π6πὶ}) ἰπαυϊγεὰ οὗ Ηΐτη, 
83 ἴο τῆς ὄπλα δηᾶ 8958 οὗ Η5 οοπιησ. ΟἾΔΡ. 
χΧχίν. ἰ8Β (Ὡ6 ἈΠΒΕΥ, ποῖ γεῖ Υ υπάοτϑίοοα. 
ΟΒδρ. χχν. νγ85 ΒΡοΚβθὴ οὐ ἴῃε βᾶπλθ ὁοσολϑβίοῃ. 

ΟΟΝΤΕΝΊΒ. ΤΠΐδ ΠΑΡΊΟΥ ταΐοσβ Ῥοΐίῃ “ῦ 2 έ 
εείγμεΐέον οὗ εγωσαίονε ἀνα το ἐδέ σεεορμα ἐορ εν 
ΟἿ Οἀγέφέ, γιό ῬτΟΡΏΘΟΥ ταβρεοίίηρ ἑτσο ΔπδἸοροῦβ 
δνεηίβ. ΤῊΪ5 ἯῈ ΤΑΥ͂ 68}} ἴῃ Ῥδηῃοσζδαπὶς νἱ ον οὗ 
ἔπ ῬΤΟΡΏΘΟΥ, δηὰ ἱξΐ δὺ Ὀ6 ΔρΡΡΙοα το οΟἴΕΙ ὈΔ88- 
βᾶρεβ (ἴῃ Ἐδνοιαῦοη δηα εἰβε 676). ἘΚΘΆΒΟΠΒ: 
1. Απ ὀχοϊυβῖνα σοίοσθησα ἴο εἰ ΠΕΥ ἴῃς ἀςβίσυο- 
ἤοῃ οὗ Τςσγυβδίθτη οἵ π6 βεσοπά οοτηΐηρ οὗ (σῖβὶ 
ἱΏνοΙν 5 ἱῃΒΌρΟΓΔΌΪς απο] 165. 2. ΤΣ ἀἸ5010}68 
ϑκεα δρουΐῖ δοίῃ, ᾿οἰπίηρ ἴπεπὶ ἴῃ Ὀπιθ (νεῖ. 2). 
ΤἼε ΔηΘΕΥ ΠΟΥ ἔοσα ταΐετβ ἴο Ῥοΐῃ, Ἰοϊπίηρ {Π6 πὶ 
ἱῃ σπγδοίοσ, ποῖ ΠΘΟΌϑϑατΪν ἴῃ ἰἶη6. ΤῊΣ αἀἴ50]- 
ΡΙ65 πεεάβα ἱῃπβίτυοϊοῃ οἡ Ὀοϊἢ Ροϊηῖβ, ἔογ ᾿πτη6- 
αἰδῖα δπα ποσὰ σοπιοΐς συϊάδηοθ. 3. ΤΏΘ ῥγ͵ο- 
οδαϊηρ ἀἰθοοῦγβα Ὀ] ΑΙ ΠΥ Ροΐηίβ ἴο ἴῃς ἀεϑιίσυςίοη 
οὗ 7εγυβαίθαι, θὰϊ οἤδρ. χχν. δηῃηὰ νϑῖβ. 42--(1 οὗ 
[Π158 σμαρίοσ, ἈΡΡΙΥ δχοὶυβίνεῖν ἰοὸ ἴπ6 ΓΟ Π5Π Δ 
ἀϊβρεηβαίίΐἼοη. τοδὶ οδγα 18 ὨΘΟΘββΆσΥ ἰη ἀδοϊα- 
ἴῃ τὰῖαϊ τεΐοιβ ἴο δαοὴ οὗ ἴῃς ἔνο β8εῖβ οὗ 
δνεηΐβ (ΟΥ, ΠΟΥ, ἔν [Π6 ΔΠΔΙΟΡΎ Πο]48 ροοᾶ). ΑἹ- 
ἔογτὰ δῃὰ οἴδμευβ βεϑῖῃ οοσζεοῖ ἴῃ δοϊᾳίηρ, [δὲ [ἢ 6 
ὕπο ἱπίεγρσεϊδι! ἢ 5 συ ῬΔΓΔ116] 45 ἔδυ ἃ58 ν σ. 28, 
ἴδε )υάρτηδηῖ ὑροη ἴῃς δνίδῃ ΟΒυχοῦ Ὀεΐηρ [6 
ρτεδομιιηδηΐ ἰδουρῃξ; δἴοσ τῃδὲ ἴἢε ,οτα 8 860- 
ομά σοτηίηρ 18 Ῥχογηϊηδηΐῖ, ὉΠῚ1 ἱπ ἴῃς οἷοβα οὗ 
(Ὡς οδδρίογ 1 18 Ἔχοϊυβίνεὶυ ἰτεδίοα οἱ. (Οοησοσῃ- 
ἷπς {πἰ8 ποις ἀεοῆπὶῖς 8ἃ58 ἴο πιῈ ἰβ τηδάς 
Κηοπντη (866 νοσ. 35), δηὰ ἐδα μὰ [δὶ Τ}Θγυβδ]οτα 
7111 βυϑίδϊη 18 δηα τηυβί Ὀ6 ὑηκηονγῃ, Β'η6 6 ΡΣΟΡῊ- 
ΦΟΥ͂ ἰβ ΤΆΓΟΥ ἀεδίρηεα ἴο δηδ0]6 8 ἴο ἰογεῖεὶ]} 

4 Ψ}}}} 5οὲ ἢ] πὶ 

80 γῆδῃ ἢ6 Κηονοίῇ ποῖ 

ς ὅὲ6 οδδρ 
ΥΊΣΙ,, 12. 

δ ο»εἱΖξ αὐτὰ 
18. 5}}4]} 

82 γε ἶσα 85. ᾿»σεγί ἰΏ6 

ξαΐζατε ενεηῖβ. Τδηρε τεραγὰβ Ὀοΐῃ ομαρίεσβ 89 
ΧΙ πρς “ἴδ Ἰυάρτηεηΐίβ οὐ Ηἰΐβ οοπιΐϊηρ ἰπ ἃ 
Βεσίθβ οὗ ογοῖςβ, δος οὗ ψῃἱοἢ ἀερὶοῖβ [6 ἡ Π0]6 
ξαϊατγ, θὰ: ἴῃ δυο ἃ ΤΠ ΠοΓ ἰπδὶ Ἡ] ἀν σν 
ἈΕῚ Ογοὶε (ΠῸ 8Βοθῆς 865 ἴ0 ΔΡρυοχίτηδῖε ἴο, 
μὰ ΙΏΟΣΤΕ ΟἸΟΒΟΙΥ Σαβα Ϊ]6, ἴῃς πὶ οδίδϑσο- 
ῬΠα.᾽ ᾿ 
εγ 1. Ἑτοσι [16 ὕδπλι0]6, ὁ 4.,ὄ [Ὡς ἜΧΟΙ ΒΝ ΕΙῪ 

1οὐΠ5} ρῥασί, ἱπο]οβαα ἔτομι ἴῃς Ἴσουτί οὗ ἴῃ6 σδη- 
11165. 6 ὩΟΥΟΙ γχαϊυγησα, πα δοποεξοσι ἢ τἢς 
[ΘΙ ΡΪῈ τνᾶβ νἱ γί }}} ἀεβοὶαίθσ. ΤῊς ΑΡοβί]65 τε- 
τυσγηεα, Βο]αϊηρ οὐΐ ΤΏΘΓΟΥ 581}; (Π6 Ἰαϑὶ το͵θο- 
ἄοῃ Ταοοσαςα 15 ἴδαϊ οἵ Ῥδυΐ (Αοἰβ χχὶ. 27 Β..), 
ὍὮΟ νγὰβ ὄνεῃ δοουβαά οὗ ρο]]υίης 1ἴ. - 28 ἀθ- 
τ Ὲ δε Ἰπρετγεά ἔοσ 8 {Ππ|6. -- Εἰ ἀἰδοὶ 1968. 

ΑΥΚ (ΧΙ. 1) : “οηδ οὗ 5 (15ς}}}65." --- Τὸ δ0 
ἷτὰ ἴΔ6 δαὶ οὗ [0 ἴδιιρ]θ, 1. 4., 411} τῃ6 
βίσχυοζυγεβ ἴῃ τῆ6 ἱποϊοβυγα (566 ποῖδ οἡ ". 171), 
Ἔβρ ον ἴπ6 βἴομϑϑ (οορ. Μασκ δηὰ Γ.1|Κ6), ἃ5 
ΗΙΒ ἌΠΒΨΕΙ (νοῦ. 2) ἱπάιοδλίθβΊ. Τὴδ ἱπητηεηβϑα 
ΒἴοῃἝϑ (βοῖης οὗ ἴβετη ξογίγ- να οὐδ᾽15 Ἰοηρ, ἔνε 
ἰρσἢ, δηὰ ἰχ Ὀγοδα) οουἹὰ Ἀε Ὀθεβὲ βϑδὴ ἔγοπι ἴπ 6 
οουτί οὗ ἴῃς ΟδηΈ 1165; 50 4180 ἴπ6 στεαῖ πυ ΕΓ 
οὗ ουζεσ βίγαοίαγοβ, ϑοῖὴα οὐ [Ώ 6 πὶ 5}}}} ἰῇ ὕγοςθ 858 
οὗ ετεοϊΐίοη. Τῆς Ἰαίίεσ ἕδος γίνοβ δα! οῃδὶ) 
Ῥοϊπὲ ἴοὸ ἴδε Ῥγεαϊοϊίοη. 

ψεσ. 2. ΑἹ] ὕχο89 Ἐ Μαῖκ χἱἱ, 2 : "1688 
εαὲ 01] ηρ5.᾽ -- ΨΟΥΙΥ ΣΖ δα παΐο γοῦ, εἰς. 
ἢ5 ῬΓΟΡΉΘΟΥ τγᾶ8 υἱξετοα ἴῃ 4 της οὗ ὑτγοξουπά 

Ῥεδᾶςος, ἤδη ἴῃς ΡΟΒΒΙ ὉΠ] οὗ ἴῃς ἀδβιίσυσθοῃ οὗ 
ΒΌΆΟΒ ἃ τηδρηιβοοηΐ ΟΥΚ οὗ γί δηα βαῃοίυδλγυ οἵ 
τοὶ σίοη βεεπιεα νεσῪ ἀ Κοὶν ; θαΐ τγὰ5 1 ΟΓΑΙΙΥ 
Ε]Α]]εα ἔοΟΓ γεᾶσβ δέϊεσνγασγάβ ; δπὰ (μαῖ, ἴοο, ἴῃ 
ἜΧΡΙΟ55 νἱοἰδοῃ οὗ ἴῃς οτάδιβ οὗ Τιῖαβ, τ ῆο 
Ὑ 5 η6α ἴο βᾶνα ἰΐ. 

ψεῦ. 2. Τὸ πιοπαΐ οὗ ΟἸὲνοβ. Ορροκξίϊε ἰῃς 
ἴοΏΡ]6. Τῆς ἰερε οὗ [εγιβαϊει ὈδρΔη ἔγοτῃ 
(18 Ἀΐδος, δῃὰ δὲ ἴῃς βϑᾶτὴθ ϑθᾶΆϑοῃ οὗ [τῇς 
γεᾶσ. [{ νγὰβ ἔτοπι ἴῃς 5ἰάς οἵ (Π15 τιουηΐ, (μαὶ 
ΟἿΣ Τοστάὰ ἵτὸ ἀδγβ Ὀεΐοσε δδά ῥτγορῇῃαοβιθα (μὲ 
ἀεβιγυσοῃ οὗ Τειυβδίετα (ΚΕῈ χὶχ. 43, 44). -- 
Τδο ἀἰθαΐρ]ο8. Ματγκ (χὶϊ!. 2): “ Ῥεῖδεσ, δῃὰ 78π|65, 
δηὰ Τ]ομη, ἀπὰ Απάγον, ἴῃς ἔουγ βῃβοιτηθῃ ἢγϑί 
Ο8116ἀ «πὰ ἄτϑι παπλοα ἴῃ 411} ἰῃς 115315, [6 οου- 
βάεπεΐα! ἀἾ5ς 1165. --- ἽΤΘΣι 8141} {1Π|680 πὴπ| 68 9 
Τῆς ἀεοβοϊδιοη δηᾶ ἀδβισυςίίοη ι5ῖ Ὀγοραβὶβα. 
τ ΤῊ ἘΡῚ εἴ [ὮΥ οομίη ρα, διὰ οὗὁἨ [Πὸ θὰ οὗ [86 
ψοιϊὰ 8 ΤὭΕΥ ἰἀσδπεδεα τῆ68ε, ἀπὰ Ἰοϊπεα ἴδμεπὶ 
ἢ τὰς ἀεβίσυοιίοα οὗ [επιβα]εθ. Α8. ἴπεβϑε 
ἀἰδβοῖρ!]65 μβαὰ Ῥεεὴ ἰοϊὰ τηοβὲ ἔν} Ὺ οὗ ΗΙ5 ἀεαΐῃ 
(οοτρ. οδᾶρ. χν]ϊ. 9 8.), [Π6} Ῥτγορδῦν σηθδῃ ἃ 
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σοτηΐηρ (ῥαγομσία, ἈρΡῬεδτϑποε) δον ἀδδίῃ, ἴὸ 
ὉΒΠΟΣ ἢ ἴδε δηᾷ οἵ ἴδε του]ά, ἡ. Ζ., [ας δηὰ οὗ τῃ6 
ἔουτθοσ αἰβρεηβαίϊζοη οὗ ᾿ίηρβ, ποῖ τῆς ἀσβίγιο- 
ομ οὗ δε ποιϊά. Βεϊηρ [εἐν8, (ΏοΥ ννουὰ ποῖ 
[Δ ηΚ οὗ τ[μς ἀεβίγασοι οὗ τὰς ΒΟΙΥ οἷν πιῃουΐ 
ἃ ῬΕΙΒΟΏΔΙ] Ῥγεβδῆος οὗ ἴῃ6 Μαεββίδῇ ἴῃ 118 βίθδα, 
ΑΚ ἴα ἴνο δνεηίβ 'τσοσὰ Ὀ]δηἀεα ἱπ τποὶγ ταϊηάϑ, 
[ΠΟΥ ἅτε ποῖ 5ΏΔΥΡΙΥ αἰδεηρυϊηεα ἴῃ ἴδ δ:- 
ΒΊΎΟΤ, 

νεῖ. 4. 8060 [δαὶ πὸ πιδὴ ἀθοοὶνο χοῦ. Τῆς 
δαπηοηϊῇοη 18 Ῥσορμεῖο, ἱπυτιδεϊηρ [π6 ῬΟΙΡΙΘχ- 
᾿γ οὗ τὰς ψὙΠΟ]6 βαθ]εο, Α σοδυοῃ ἴο (τβΕδη 8 
τεματαϊπρ βρεαδς ἰοδορίηρ δῦουξ ἴ[μ6868 υηξ} Ε]16α 
Ῥγεαϊςοηϑκ. 
ΕΓ. 5. Οὐπιθ ἱπ ΤΙΥ̓ Π6Π|0, 45 ἰἢ6 Μεββίδῇ. 

ΤΈς Μεβϑίδπις ἢορϑβ οὗ (Π6 [οτΥ8 ΈΙΟ δὲ ἔσνοσ- 
Βεαῖ, 5 ἴῃς ἀεβιγυσοῃ οὗ ἘΠαγ ΠΟΙῪ ΟΕ ΓΕ 
ὩΘΆΓ ἢ ΙΏΔΥ ΕΠΙ ἢ υ.514515 ΔΡροδγ α 45 βθάποοῖβ οὗ 
τῆς ΡΘΟΡΙς, δπὰ δινακεπεα ἔδλ]5ε Ἴχρϑοϊδιίουβ. [Ιἱ 
ἷδ ποῖ Κηοόνῃ ἰπαὶ ΠΟΥ οἰαἰτηδα ἴπ6 δυξοΥ Υ οὗ 
τὰς (γιβείδη Μεβϑίδῃῆ. Τὴθ ῬΎοΟΡἤΘΟΥ ρο68 Ὀ6- 
οπὰ τ ϊ5, δηὰ ἱπεπηδῖεβ ἐπαὶ ΓΟ τ βδη5 ψουὰ 
ἧς ἴῃ ἀδηρεῦ οὗ βιρροβίῃρ, βοὴ οἴου ρεύβοῦ ἴο 
θὲ ἴῃς Ι,οτὰ Ἡϊη8ε11. [ἢ Ἰαῖοσ ἔπλεϑ ἐδ Ό Οἰβυα 
διηοηρ Ομ βῦδηβ [48 ἰάθη [}]15 αἰ Γε οη, ἐ. »., 
(6 Απδραραβιβ ἱπ πὸ βἰχίδεητἢ σε πΙΌΓΥ. --- )6- 
ϑοΐνθ ΔΩ. ΑἸ Ονεγθοηην ἀσδίσα ἴὸ ὑηάετ- 
βίαπα [ἢ]5 ῬΓΟΡΏΕΟΥ ἴῃ 118 ἔπαὶϊ δρρ)!οδῦοη, σοπι- 
διηοὰ τ ἢ ἴοο τηδίουδὶ οοησΈΡΌΏΟοΙΒ οὗ ἴπ6 ὅ6ο- 
οπὰ Αὐἀνεηΐ, ξοβίοσβ βυςῇ ἀδοερίίοηῃ. 

νεῖ. 6. Οὗ ψδἵζβ διὰ συθοῦσ οὗ τ. Τῇς 
ὈΥΪΠΊΆΓΣΥ ΓΟξογεηος 18 ἴο ἴπ6 Ἃ(ἢγοαίβ οὔ ὙΆΓ 
ἃραϊηβδῖ ἴῃ [οὖν Ὀοΐοτα ἰῃ6 οδιηραὶρῃη τΒΙΟἢ 
ἐπάεὰ ἴῃ ἴμ6 ἀοϑίτιοτοη οὗ [6 Υβ41 6. Ὀυτηρ 
[5 ρειϊοὰ [ποῖ ψοτα υηυδυᾶὶ σοτηπηοί οη5 
ἀτηοηρς ἰῃς [65 ἴῃ 4}1 οουπίτίς5, δἀπα ἴῃ Ἐοιης 
ἴοο. [15 4150 ἃ ρχεάϊσοῃ οὐ ὑποχδιαρὶεαὰ οοη- 
νι βίου Ὀείοτε ἰδ6 βοοοπὰ οοϊηηρ οὗ (γί. 

. ἈΒ ὙΆΑΓ5 ἢανε Ὀδοη ΜὙὲῈ]}1- ΠΡ σοπέπυουϑβ, δοπγα- 
τσ ρτεδίοῦ ἴῆδη ὈΓΟΒΒΙΝ ὙΔΙ 8 ὈΓΟΘΔΌΪ 
τηεληῖ. --- Β6 ποῖ σου δθᾶ. Βο τγδίο μευ! (νεγ. 5), 
θυ Ὀ6 ποῖ αϊδιυγθεάᾶ. Ὑθοῖα Ψ011 6 ποίπίηρ 
δνοπ ἰπ ἴδς 1Δ5ί ἀλΥ5 ἴο ἴουτν ἴπ6 Γοτὰ 5 ΡΘΟΡΪΘ. 
-- Τὸ οαπὰ ἰδ ποῖ γοῖ, Ἴ. 4., [15 5ἰδίε οὗ σοζωσχηο- 
(οη 158 ἴο ςοπίπασ. 
ει. 7. αϊΐοιι 51}811 σίδο δραίπί πδίϊοι, εἴς. 

ῬΓΤαΔΓΪγ, ΠΑ ]ΟΠ4] ὈρτΙβηρβ οἱ ἴῃς [65 ; ἴῃ 6, 
ὝΔ15 οὗ τΆσδ5, Ῥο ς8] τενοϊ ὔοηβ, ταὶ ται οῃβ, 
εἴο. Ενοη (ἢς ἄπγ658 Ργεοεαϊηρ [ἴῃς ἀἰϑϑοϊυοῃ οὗ 
ἴδε Εογηᾶπ Ετηρῖτε μάνα ποῖ οχῃἢδιυβίεα [15 ὑσο- 
«ἰςοηῃ. --- ΕἈΙΩ6Β, δοιὰ ΘΑ Πα ΔΚΟΒ ἴῃ Οὗ ΟΣΒ 

Α ἔαλυηίης 18 ργορδοβίεα ἴῃ Αςίβ χὶ. 28 : 
οἰμεῖβ ἂστὲ πιεπίοπαα ὈΥ 1,Αἰη Ὠἰβίοσιηβ. ΕἾἶνε 

ὃ δα παυδῖίζεβ οσσυγοα ἴῃ τὨϊγίδεη Ὑ6ΆΓ8. 
ἤῃε δεβῖ δυϊπουτῖθ5 οσαῖξ : “δῃὰ Ῥδβῃ]εηςεβ.᾽ 
δος Τα χχὶ 11, ἔσγοπι ΜΠΙΟΝ ἰὲ ἰ5 ἀκοὴ. 45 
τορατὰβ τς τἱάοῦ Εἰ δἰπιθηῖ : " ΤΏῈ ραβϑᾶρε 
σοι δίπο8 ἱῃ οπα νἹεν (Π6 ὙΠΟ] οὗ ἴῃς νᾶιοῦβ 
50012], Ρἢγϑβίοδὶ, δηᾶ οἰ πιδίϊς οὐῖϑ68 οὗ ἀδνοῖορ- 
τηςοΐ ἰῃ τῇς σῃο]ς Νὸνν Ταβίδιηθηΐ ἀἰβρε;ϑαίίοη 

ες. 8. ΤῈθ ἱπηΐτσ οὗ ἰχαναῖϊ, 1. 6., ὈΙτιὰ 
Ῥδῦρθ. Ὑῇε ῬὮΉΥ51041 ψοε8 ἃσα [πε Ὀα518 οἵ τῆς 
ξιελίεσ ϑοοθεαϊηρ τποτὰ] ος8. “Τὴ ἀδαίῃ- 
ἴσος οὗ (ῃς [εὐ] βίαίες ργεοεάς ἴῃ 6 “Τα οποτ- 
αἴϊου ᾽᾿᾽ οὗ ἴα υπίνοτβαὶ ( γβιϊδη ΟΠ υτοῦ, 845 ἐδ ς 
ἀελι-ἴγοςβ οἱ (ἢ15 νου τ[ῃ6 ΠΟῪ οανθῃϑ δηᾶ 
παν σλτίῃ ᾿ ἀρῶν 

νεῖ. 9. ἧὅ. δι. "ἀυπηρ [15 ὕσηδ,᾽ ποῖ 
καῖε [ἢϊ5. ὅ856ὲ6 1ΚῸ χχί. 12. - ΤΏΘΥ 58.411 
δοϊδνοῦ γοῦ πΡ, εἴο. ϑόοπ ᾿ἰΐεγα γ ἔ1811εα. Βαυὶ 
ἴξ ΠΙΑΥ͂ ΠΟῪ ὃε τεξοσσγεὰ ἴἰο ἴῃ6 βρίτιϊ οὗ ροζβεου- 
ἔοι, ΔΙ τΑγ5 Ἰδίεπὶ ἴῃ ἴτε νου] πὰ ἰο Ὀγεαῖ. ουΐ 

[05 
ἴπ ἴῃς 1488 {{π|68. --- δίοἃἂ οὗ 411 [06 πδίξου, 
(Ματκ δηὰ Γὰὐὺκο : “οὗὨ 411 τχθῃ ;᾽ σοῃρ. οἤΔρ. χ. 
22). Τῆς Ἐοιηδῃ ἢἰβίουίδη Ταςϊυβ 5ρθϑῖ5 οὗ 
[Π6 ΘΑΥῪ ΟὨ ΙΒ Δ} 848 ἃ μαίεα γδοβ οὗ πε. Βαΐ 
ἴο Ὀδ6 υηίνουβα!ν δ μοστοὰ 15 ποῖ ἃ ὑσζοοῦ οὗ Ῥεὶπρ 
ἃ (γβῦδη. Ὸ τηυϑί Ὀ6 0 ΤΩΡ Δ Π|6᾽5 δδϊκθ. ΤῊ] 
δαϊγθα 845 ποῖ οδδϑβϑᾶ ; 1ξ ὙΠ ΡΥΟΡΔΌΪΥ τηδηϊξοϑί 
᾿ιβοὶξ ἅπεὸνν τη βίδγ ρ ἔοστη, 

ψεῖ. το. Τθθῃ 5 ΤΏΔΗΥ ὃθ ΟΥ̓ οπάἀθὰ, ΟΥ̓ Φ[4]} 
ΑΝ Αγ.. Τῆς ΑΡροβίϊεβ υπαεγβίοοα {818 οἵ (ἢς 
ἤγβι σε πέυγΥ ; 566 ἴῃς τερϑδῖεα ψαγηΐηρθ ἀραϊηβίὶ 
ΔΡΟΒΊΔΒΥ ἴῃ [86 ἘΡΊ5(1565. ὙὍΤῃα ἐμ] δ]πηθηῖ ψ}}}} 
οὐἰταϊπαῖς ἴῃ (τς Ἰα8ὲ ἄδγϑ. -- ΘΟΙΨΟΥ ΠΡ 0η9 8ῃ- 
ΟἾΟΣ, 1. 4., ἴὸ {πἸὀὈ.Π 415, ἴο δαΐῃθη τηδρὶϑιγαΐαϑ, 
45 ΜΆΒ5 ἴῃς οᾶ86 ἴῃ Αροϑβίοϊ]ις, ἔπιε8. Α παῖιγαὶ) 
ἀενεϊορταθης οὗ δροβίαϑυ, (ἤθη, δηὰ ἴο Ὅς τε- 
Ῥεαϊεα Ὀεΐοσε "τς δηᾶ᾿᾿ σΟΠΊ68. --- Ηδίθ 0Π0 8}- 
ΟἾοΣ, Ὁ ΏΟΠΟΝΟΙ ΔΡΟΒΙΑΘΥ ΟΟΟΌΓΒ, [Π158 ΓΕΟΌΓΒ, 
βίηςα [1518 [ὴς ορροβὶϊβ οὐ Ὁ γιβίδη ἰονθ. Τῆς 
ΠΙΡῚ ΑΡοβίδϑυ (2 Τἢ.658. 11. 2) Ὑ1Π (08 τηδηϊεϑὲ 
1156] 

Ψεῦ. 11. ΜΔΩΥ ἴδ͵50 ὈΧΟΡὮΏΘΙΒ. [Ι͂η ἴῃς ΑΡροβ- 
ἰο]ς Ἐπη68 δύο ἰθᾶσμοῖβ Ἀρρθαῖβα; Τυἀλὶζιπρ 
ἢτβὲ Ῥγοοϊδι πηηρ ϑβσίος δάμεγεηοθ ἴο τῆς αν, 
δηὰ δἔξεγννδι 58 ἃ Κὶ πα οὗ ἀπ που δη 5πὶ, ΟΥ̓ ἦ͵αν’- 
1655}658.7 ΟΟΙΩΏΡ. {πὸ ἰδίου ἘΡ ϑι165. ΤῊ βδτηθ 
τοῖα Ῥῃαποσηθηδ ΜῚ]1 πιᾶτκ Δῃ ἀπαϊορουβ ρε- 
γὶοά. 

ψεῖ, 12. Βθόδιδθ ἱπί ΠΥ (οΥ “ ἸΔ] 6550 688 ᾽) 
8.14}1 Ὅ0 πιπ]Ἐ}Ρ}]] Α ΒΟΥΤΙΌΪ]Ὲ 5ἰδία οἵ ἱπηπηονς 
ΤΑΙ ργοναῖ] δά ἴῃ [86 ὅγϑι σθηίυγυ, δηαὰ Πα ξλ]5ς 
[αδοῆοιβ δπαεανοτοα ἴο Ἰοΐη ἰδ ἢ ΟἾγβυδη 
Ῥτοίεββϑίοῃ ; ἐς πον} 80]6 ΤΟΒῸΪ: νγὰ8 ἃ οΟ] ἀΠ658, 
ἃ ἀγίηρ ουἕξ οὗ (ΠΥ λη ἰονα. -- [9 Ἰἰονθ οὗ [89 
ΤΆΔΩΥ (ἴ6 Τη455) 8141} ΨῸΣ Οο01]Δ8. 50 ἔὰ: 45 ψῈ 
Κηονν, [815 σγὰβ οί 11 ΟΓΑΠῪ ἔα] 8116 πὰ ἴῃς ἤγϑὶ 
σοηΐαγυ. Νε ἰηέοσ τπδὲ [86 δ ἶγα ἔξ] ΒΊταοης νν1}}} 
σοι ἰῃ πιῇ τἢ6 στεαΐ Αροβίδβευ (2 ΤἼεββ8. 1}. 
323-85. Τῆς Ῥηησρὶς ἰβ: ψ]οκοάμαβ8 ΟἜΒΤΟΥΒ 
Ἰονα ; ἱπηπιοσδ! τυ δδίβ ουϊ ἴῃ6 μολτί οὗ (τ ϑιδη- 
ἰϊγ. 
νει. 14. σπῖο [89 ὁοπὰ. Τῆς (τ ἐδ 5 ΓΟΙῸ 

βαυοα ἔτοτῃ ἢ ΠΟΥΙΤΟΙΒ διἰίοπαϊΐπρ ἴδ6 ἀεβιτυς!οὴ 
οἔὗ Τεγυβδίθη. Βυΐ [6 ΡΥ ΠΟΙΡ]Ε 15 ἃ βἜῃοΓΆ] οπμε. 
ΕῸΣ ἰμ6 ἱπάϊνιαθδὶ, “τς πα ̓  15 ἴὴ6 ἀδγν οὗ ἢἰβ 
ἀραιὰ ; ἔογ ἰδ 6 ΟΒυσοῖ, τ ἰ8 τῆς Αἀνεηῖΐ οἱ ( Ὠγχιβῖ, 
186 εῃὰ οὗ 411 [πΠπρβ, ΤῊς Ιδϑΐ 56η86 15 ἴῃ 6 ΣΊΟΓα 
ἰτηροτίδηξ οὔθ, σίνρ σμαγδοίοσ ἴο (ἢ οἴδοῖβ. 
Ονοσ δραϊηβὲ ἴῃς δροβίδϑβυ οὗ “ἴῃε την" (νου. 12) 
ὙΠ να [πῈ6 [Δ] π6 88 οὗ (6 ἔδνν, ἴὰ δρίῖε οὗ 
[4186 τεδοιὶηρ (νοσ. 11}, ἰη βϑρὶϊε οὗ ρῥσγεναϊηνσ 
ὙΠ ΟΚΘ άπ 658 (νογ. 12), 8ἃη Θηἀυγδησα ἰη Ἰονα. 

γεσ. 14. Τπὶδ ΒΌΒΡΟΙ οὗὁἨ ἁ [πὸ Κίηρὅομι, εἰς. 
ὙΠ Ῥγεδορίηρ οὗ ἴπΠ6 ρζοβρεὶ τῃῆγουσῃουξς τἰῃς ΕἘο- 
ταδῃ ΜΟΥ] ρῥτεοθεα ἴῃς εηὰ οὗ [ἢς [εν ]5} βίαϊα ; 
ἴῃς ῥχγογιυϊρσαϊίίοη οὗ ἴῃς φοβρεὶ ἱῃγουρμουΐ [86 
Ὑ0]6 νου] Μ}}}} θὲ τῆς βιρὴ οὗ ἴῇε επὰ οὗ [ἢ 158 
τ οΥ]α, -- ἘῸΣ ἃ [οδι ον πηΐο 61} [Π0 παίίομθ. 70 
ἴλ6πι, ἰΕ ΠΟΥ δοςερῖ ; σραΐηξ [δ πη, ἰξ ἰΠ6Ὺ το͵εςς, 
τ ΙῈῸ 5 ποῖ τενθαϊθδαὰ ἤφσοε, ψῃοἣ τοϑὰϊς 11} 
Ῥτεροπάσδγαϊαε. 16 [ἢ ἐουτΏ συ, [8 15 4 σμδοτίην 
ποία ἴῃ ἃ ἀο]οξῃ] ῬΥΟΡΘΟΥ ; 1ξ ἴῃς ἰαίζοτ, 1ῃ]15. 15 
ἴῃς 5αδαάεβὶ ρατὶ οὗ ἔπε Ῥσοόορῆδου. [}π εἰἴπογ. 
(886, ἴδε “ν οὗ βεπαάϊηρ ἴῃς βΌΒΡΕΙ ἐνεγυνῃετα 
ΤΕΙΔΔΙΏ5. 6 υῃϊνουβδὶ οχίθ 50 η Οὗ ΤΙ] 55:08, 
ΠΟ 1685 ἴδῃ ἴπε στεδῖ δροβίδϑυ, ἰ8 ἃ βίσιῃ: οὗ ἴῃς 
ΔΡΡΙΟΔΟΒ οὗ οὐγ Ἐξαδοοσ. ΤῊϊβ Ὀγεαϊσθοηῃ 
Βαπιυϊαίεα τὰς ΑΡοβίϊεβ. δῃᾶ ῃουϊ ἃ βτηυϊαῖς 
:.5. 

ψεῖβ. 15-22. ΤΏδδθε ναῦϑεβ σοτίδ ΠΥ ταῖεσ ἴο 
ἴῃς ἀεδίσυςοη οὗ Ϊεγυβαιεη. Αποΐδῃοσ ἔυ]6]- 
τηϑηΐ 8 Ῥχόρδῦ]ς, ἰῃ ἀοοοτάδηος ἢ [6 ρᾶγΆ}]6] 
68 οὗἩἨἁ ῬΤΙΟΡΒΘΟΥ γὰ μάνα ἰταςϑα ἴῃ ἴῃς ῥτεοθά- 



ι96 
ἰῃς βεοϊΐοη (νεγβ. 565-14). Βυὶ ῥγεοίβεῖὶυ δαοδυϑα 
(ὃς ἀδίδ 115 ἀγα 350 τηἱϊπυῖθ, γα τηυβῖ Ὀς οδυθουβ ἴῃ 
ΔΡΡΙγίηρ ἰἰ το ἴπε ὅπ] σδίδϑ ΟΡ 6. 

ΓΟ 15. ὝΠΘΩ {ποχοζοσο γ0 8606. ΤῊΪΒ ἀϊτεςὶ 
δαἀάτεββ ροϊπίβ ἴο ἃ ϑρεθαν ξυ] ΑἸ μηοηΐ, νι βαΐονοσ 
ΙὭΔΥ Ὀς τῆς Ὁ] ΓΟ ΥΟΥ τοΐογοηοθ. “ Τογαίοσο ᾽ [ὯΚε8 

βοιπαπ ϑίδποόαιός. 

ὌΡ ἴα (πουρῃϊ οὗ νοῦ. 9, ἤοτα {ΠΕΙΓ ῬΘΓΒΟΏΔ) 
Ῥετβεουϊίΐοη δὰ Ὀδεη βροόκδεῃ οὗ. -- 129 δϑοπιΐπ- 
τίοπ. οὗ ἀοδοϊδειου Ὑπό τδϑ δρόΐζθσι οὗὁἨ ὈΓΥ (οὗ 
“τῆτουσἢ ᾽) θδηΐθὶ [10 Ῥχορμοῖ (Π 3π. ἴχ. 27). Τῆς 
ΡὮΓΑΒ6 γεΐουβ ἴο " δρουη πδῦοηϑ, ὙΒΙΟΙ 584}} Ὀὲ 
ἴῃς ἀεβοϊαίοτ, [ἢ6 σοπιίηρ οὗ ψΠΓἢ ἴο ἴῃ βᾶπο- 
ἴυατν (ὙΠ ετα ἴῃ6 βδοσιῆςς 18 οἥεγβα) 18 ὑσορδε- 
81:.αἃ, Μοβῖ οὗ ἴπεῈ 1ε᾿γ85 ἀρρ ϊεα τῆς οτὶρίπδὶ 
ῬΤΟΡΏΕΟΥ ἴο ἴπε ἀσβεοσγαίίοη οὗ ἴπ6 ἴοπιρὶα ὈΥ͂ 
ΑπΠοσ 5 ΕΡΊΡΠΔη65 (ςοπιρ. 1 Μᾶδος. ἱ. 54), νῆο 
Βεῖ ὉΡ ἴμοτα δη ἰά40] βιδίυς οὗ [υρ᾿ῖογ. Ουγ 1, οτά 

ἰη15 ἴο ἃ ἔυ]Π]πιοηῖ, ἤδη ξυϊυγο. ὍῊΕ ἑανοσὶΐα 
Ἰηϊεγργοίδιίοη τοΐευβ [ἃ ἴο τὰς Ἐοπιδὴ εἌρ]65, 50 
Βιαϊδίυ} ἰο τῆς 7ενν8, δῃὰ ννουβηὶρρεα 88 14ο]5 ὈΥ̓ 
(6 58οϊάϊετβ, ἰῆς βίδπάαγάς οὗ ἴἤοβα πο ἀδ65ο- 
ἰαϊδὰ (ἢς ἔδιρὶ6. ΤῊΪβ 18 ἑανοσεά 
Ὀγ ἴμε δα !πἴίοῃ ἰῇ 1ὺΚςε᾽5 δοσουπηΐ 
(χχὶ. 20) : ἤδη γε 5}8]] 8εςὲ Ϊεσυ- 
Βλίδιη ὈομρΑββοα ἢ ἀγηλ 65." 
Οἰδεῖβ τοίου ἰὸ ἴο βοῆς ἀδβϑογα- 
ἔοη οὗ ἰῃ6 ἴδ ρ]ς ὈΥ̓͂ ἴῃς [εν 15ἢ 
Ζελὶοῖβ ὑπάογ ἴῃς ῥγεΐδηςε οὗ ἀ6- 
ἑεπαϊπηρ ἱἴ, ἢ ἢ οσσυττγεα δὲ ἐπε 
δδῖὴς Ὠπια ]( (6 ΔΡΡτγοδοῦ οὗ 
ἴῆς ἤτϑὲ Ἐοπιδῃ ΔΓ (ὑπάοτ (ε8- 
5, Α. Ὁ. 66) «ἁραϊηβὲ Γεγυβδίετι. 
ΤὨϊ5. πλάκα Γὐϊκε᾽5 δοζουῃῖ τεΐεσ 
ἴο δἃῃ Οχίθσηδὶ βρη, δηὰ ἴῆοβα οὗ 
Μαῖίίμεν δηὰ Μδζκ ἴο ἴῃς ἐρΖογρωΐ 
δίση, δὴ δροτηϊηδίίοη σοπιτϊτεα 
Ὁ τῆς Ϊετἣνὰὸ {ποιηβεῖνοθ, ἩΠῚΟἢ 
Βδουϊα 81] υρ ἴῃς οὺρ οὗ {δμοὶτ ἰη- 
Ιαυϊγ. Βυῖΐ ἰξ 185 ποῖ οσογίδιη τῃαῖ 
δι ἢ ἃ ἀεβεοσζαϊίοη ΟΥ̓ ἴῃς Ζεδ)οῖβ 
ἴοοῖκ ῥίδοβ ᾿υϑὲ δἱ (ἢδϊ τε, πὰ 
106 5Ι|ρῃι ου ἐπεὶ Εϊσμς (νοσ. 16) 
ἯΔΒ ἴο δε ἃ ἀεἤηϊϊε δηᾶ τπλγκεὰ 
ΟΠ. --- ἴὴ [29 ΒΟΙΥ γ»ἷδοθ. Μδαιϊκ: 
ΦΉΒΕΙΕ ἱξ οὐρῃΐ ποῖ ;᾽ Τεγυβδ]  η, 
ΓΔΒ “ἴπ6 ΠΟΙΥ οἰ ᾽ (ςαρ. ἱν. 5). 
ΤῊΘ ΠΘΑΣ Δρρτγοδοὴ οὗ ἴμε ἘοπΊδῃ ΔΙΤΩΥ͂ 18 ὈΓΟῸ- 
ΔΌΪ πιεδηῖ. Τὰς Ἐοπιδῃ δᾶρ]ςε8, σἰβίηρ οὐ ἴῃς 
ὨοΙΣἢϊ5 ονοῦ ραϊηϑὶ ἴῃς ἐδ ρ]6, νεγα ἴΠε βίσῃ οὗ 
ἴῆς [4]1 οὗ [τς οἱΐγ. [πη ἔδοὶ «ἴεν βίοοα οἡ ἴδῃς 

ΤΗΕ ΘΟΟΘΡΕῚ, ΑΟΟΟΚΌΙΝΕΟ ΤΟ ΜΑΤΤΗΕΝ. [(παρ. ΧΧΙΝ. 1τ--ξι. 

Μουπὶ οὗ ΟἸΐνεβ, “16 ΠΟΙΥ ῥἱδος, ἴῃ ἃ δίρῆοῦ 
ΓΒ τ βδλη β6ηβ86, ὙΠδτα οὐὗ Γιογὰ νγ8 ΠΟῪ ἴθδοἢ- 
ἵἱῃσ δπᾶὰ ψῆδηος δ δϑοεπάθα, ΤὍΤῃὰ οἴδπεσ νὶενν 
οὗ Ἰπΐοσηδὶ ἀεβεοσζαίίοη τεΐετβ ἴἢῈ Ῥῆγαβε ἴο [ἢ6 
εΙΏΡ]6. -- δῦ ἷπὶ ἰδῇ τοδδοῖι ππἀδοζείδηἃ. ἃ 
ΤΟΙΊΑΥΚ οὗ {πε Ἐνδηρο δῖ, ργο Δ ὈΪῪ Ἡ ἢ ἃ τοΐεγ- 
δῆςα ἴο ἴπε ψογάϑ οὗ ἴπ6 δῃρϑὶ ἴο 1)4π16] (Ἶχ. 25) : 
“Κηον τπογοΐοσα ἂπὰ υπαογϑίδη.᾽ ϑυοὴ δὴ 1ἢ- 

᾿Π ΒΟΓΏΟΩ ἰ8 ΝΟΥ ἀπυβυδὶ, Ὀυΐ 5668 ἴο ἤλνε ὑξεῆ 
οςσοαϑδίοπαα ὈΥ ἴῃ6 ΠΕΔΥῚ ΔΡΡΎοδοὶ οὗ (ἢς δνϑηῖβ δὲ 
(ῆς ἀδὶε οὗ {πῸ νυτηρ οὗ [15 σζοβρεὶ. [1π ἴῃς 
σοττεοὶ σγοδαϊηρ οὐ Μακ χὶϊ. 14, ἴδοτ ἰ8 ἢο 
αἀϊτεςῖ γοίσγοποα ἴο Τ᾿ δηΐϊοὶ, πα ἤδπος {πὸ γοδᾶογ 
οὗ ἴῃς Οοβρεὶ, ποῖ οὗ [π6 Ῥχορθεου, 18 τηεδηῖ. 
ΘΌΘΙ δὴ υπάεγβίδησίηρ Ῥν88 ΝΟΥ ἱπιρογίδπι ἔογ 
ἴῃς ΘΑΙΥ ΟἸΓβδη8. ΔΑ υἱΐεποῦ τεΐεσεμοα ἴο 
“τῆς τηδῃ οὗ 58ϊη᾽ (2 ΤῊ 655. 11. 4), 15 ῬΡσορδῦϊε. 1ὲ 
ΨΜ111 Ὀ6 υπἀεγϑιοοα ὈΥ ΟἸβδηβϑ ἤδη πεοαββασΥ 
ἔοτ [ΠΕΣ βδξεῖγ. 

γεσ. 16. ΕἾΘθ0 πεῖο ἴδ πιουπίδίηδ. ΤῊΣ (ἢ γ]8- 
Δη5 ἴθ [δὰ δοςοσάϊηρ)ν Βεὰ ἰο Ῥε]}]α, ονοσ 6 
πιουηϊδὶη8 ἰῃΠ Ῥοῖθᾶ, δηὰ χα 8αΐς ἴῃ 4]1] ἴῆοβα 
ἀδγβ οὗ ΠΟυσου. 

ετ, 17. ΟἹ ἴδθ Βουδθ-ῖορ. Τῆς ἢλῖ τοοίβ οἔ 
βαϑίοσῃ ἀνε]! ρ8 ΕΓα ἃ ἔδνουὶτϊε Ῥδςε οὗ τεϑοσί. 
-- οῖ δὸ ἀοψεη. ὅϑοῖὴς ϑῦρροβε 1018 15 ἃ Ἷοζῃ- 
τηδηα ἴο ἤδε δ]οηρ ἴῃς Πουδε-ἴορβ Οὐ ἴὸ ζγὸ ἀόοντῃ 
Ὦν ἴῃς Οὐΐεγ 5.418 8ἃ5 ἃ αυΐοκεῦ γᾶν. ἵνμαῖ ἰ5 
ἀἸϑ ΠΟΥ ἐογθιἀάδη 15 ἴοὸ σρὸ ἄοννῃ ἴο ἴδιο ἴδ 

οαῇ οὗ δἷ56 Ὠοτδ0θ. Ἐχίτεπηθα μαϑῖς 8 δῇ- 
)οϊπεὰ ; δπὰ δείῃρ πἰπάεσεα ὈΥ πιοίϊνεβ οὗ 56]- 
ΙΒ 658 ΟΥ σοηνεΠΊΕῆος 15 τοδί 6, ὙΠΕΙΕ 18 
ΡΙΟΌΔΟΪΥ δὴ δ] υβίοη ἴο ἔπεα Ηΐρσηϊ οὗ 1,οἱ ἔτοπι 
ϑοάοχῃ (σοιηρ. [μΚὲ χνὶϊ. 32). 

γετ. 19. Ὸ0 πηΐο ἴδοι, εἰς. Ναίυγα) δϑξες- 
ἤοη 185 ποῖ ξογθιάάδη, δηὰ {18 νεῖβα Ὄὄχρυϑβϑδθβ 
ΟΟΙΏΡΑΒ581ΟΠ ἔοσ τηοποιβ 0 ψεσα ἴῃ ἀεϊαγεά. 

ει. 206. ῬΙΑΥ γὃοὸ. ΤΏς {γὶπρ Ἔνεηῖὶβ νεῖ 
αἰβεϊ ΠΟΙ Ργεαϊοῖςα, γοὲ Ῥγαγθσ 18 Ἰυϑὲ 48 αἰ8- 
ὈπΟΕγ ΕἘπ)ο πα. --- Νοςξ ἴῃ 6 σἱπίοσ, τ ἢ 
ΜΟΙ ποῖ ΟἿΪΥ τηᾶκα ᾿ξ ποσε αἰβαρτθθλθὶο, Ὀαΐ 
τσ ῥσγενθηῖ {πεὶγ ἤεξείϊηρ ἔδσ επουρῆ. --- Οἱ 
8 Βαῦρδι. Οὐ (με 1εν ἢ ϑαῦραίῃ. φὺπ [δδι 
ἀαΥ τῃ6 ραΐοβ οὗ ἴῃς οἰτίε5. γασα 08} οἱοβεά 

σον -- π'οὃ7ὦὁΠὃΠΕοΕὺὌνο 

Ρεοδεδηὶ ἤουδ ἰπ Ρεϊϑεῖιηϑ, νυ ἢ εἴθρε Ιϑδαΐπῳ ἴο ἐδο ἴορ οα ἔπῳ ουϊείόε. 

(Ν ἢ. χὶ !, 19-22), Ὀαβϑιάε8. ἴγανε!]ηρ οἡ ἐμαὶ ἀν 
πουὰ ἐχροϑα ἴἤδηι 511} τλοσα ἴο ΠΝ ἔδῃδῖὶ- 
εἰδῶ. Τῆς [νυν ΟἸ ΓΒ δη8, ὉΡ ἴο (ἢ {πη οὗ 
τῆς ἀεδδβίγυςίοη οὗ [Θγυβά]οτω, οὐβογνοὰ ἴῃς [ἐνν- 



Οηαρ. ΧΧΙΝ. τ-Ξ1. ΤΗΕ ΟΟΘΡΕΙ, ΑΟΟΟΚΡΌΙΝΕ ΤῸ ΜΑΤΤΗΕΨν. 
ἰ58} ΘαΌΡαιῃ, δηᾶ ταϊσηϊ ΒΟΓΌΡΙς ἴο ἴγανϑὶ τροσα 
[ἤδη τς ΘΑ δι ἀδυ᾽ 8 ἸοῦγηοΥ (αροὰῦὶ ἂΔπ ΕΏΡ 88 
π}}16).. Ουὖγ 1,ογα δ δηχίεςυ 15 ποὶ ἕοτ ἴῃς οὔβϑι- 
νδηςς οὗ (86 ονγῖὶβ ΘΑ αῖῃ, Ὀαϊ ἔογ ἘΠ ΡΘορ]α. 
εχ. 21. θχοαὶ ὑσὶθυϊδίίοι, εἰσ. Το βαρῆι8, 

ἃ Πε ὈΥῪ ὈΣΓΏ πὰ δαἀμοδίίοη, θαϊ 4 Ἀξοτηδῃ ἰῃ 
τεϊ σίου δηᾶ ϑυτηρδίμὶθβ, ἰῃ ἀδϑου θὴρ [6 5]Ἔ ρα οὗ 
ἸΈτ 5 εν δἰτηοϑὲ γερεδῖβ ἴῃς ψογαβ οὗ οὔγ [,ογὰ, 
τοῦ 1ἢ15 “ρτεδὲ τ υϊαδιΐοη ᾽ ἴἢ6 εν 5 ΟὨγχὶβ- 

Δπ8 Ἔβοδρεα Ὀγ δεεὶηρ ἴο Ρε] Δ. ΤὨς 5βίερε θ6- 
«ξ8π δὲ 186 ἰἰηχα οὗ [ἢ Ῥάβϑονεσ ἔδεαϑδί, ἤθη [ῃς 
ΟἿ ψα58 οτοναάεα. [Ιηΐδγηδὶ αἰββθηβίοηβ σοι ἱηθά 
ΜΠ ΒΟΔΙΟΙΠῪ οὗ ἑοοα ἴο τυ] ΡΥ ἴῃς ΒΟΥΙΓΟΙ͂Β. 
Οηδ ψοϊδῃ οὗ σδηκ, παπᾶ Μδτυ, ἴοο, Κι 6 ἀπά 
τοαβϑίδα Βα οὐ Ὀᾶῦδ (οΟΙΉΡ. ἰὐευι. ΧΧΥ]. 53, 
56, 57), ἀπά ψ͵ὰϑ8 αἰβοονεγεα οὐΪγ ΌΥ ἴμοβϑα ὑγῆο 
ξουβῆι ἴο τοῦ ει οὗ ἔοοά ; γεῖ δνδὴ [6 Ὺ βῆσγδηκ 
Ὀαοκ αἵ ἴῃς β'ίρῃι. Ὅῆαε τεϑιβίδησε ἴο ἴῃς Ἐοιηδῃβ 
ὙΔ45 ἐδληδίίοδὶ, ἀδβϑριῖα πῸ ὈΙΟΟαῪ ἀϊδοογαὰ νψ]ΐη 
[ἢς οἰῖγ. ΜΝ Άδη αἱ ἰαβϑὲ 1ἴ νγλϑ ϑυο 5560} ϑιοσπιθα 
ὃγ Τίτυ5, τὰς τὰρε οὗ (ῃ6 Ἐοπιδῃ 530] ἴ6γ5, γαὶβεα 
ἴο τὴς υἰσιοβὲ ὈΥ ἴὴ6 βία Ῥοσῃ γεβιβίδηςς, νγὰ8 Ρευ- 
ταϊτἰοὰ ἴο στθαῖκ 115616 ὑποῃεοκεάὰ ἀροὴ ἴῃς ἰη- 
μα δηῖϊβ.Ό. ΤΣ ποσὰ ππδὰς ἴμ6 ψΠο]6 οἰ τη 
ΜΠ ὈΙοοὰ; πῆ ]]6Ὲ οτυοι χίοηβ ὉῪ ΨΑΥ οἱ 7εϑὶ 
ΨΕΙΟ ΥΕΙΥ͂ ἔγεαυοπ, Ζέσυεε ἀωμαάγεα ἐλοιαηπα 
ῬΕΙΒΟΠ5 Ρεβῃθά, [ἢ6 τοδί παοσ ΟΓῈ 50] ἰηἴο 
ΒΙΆΝΕΟΓΥ, ΟΥ̓ ΟΙΞ ΓΙ θαϊοα τὨγουσῃουΐ ἴῃ6 Βοπιδῃ 
Ῥγονίῃοςβ ἴο ὕες ἀεβίστογοα Ὀγ νη]ὰ Ὀελϑίβ. Τῆυβ 
[εξ ΡΓΙΟΡΠΘΟΥ οὗ 1υΚὰ ΧΧῚ. 24 ΜΔ5 1Ἰ1ΟΓΑΙῪ ἔμ]- 
δε γεῖ τῆς Ἐοϊηδη ᾿εϑᾶεσ ψῆο σοπαυςίεα 
{6586 ορεγδίοηβ 8 οὴς οὗ ἴ86 πιοβί δχοβ]]θηΐ 
δθοης ἴῃ 6 Πααδίθαη, --- ΝΟΌΣ ΟΥΟΣΥ 51.811 Ὀ06, ΤῊΪΒ5 
5665 ἴο ἱπάϊοσαϊς [μδὲ ποίη δπδίορουβ Μ11}] οὐυ- 
Οοὺγ ἀρϑΐῃ. Βιαυΐῖ νεῖ. 22 18 580 οἰοβϑὶν οοπηθοίβα 
σι [ἢ15 νεσβε, πὶ ἃ ἀουθ]ς τοΐθγεσα 18 ὈὉΓΟὈ- 
ΔΌΪΕ Ἔνθη ἴῃ νεῦβ. 165-21, ὙΔΙΟἢ εσς τηοϑὲ 5. Π|- 
Ἰηρ]γ ἔ1611εἀ ἴῃ ἴμε ἤγβὲ οεηΐαγυ. ὙὍΤῇς ΒηΔ] ἃρ- 
Ρ]Ἰοδίοπ που]ὰ ὃς το ἃ “καἰαἶδγε εσίαείγοῤλε Ὀεξοτα 
ἴῆς σουλίηρ οὗ οὔτὐ Τ,οτά, οἢ ΗΙ5 Ῥθορὶα Ν}]} 
θὲ ομδϑιεὰ ἴο ἁνοϊᾷ, ὈΥ τεςορηϊζίησ ἴῃ6 ἀρρδθατγ- 
ΔΠς6 οὗ ἴῃς βὶρῃβ Ηδ δδ5 ρίνεῆ. 511 ἰμ6β8ε 
γοτβ65, οὗ 1πετηβεῖναβ, 586 {|| ᾿σῃὶ 45 γεῖ οἡ 
[86 5βυδ)εοϊ οὗ ἴῃς Ἰαϑὲ ἀἄαυϑβαυ Τὴδ πὶ] οδίδϑβ- 
ἴτορῆς 18 ΣΌΣ ᾿ΪΑΙ ΠΙΥ Ἰπαϊοαίεα ἴῃ {μ6 βυ056- 
αυςηΐ ρατῖ οὗ τῆς σμδρίοσ. 
ει. 22. Ἐχοθρί ἴπο8δ0 ὅδγο δ 66 πμοσί- 

σποὰ, εἰς. (Α Ρῥγορδείῖς ραϑὲ ἴθηβϑε) Ματγίουβ 
οδυ68 ἀϊὰ σοιηθίης ἴο βῃοσίθη [ἢς βίεζε οὗ Τεγυ- 
58] εἴ, 50 [μα τῃ6 (γι δηβ ἴῃ τἢς περ ογίησ 
Ρίδος οὗ τεΐυρε ογα ποῖ 80 πη ςἢ Ἔχροβοα. Τμ688 
᾿βυ965 νεῖ : (1) Ηετοὰ Αρτὶρρα πδὰ Ῥεφυῃ ἴο 
ἐοστγ τἰῃς νγ8}18 οὗ Γ Ἐπι8416 πὶ ἀραίηβϑί ΔΠΥ δίίδοκ, 
Ὀυΐ νᾶβ βίορρεα ΟΥ̓ ογάευβ ἔγοπι (ΟἸδιάϊυ8 δρουῖ 
42 οἵ 43. (2.)) ΤΊ [εν Ὀοίηρ ἀϊν!ἀεα ἰηῖο ἔδο- 
Ποπβ, πδὰ ἰοϊδιν πορίεοϊεα ΔΗΩΥ͂ ὈΓΟΡΑΓΔ ΟΠ 8 
ραϊηβὲ ἰῃε βίεξε. (3.) ΤῊὴΘ τηλραζΖίηθθ οὗ ᾿οσῃ 
δηὰ ῥτονβϑίοῃ στεῖὰ Ἰυ5ὲ Ὀυγηοα Ὀεΐοτα [Π6 ἃ41- 
τἶῖνα] οὗ Τιυ5. (4.) ΓΙὰ5 ἀγτινεα βυάάθηϊγ, δπα 
τῆς [εἸνϑ ν Ια πίΑΥΥ ἀραπάοποα ραγίβ οὗ ἐδ ἔοτ- 
Ὠδολίοη. (5.) Τιῖαβ Ὠϊπιβο]ξ σοπἔεβϑεα τπδξ 6 
οὐεὰ 15 νἱοΐοτυ ἴο ἀοά, ψᾷο ἴοοϊς (8 ἐογδοδ- 
ἤοπῃϑ οὗ τε [ἐνν8. (6.) 1 ψα8 ποΐ [δες οτἱζίηαὶ 
ἱπῖοηϊοπ ἴο βίοσῃ ἴῆε ρΐδαςθ, ὑῬὰϊ δνεπῖβ δἱ 
Ἐοπιδ τιδὰς ᾿ξ πεοοβϑάγυ ἴπδιὶ Τιϊυ5 βϑἤου]α Βαϑίθῃ 
ὕδοῖκ, δαπὰ ἢς {ποιοίοσε δάορίεα {ἢ15 τηεϊμοά οὗ 
Βῃοσζίδπίπρ ἴῃς 581ε9α. ---- Βαξΐ [ἢδ βίσοηγν ἰαηρτᾶρα 
οὗ ἴῃς νεῖβα δηᾶ [ἢ6 ῬσορῆδοΥ οὗ ΠΔΠη]6] (ς ΠΡ. 
χἰΐ. 1) ὙὩΪΟὮ 15 ἤετα δἰ παδα ἴο, Ροϊπξ ἰο ἃ ὑγον- 
ἰἀοπεὶα ἱπιεγροβίπου ἰῇ ἴδε στοαῖ ἀδγβ οἵ {τρὰ- 
ἰλοπ ἩΪοἢ ἅτε ἴο Ἴοτῆς πη ἐδ Ζαεὶ ἔρις. ΤῊς 
βδοτγίεηίηρ οἵ τῆς ἄδλγβ ψ1}} Ὀ6 ἴῃς δ ιαβίδηϊηρ οὗ 
τῆς 1,οτα 5 σομληξ. . 
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ΔΩΥ͂ ΟΥ 4] οὗ ἴῃς 1ητεγργοίδοπβ οὗ [86 ρᾶββᾶρδ. 
θυπηρ {πὸ βυλβεααθηὶ ροτίοα, 15 οχαςὲ δηουρῆῇ. 
--Ι ΔῺΥ ΤΆδη 581)4}1} 88} ἴο γοι, εἰς. ΤῊΪ5 ἴῃ α]- 
οδίεβ μαῖ ἴῃς αἸ5ο 1] ρ165 “ες ἜἌχρεοϊδα ἴπας τὴ6 
βεοοπὰ Αἀνεηὶ ψου]α ἱπηπη θα! θῖν ἔο]ϊον ; απὰ 
ν25 ἢτϑὲ οὗ 81] ἃ οδυϊῶοηῃ αραϊμβί ἱπηιροβίοσβ Βυῖ 
ὙΠ116 ΒΟ ἢ αἸὰ τῖϑα ἴῃ ἴῇ6 ἢγβε οαπίυγυ, (6 ἀ6- 
14115 οὗ ἴμε ξο]ονπρ νεῦβε5 ροϊηϊ ἴο βοιπεϊίπρ 
ΓαγίθοΥ, -- ΒοΙιῖονο ἱΐ (ον “ δῖτῃ ᾽) ποί. ΤῊΪ5 ρῆταβε 
ἔυχαιῖβθεβ πὸ ἀγβρυμηθηξ δραϊπϑὶ [η6 νἱβὶ Ὁ] 6 ρετ- 
80η8] οσοταϊῃν οὗ (χὶβὲ, νυ] οἢ βθειὴβ ἴο Ὀ6 ἴδκϑη 
ἔογ ρταπίοδα ἰγουρδουῖ. 

Ψεῖ. 24. Ἑαΐδο Ομ τδία. Ὁ Ὦ116 [5 ΤΏΔΥ τϑῖεσ 
ἴο [86 ἱπῃηροϑίουβ οὗ [86 ἄγβί σεηΐυγυ, ἴ πον Ροϊηϊβ 
ἴο “Απεϊολγβί,᾽ ΟΥ̓ 6 ΤΔῊΥ “ ΑΠΕΟ σὶϑίβ᾽ (1 ]ομη 
1]. 18), σοῃϑίδη ν τὶ βἰηρ. --- Εα180 Ῥχορμοίθ. ϑυ ἢ 
ΔΓΟΒΕ διωοὴρ ἴῃε Ϊεννϑ, θυξ ᾶνεὲ ἈΓΒΘῚ ΟΥΟΥ 
βίῃςθ. - πον Ὁ εἶστιβ διὰ τοπᾶθσα, ἴῃ δ80- 
ΡΟΑΥΆΠποα Ῥτόρδῦϊγ, θὰϊ [18 οδπποὶ Ὀς ἰηβὶ βίδα 
ὈΡΟη. 9662 ΤΉΘ85. 11]. 9--12. -- 80 88 (16 ἰοπάδη- 

δηα ΡυΓΡΟΒ6) ἴο ἀϑοοΐῖνο, ἐξ μοδδί Ὁ10, ἱταρὶ γίησς 
ἴῆδε ἃ 15 ηοἴ, οΥθῃ (δ 6 ο]θοῖ. ΟἸΟΙΒ Μ11]] Ὅς ἀ6- 
ςεἶνεά, Ἰεα ΔϑγὯΥ ἔσουλ οὐσὐγ 1, οσά, ἴῃς τϑὰ] Με68- 
5]ΔᾺ δὰ ἴστὰς Ῥγορῇῃδί. 1ὲ ἰπάϊοαῖς8 (δι ἃ ροσιοά 
ὙΠ] οοτηθ, ἤδη [ἢ “ ἀδοοίνδὈ] η6 855 οὗ υητὶρῃῖ- 
ΘΟΙΒΠη655 ᾽ 584}}] Ὀς δυρτησπίεα. 
Με. 25. ἸΤοϊὰ γοὰ Ὀοΐοστο Βαυπᾶἃ. (Μασκ χῇὶ, 

22: “Βαυϊ ἴλκε γε 664.) Α Ὑατγηΐηρ ὨΙΟΝ οδηῃ 
ΒΟΔΙΟΟΙΥ ᾶνο Ὀδοη δχῃδυβίεα ἴῃ ἴῃς ἔγϑὶ σθη- 
ἴα ΓΥ. 
ει. 26. ΒΟ οϊὰ, Ὧ6 ἰδ πῃ (᾿9 Ὑἱ]άθχιθδε, 

ΜΙ ΠΟΙ τὴ ἱπηροβίοσβ ἰδ (πεῖν (οΟ]] ον ῖβ (Αςοἰβ 
ΧΧΙ. 28). --᾿ ΒΟΒΟΙᾶ, Ὠ9 ἐδ ἐπ [20 πη ΟὨΘΙΌΘΙΒ, 
τεδοδιηρ ἰῃ ῥγναίς, Ῥγοροβὶηρ βοπὶς βοῆοπια οὗ 
,ἀεϊνεγᾶθςθ. Βυΐ νεσ. 27 ροϊηΐβ 80 πη 5 Δ ΚΔΌΪΥ 
ἴο ἴῃς 1481 ἀδὺγβ 4130, [αὶ γα υπῃάεγβίαπα (ἢ 5 
οδυϊίοη 48 γοξοσγγίηρ ἰὸ 411] εδοῦθυβ ψῆο δϑβοσὶ 
1πδὶ ([π6 ΚΙηράοπι οὐ ἤδάνβῃ 15 ἰῇ ἃ ρίνεη Ἰοοδ]  , 
ΟΙ 'π 8Βοηδ ὨΔΙΤΟῊῪ ἔοτγπι, ἀπ ψῆο τπογοίοσο βοΐ 
ξουτἢ βοῦς σοηϊγδοίς ἃ σοποδρίϊοη οὗ ἴπα βεοοπὰ 
Αἀνεηπῖ. Τῆα οαὐυθοη ἴδῃ 15 αραϊηβί Θη ἢ υ8΄λβτη, 
ϑυρετϑαῇοη, ἀπα ξαπδιϊοίβαι, ἴῃ (6 ἀδγβ οὗ (ῃς 
τγαϊτηρ ΟὨυγοῇ. 

ΨΕΙ. 27. ἘῸΣ δὲ πὸ ᾿ἰρπίηϊηρ, εἴς. Αἱ 115 
Ῥοϊπὶ ψ͵Ὲ τοῦδέ δοοαρί ἃ ἀϊγεοὶ σγεΐσσεηςς ἴὸ [Π6 
ἐμὰ οὗ ἴδε σοῦ]. ΤῊς ἀεβίσαςεοη οὐ ΓΘτυβα] 6 πὶ 
8 ϑυάδάδση, Ὀὰϊ στα [6 ὈΠΓΟΣΙΟΥ 86ῆβο, νυ] ἢ 
ὙΔ5 Ὠένοῦ δυβεηΐ, Ὀδοοσὴεβ [6 Ῥγοπλπεπί ΟΠδ. --- 
Ἐτολ [9 θαδῖ. Α Ἰἰἴογα] Ἂχρδηδίίοη οὐ {ἐπὶβ 
ΡὮγαβα 15 ἔοσθιἀάθη ΌΥ [πῸ παίυσε οὗ ἴῃ6 οδ86. 
ΤὮΕ βθῆβε 15 (σι ϑ 5. σοπγίηρ ΝΝ}}} ὈῈ βυδάςξη δηὰ 
411}-ρεγνδαϊηρ, υῃτλ βία Καῦ]ς δηα ἔδαγξαὶ ; ν᾽β10}]6 
ἴοο, 78 ΙὩΓΟΓ ; σ]οσγίουβ δῃηὰ ρυτγιγιηρ 4150, {ΚῈ 
τὴς Πρ πησ. ΟἿΪΥ 4 Ῥεγϑοῃδὶ σοηλίηρ νν}}} ἔ0 164] 
[818 ὑγεαϊοοη. : 

εν. 28. ὙΜΟΣΟΒΟΘΥΟΥ ἰδ ΟΔΙΌΒ5Β ἰδ, [ὮΘΣΘ 
{1 [0 οαρ᾽ο5 Ὅ6 μαϊμοσϑὰ ὑομοῖμοῦ. ἴπ 1 κΚὸ 
Χυ]!. 27, [15 ἄρυγα 1ῖ5 ἴῆ6 ΔΏΒΜΕΙ ἴο ἴῃς αυσϑβιίοη 
οὗ τῃς ἀἸ50 1168 : "Δ Βογε Τοσά δ᾽ τεξεγγίηρ ἴο τῃς 
{ἰπ|8ὲὰ8 οὗ Ἰυάρπιεπί. γε ἱδεγείοσε ἌΡΡΙῪ ἴῃὸ 
ΤῊΘΙΆΡΠΟΥ ἴο ἴπ6 πεοαβϑιῖυ, ἱπεν} δ Ό]6 η 655, δπὰ 
ὈΠΙνοΓβ  Ὑ (“δ γεβοανεσ ἢ οὐ Ἰυάριηοηί. ΤΣ 
 ΟΔΓΟΔ55 ᾿ ΤΕΡΓΥΟΒΘΏΪ5. ΠΊΟΤΔΙ] σΟΙΤΌΡΈΟΩ ; {6 “ 6ἃ- 
φ1ε5, οά᾽ 5. πηεβϑὴβ οὗ οεγίδϊη ρυηὶβησηθηΐς ἤδη 
1π6 {ἰπ|6 15 τὶρε. Τῆς οσοηπίοχί ροϊηΐβ ἴο ἴνγγο 85ρ6- 
Οἷ4] οσοδϑβίοῃβ : 1. ΤῊΕ ἀεβίγυοσιίοη οὗ ΤἜγυβαίεπῃ 
ψἤση ἴΠ6 Ἐοπλδῃ “ Θαρ]65 ᾿ ἈρΡρεδδγεα 845 τι πἰϑίειϑ 
οὗ νεηρόθᾶῃοδ ; 2. ἴῃ6 Ἰαβί ἀἄδγβ νεη τ(ἢ6 ουρ οὗ 
(6 τοῦ] 5 ̓π αὙ 58.411] Ὅς ἔὰ}} δπὰ σοῦ β βιν 
ΙΔΟΒβθηροῖβ οὗ ᾿παρηιοης (ἢ [πῈ δηρε]β ᾽) 518]] 
οοῦϊα. Υεῖ [86 ὈΥϊηΟΙΡΙ6 15 οὐ ππίνοσβαὶ ἀρρ] ἰοδ- 
τίοη, ἁπὰ ἢα8 Ὀδθη ἀραὶπ δηὰ δραΐη Ἄχρι πο 
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ἴῃ Οοὐ᾽β ἀεδδιϊηρβ. Ὑμὶβ νοῖϑε Δ ΘΟΥΒ ἴδ ΟἿ 
οὗ τῆς. νας ΟΠΌσΟΣ; : “Ηον ἰοηρ, Ὁ Ιοτὰ᾽ 
(εν. νὶ, 10). 

ψεῖβ. 29 Ε΄. Ἐείοσπης ἴο ἴδε “1451 {ἰπ|65 6χ- 
εἰυδίνεϊγ. ὕν ἴο 115 ροϊῃξ ουγ 1οτὰ, ἰπ ἀηϑινοσ- 
ἱῃσ ἃ ὑπνοίοιαὰ ᾳυεσβύοῃ, 885 ρσίνεη ἃ ἵντοίο!ὰ 
ΔΏΞΟΙ, ὁ 4., ϑΡοΚεπ οὗ πο ἀἰϊβιίϊπος ὄνθηῖϊβ ἃ5 
ἃῃδιορουβ. Ὑδὲ ἱπβιυσοη ἴῃ τερασγὰ ἴὸ [με 
ΤΠ δηὰ ΠΟ ανϑηὶ (ἴΠ6 ἀδδίσυςι οη οὗ [οτι- 
5816 Π}} Ὑἃ8 ΠεοδβϑασυΥ, Ὀᾳΐϊ ΠΟῪ ἴπε ρτεδλίοσ δηὰ 
ἼΟΤΟ τεπιοὶς ἐνεηΐ Ὀεσοπο8 ἴῃς 5016 βυθ]εςῖ, 
(νεῖ. 34 ρσεβϑοηῖβ ἃ ροβϑβὶῦ!6 ἜἘχοθρίοῃ.) 

γεῖ. 2ς. Βαΐ ἱπιπιοάϊαίοῖν, βυάάση]γ δῇεσ ἃ 
βίονν ἀν ὶοριηθηῖ, γαῖμου ἤδη ἐπησηθαιλίοϊν ἔο]-᾿ 
Ἰοννὶηῦ, ΟΥ υποχρεςείεαϊν. Ψεγ. 36 5πονβ ἴῃδῖ 
οὖ [,οτὰ ἀϊὰ ποῖ ἱπιδηὰ ἴο ἀεᾶπε ἴδε Ἰδησίῃ οὗ 
(πε ᾿πΐογναὶ, ΟΥ ἴ0 ἐποουγασε 05 ἴο ἀεῆης [ἴ. --- 
Αἴϊτος ἴ:6 ἐσιθυϊαθίοι οὗὐ [060 ἀδγβ, ποί (ἢς {δυ- 
ἰαλιϊίοη δ(ἰεπαΐϊησ ἴμς ἀεβισυσ!ο οὗ 6. 5Ά]6πι, 
Ὀυϊ ([Πς ρΡετγὶοὰ οἵ {π|4] νυν οἢ Ὀε]οπρβ ἴο δα “]δϑῖὶ 
ἘὨπι65,᾽ ἔογ ἰδ ἔο]] ον τολϑοπβ : 1. ἴῃ [μικὸ χχί. 
24, ἴῃ ε ρΡεγίοά οὗ [εννϊϑ αἰβρογβίοη ἀπα ἴδῃς ξυ]- 
ΒΙΠἕἔππρ οὗ “τὰς {ἰπ|ὲ5 οὗ τῆς (ΟεπΈ 1165 15. ρυΐ Ὀ6- 
ἔοτε τι 5 ρτεαϊςθοη, 16 ἴἢς εχργεββϑίοῃ ἴῃ Μδσὶκ 
ΧΙ. 24, 4150 Ῥεῖ ἴῃς ΘῸρΡΡοβιἤοη οὗ ἃ Ἰοῃρ 
ἱπῖοσνδὶ. 2. ΤῊς τεΐεσεπος ἴο ἴῃς ἀεϑίσυςοῃ οὗ 
7ετγυβαίεπι 8 αἰϊεπαεὰ τ (π6 ρταλίοϑι αἰ βῖςου]- 
[ἰ68. [{ 1265 41]} ἴῃ Ἐχρυεβϑὶ οΩ5 οὗ νεῦβ. 29-} 
ἴῃ ἃ δρυγδῖνε 8εηβθε, Ὀαϊ ἴῃς ἤρσυγε οχοθααβ ΔῺΥ 
τολ ἐγ ταὶ οοουττεα ἰη ἴπο5ς ἀλγβ8. ΤῊΣ ἱπίογνδὶ) 
δέϊπχεοη (πὰ Ὠοῖτοῖβ οὗ (ῃ6 βίερε δηὰ ἴδε δοίυ δὶ] 
ἀεϑίτυςθποη ἰἴ56} τγὰβ ἴοο βῃοῦί ἴο δον οὗ δὴν 
δνθηΐβ νου οἵ ϑυςἢ ἃ ἤρυγαῖδνα ταργεβεπίδιίοη 
845 Ἧὸ ἢηα ὮσΓα. Το τείεσγ 1ἴ ἴο ἃ τ γοὶν 2γοῦ- 
ἐάερζέα οοταϊηρ οὗ ΟἩγίβι ἴῃ ᾿υάρίηρ ἀπα ρῥυγιέγ- 
ἴῃς πογηῖηαὶ (γι βίεηάοαι, ἰβ ποῖ δῖ 8]} ἴῃ Κδαρίηῃρ 
ψ 1 τὴς ϑρθοϊῆς σδαζαςῖεσ οἔ ἴ6 σεργἜεβϑεηϊδοη. 
- ἴ8ο δ 5}}811 ὈὉ0 ἀδιϊκοιιθᾶ. Α τεΐεγεηοα ἴο ἴῃ 8 
ἐνεηῖβ διίεπάϊπρ τὰς ἀεδίισυςοη οὗ [Θγυβδὶ πὶ 
866 Π|8 ἱπηροββίδίε. 850 Ἰοῃρ 48 ἴ86 Ῥσορῇθου 18 
ποῖ γεῖ ξ18]1ε4, [5 ἐχδοῖ πηεαπίησ οδηηοΐ ὃ6 ἰῃ- 
βἰβῖθδα ὕὑροῦ. Το νον : (1.) Ν᾽ Ί51:016 ῬΒεποσδηδ 
ἶπ τἴῃ6 Ὠεανθπβ δὲ ἴῃς υἱϑδῖθ]ες ἀρρεᾶάγδῃος οἵ 
ΟἸτίβῖ ; ἴθ πο 56η5ε ἴδε τεβί οἱ ἴπθ νεῦβα 
πεεάϑ {16 ἐχρδηδέοη ἐχοἊρὶ ἴο ἀείεττηΐης ἴῃς 
Αἰδετεπος θεΐϊπεθη [6 5ίατβ. ̓  δπὰ “ἴδε ρον Ε 5 
οὗ τῆς Βεανεπβ.᾽ Ὁ ΓΟΓΠΠΘΓ ΤΏΔΥῪ ΠΟ ΔῈ Τπδίε ΟΥ̓ 
δῃηὰ ἴδ6 Ἰαϊΐοσ ἴῃς ἢοβῖ οὗ 5ἰᾶγβ, οὐ Ῥεϊῖοσ, τῆς 
ἔοπηοσ ἴ86 5ἴδυβ ἴῃ βεπεγαὶ, ἴπ6 Ἰδτεῦ (Π6 ρτεδίογ 
Ἠδάνθηγ Ὀοαϊο5 {μπᾶὶ δῇδςς τπ6 δασίῃ (16 50]ΔΥ 
βυβίεα). ΤῊΪΒ νἹἱεῖν βυρρεβίβ 4130 ἴῃ ροβϑι ΠΥ 
οὗ δοῖυδὶ] οσὔδηρεβ ἴῃ ἴπ6 ρἤγβ1ΟΑ] ἀπίνεγϑε ἴο ῥγε- 
Ρᾶτγε ἔου “ἴῃς πενν μεᾶνεηβ8 δηὰ [8 ΠαῪ ΘΆΓΙΠ" --- 
(2.) ϑριίπίυδι Ἔνεηῖβ ἴο ΟσΟΌΣ δὲ [πες βϑδιὴς ἘΠπ|6. 
νε δαὰ [δς πιοβὲ ρὶδυβίθ]ε ἱπιεγργείδιοηβ οὗ [15 
οἰμγδςῖοῦ : "ΤὮδ βύυη 5}8}} Ὅς ἀλγκοαπεά,᾽ ἡ. Φ., (6 
Κκηονίεάρσε οὗ ΟΠππκῖ, ἴλ6 ϑυη οὗ ἴῃς (ῃυτοῦ δηὰ 
[Π6 τοῦ] 5141} θῈ οὐπουγαά ; [86 τροοῦῖ 8881} ποῖ 
εκἰνο ΒΟΥ ᾿ίσῃῖς: (ἢς τεβεςοιεαὰ Ἰρῃς οὗ ϑβοίδηοε, 
ΨΥ ὨΙΟΝ ἀσῦνοϑ 18 ἜΧΟ 6 πος ΟΠ] ἔγοπι ΓΟ Ἀγιβῖ, ἴῃς 
ἴγὰς ὅδ, 584}} οδσαϑε ἴο ρσιυϊὰς ὰ ΟΥ̓ Ϊξ ΠΙΔῪ τεΐεσ ἴὸ 
ΠΟΓΕΒῪ δηὰ ὑπρθεϊϊεξ ἰπ τε ΟΠυγοΝ, ἔογ {παῖ ἰοανε8 
ΠΟΙ ΤΉΕΓΟΙΥ ἃ βοϊθηιῆς οἵ ει ρογαὶ οὐρδηὶ ΖΔ ἢ) ; 
[δ δίδτε 8}}81} ζ411 ἔἴσοπι βοδᾶνϑα ; (ἢς ἰολάειβ ἀπά 
[οδοῃοῖβ οὗ τῆς Οἢυγοὴ 584}} Ὀδοοπης ἀροϑίδίεβ : 
[80 Ῥοψοτδ οὗ ἴδιο βοανόσδ (ἢ ς ρτεαῖου ὨεΑνΘ ΠΥ 
θο(1165) 5.411} Ὀ6 Βδῖκδη : (ἢ ᾿ἱηἤυπδποεβ ἩὩΠΙΟἢ σὰ] 
δυπιδῃ 5οοίεῖν 5}4}}] θὲ αἀϊβιαγθεά. ΟἸΠΕΙΒ ταΐοσ 
[6 πθο]ς ἴο τῃς [411] οὐ Ὠεαϊῃμεηῖϑαι ἡ 118. ἸΤΟΥ- 
8ῃ1|0 οὗ Νδίυγε (ϑυη, πιοοπ, δληα 5ἴ315), θαΐ [Π15 15 
[6595 ῬγοῦΌ80]ε, βὶπος τεστ γί σου ε5 566 πὶ 
ἴο Ῥὲ τηεδηῖ (3ες αἰ χχὶ. 2ς, 26). 
ες. 320. ΤῈ αἰκπ οὗ [πὸ Βοι οἵ Μέδη ἰδ Βοαύθα. 

ΤῊΕ ΘΟΘΡΕῚ, ΑΟΟΟΚΌΙΝΟα Τὸ ΜΑΤΤΗΕΤΥ͂. [(Βαᾳρ. ΧΧΙΨΝ. 1ἰ-ςι. 

ΤῊ 5 ροϊηΐβ ἴο βοῆς ὑπσηϑιλ ΚΑ Ὁ]. Ἀρρεάᾶτδῃος ὑζα- 
ςεαϊπρ ἰδὲ ρειβοηδὶ τωδηϊξεβίδ!:οη οὐ (σίβί, 
ϑοιμοι δίῃ πκα τῆς ϑίδσ οὗ πε ᾿ψῖβε σπιθ, 50πλὲ 
ΒΌΡΡΟΘΕ ; [ῃ6 Εδίμειβ ἐπουρῃΐ, ἃ 5'σῃ οὗ ἴπΠ6 στοββ 
ἴῃ ἴΠ6 Ποάνδηβ; ἃ ᾿πυΐΠΟὶ5 ΔΡ ος νἱϑβὶθ]ς 
ἴο 41], ᾿ἴ561 ἃ σίοσγυ κε ἴῃς ϑῃαπδῃ οἔ οἱά, 15 
16 νἱενν οὐ ῆδηυ. Τα πηρογίδηϊ τυδίζου 5 ἴο 
ΤΟΟΟΡΉΪΖΕ ἐξ ΏΘΩ ἴἴ σοπιςβ, ποῖ ἴο Κηον ἴῃ δά- 
νᾶσος πδὲ ἰ Ὑ1]1 Ὀδ. --- ΑΙΊ ἐπ9 ἐχίθοαῦ οὗ δ 
ϑασῦ τοῦτ. ΑΙ] τᾶςοβ δὰ ΡΙε85 5141} )οἹῃ 
ἴῃ οὔδ δοσγιυβ, πγϑὶ οὗ στεαί δηὰ βοϊδιηη ἰδπηεηϊδ- 
ὕοῃ ; ποῖ ΠΟΟΟΒΒΆΓΙΠΥ οὗ τεαὶ ρεηϊΐεπος, ᾿μουρῇ 
ἴῃδὶ 15 ποῖ εχοϊυάδα, θυϊ ταῖμετ οὗ ἴδξιτοσ, οσοδ- 
βίοπςεὰ ὈΥ ἴῃς ἐνεη τ ὶ ἢ ἢανε οσουττεα δηὰ ἴῃς 
ἐογοδοάϊηρ οὗ τ ῆηδΐ 15 (ο ἕο] ον. Οοιρ. αν. ἰ. 
7; 4ἷ9οο Ζεςἢ. χίϊὶ. 10-14, οσε ἴΠ6 ἐδηιὶ  ο5 οὗ 
Ι5ΓΔ6] ᾶἅἃγε τεργεβεηϊεα ἃ5 τηουγηίηρ. ---- Αβὰ δον 
8141} δ00 ἴδθ οι οὗ τὴδὴ ἱῃρ. ΤὨ!Κ σοι 
15 δυ]ἀθΠῸΥ ὑπαὶ τοΐεσσεὰ ἴοὸ ἰπ 1 ΤΉ ε55. ἶν. 16, αἵ 
ἴῃς ἄγβι σεβυττεοοη (Εδν. χχ. ς, 6) ; ἃ σοπιρᾶγ- 
ἴϑδοῃ νὰ Εδν. ΧΙχ, 11 Ε΄. βυρσσεβῖβ ἴῃδλὲ τη}5 Αἀ- 
νϑηΐ ὑγεςθαεβ [ἢ ταὶ] επηΐυτα, Ὀὰξ ρου {παΐ Ροϊηὶ 
ἴποτς μὰ5 ὈδΘη το ἀϊβρυῖε. (ογδί]Υ ποῖμὶηρ 
5 8814 Βοσε οὗ ἴῃς σεηοσζαὶ ᾿υάστησηῖ, Ὀὰζ ΟἿ]ΥῪ οὗ 
[δε ρεαϊδεῦηρς οἵ (Ἶγβι᾽5 Ρεορ]ς (νεῖ. 31). --- ΟΣ 
ἴδιο οἱοπὰδ οὗ Βοδυοι. “[Ι͂Ὶ ἴἰκε ΤΠΔΏΠΟΥ ̓  45 Ης 
ἀϑοθπάςα (Ας8 1. 9, 11). --- ΙΕ Ψ διὰ ῖ 
ΕἰοΣγ, τηληϊτεβιοἂ ἰῃ ἴΠ6 ἐϑ] 5πιηθης οἱ ΗΪ5 
ἱπσάοπι οὐ ἴδε εηῖῃ. ὅϑοπῖε ῥτγείεσ ἴο τεραζγὰ 

[815 οοπιΐηρ 45 ἴδ Ὀερὶπηϊῃρ οὗ ἃ 5617|65 οὗ ἠυάρ- 
το ἀξίοτνγασαβ βεῖ ἕοσῖ ἸΠ ν ΕΓΒ. 4ς-51 ; ΟὨΔΡ. 
χχνυ., οονθηρ 6 ΡοΓοα 5υταθο] Δ }}} 8εῖ ἔοστἢ 
ἴῃ ἴῃς ἰοται “(πουβδηα γοᾶσπ᾽ ἱπ εν. χχ. ς,6 ; 
Ὀυϊ τὶ (ἢ ἐχοορίοη οἱ {86 ἤπδὶ ᾿υἀρπιεηὶ, 41] 
1656 ΔΓῈ ταρσγοβοηΐϊεα 845 οσουττίηρ Ὀδέοτα τἢ}5 
σοταΐηρ οὗ ἴδε Τογὰ. -ΤῊς βδέεβι ορἰπίοη 15, μα 
ἃ Ῥεδυβοῇδὶ Τςοτὶπς οὗ ΟΠ χϑὲ 185 δῖα πηϑλπηῖ, ἴο 
ἴλκε Ρἷδοε δέζοσ ἴῃς ὕτηθϑ οἵ ἴῃς σεη]εβ ἀγα ἔι]- 
8]|δὰ (1υΚο χχὶ. 24), ἀμὰ ἴο Ὀὲ ρὑγεοεάεα ὃὈγ ςτεδὶ 
οδἰδϑίσορῃδβ. 

Ψεγ. 21. βορὰ ζοχίδ πἷδ δηροῖβν τἱίθ ἃ βτοδὶ 
βουπὰ οὗ ἃ ἵττχηροῖ. Ασοογάϊηρ ἴο 1 Τἢ655. ἱν. 
16, 1Ώ6 δηῆγσοὶβ ἀπὰ {υπρεῖβ ἅγε εἰβαπρυϊηςεα, 
πὸ Ἰφϊῖου σοὶ διβί. Τῆς ἰχυτηρεῖ, υϑεὰ ἴο 
(211 4556 10} 65 τοροῖδου, γοίεσα ἴθ βοπὴδ ΤΩ Δ}8 
ΘΕ ΡΙογεα ἰπ σοπποοίίου ἢ} τἴθς δοίυλὶ “Δπρε]ς᾿ 
ἴο γψαῖδεσ (ἢ γ51᾽5 ῬΟΟΡΙΕ τοροίμοσ. ΓἊΐ5 βουπά 
οὗ ἴδε τπρεῖ ἰ5 ἴο αἰ συ δεα ἔγοπι ἴῃς 
στεδλὶ Ττυμρεῖ οὗ ἴῃς ᾿υὐριηοδηῖ ἀδγ (1 (ον. χν. 
52: “τὰς ἰΔ5ῖ ἴγυτρ.᾽), ϑίιπος Ὀοῖῃ τΠϊ5 νεσϑε δπὰ 
νΟ͵Β. 40, 41, Ροϊηΐ ἴο ἃ ραϊδογίηρ ουζῖ ἔτοιῃ ἴΠ6 
σου], Ώ116 δὲ ἴῃ6 στεδῖ [υἀρτηοηὶ αὐ ἂτε οο]- 
Ἰεςῖεα, - πὰ ΤΟΥ Ε}18}} σαῖθμοσ ΓΟΟΙΠΟΥ δἷ8 
οἷοοῖ, [ῃς ἱπάϊν!ά 2] Θ᾽ Θνεσβ, οὐοῦ δραΐηβι ἴῃς 
οτρδῃϊζα 05 ΜΓῚΟἢ Τοπίλίη ΟΥ σοποδδ] ἴπΠεπ]. Α 
ραῖδοηηρ, ΘἸΓΠΟΣ οὗ ᾿ἰνὶπρ δηὰ ταϊβεὰ Ὀεϊϊενεσβ 
Ἰηΐο οἣβ ὈΪδςε, οὐ οὗ ἴπε βϑδϊπῖβ μοστίο βοδλιςογοὰ 
ἀιθοην ἴἢ6 πδίϊοηβ ἱπῖο οὴς ογραῃίζαῦοῃ. [115 
ἱπιρ δα τπδὲὶ θεΐοσε τῃδί σης πο πα ογρδηϊζαίοῃ 
1 ᾿Ἰποϊυάα 411 ἴτας Ὀε]ονεσβ. Α 1εβϑοη ἀραϊηβῖ 
βεοίδτίδη ὈϊσοΟΙΤΥ ὙΠ ογενοῦ ἑουπά. 

Ψεσ. 22. Ησν ἴτοπι ἴδ δ᾽ ἴσϑο ἴϑασιι ἔ)9 Ῥδ7- 
Δϊθ, πδπιοὶγ, σαί ζ0]]ον5. --- Ῥαξῖθ ζοτῖι 
Ιοᾶνϑδ, Οὐ “115 ἰεανεβ.᾽ Ὅῃθ ὈΪοββοσαβ ργοςος 
τῆς Ἰεᾶνοβ, απὰ Ὑπδη τπ6 ᾿εᾶνοβ οοσῖο, τὰς ἐπὶ 
βδάβοῃ ἰ8 Ὡ6ᾶσ. ΟΟμΡ. οἢΔΡ. χχὶ. 19. ΤῊς ουτϑὶης 
οὗ τς Ὀᾶίτεη ἤρ ἴτεὰ τΔῪ ὃς ἰπ ταϊπὰ ἐνθὴ Ποσα. 
ΑἸέξογά : "453 δῖ, ἴῃ 115 ᾿υαϊοϊα] υπέτυ Ὁ} 655, 
δ Ὁ] τ δι ζεὰ ἴπε [εν 5ἢ ΡΘΟΡ]Εα, 80 μόγε τς ρυϊ- 
πε ἔοπ οὗ ἴῃς ἂρ ἴτες ἔγοιῃ 115 βίδῖε οἵ ᾿Ϊηΐεσ 
ἄγγηθββ, ΞΥΠΊΌΟ]1Σ685 ἴῃς ξυΐυτα τανϊνίβοεηςε οὗ 
[μαι γδοα. 

γεν. 313 β0ογὸ δἷϑο. Ααάτγεβεεα ἴο ἴῃς ἀἰθοὶ- 



Γμαρ. ΧΧΙΝ. 1:--51.] 

ὈΪε8, ἃ8 τεργεβϑαπέηρ 411 Ὁ Βυιβεδηβ. [{ ἀοδβ ῃοὲ 
ἴθδπ ἐδδὶ {πον 5ῃουὰ ᾿ἰνα ἴο 866 δὶ Ηδ Πδᾶ 
τοὐϊοϊεά ; ἴττὸ οὗ ἴῃ6 ἔουγ σογίδὶηγ αἀἰεὰ ἀνθ 
ἔοτα ἴῃς ἀδϑίσυσοη οὗ Γεγυβα θη. --- ΑἸ] 68.086 

Ἐαΐημα, 2. ε., (ῃς β'ρῃβ τηθηςοηδα, οὐἰτ πδηρ ἰπ 
[ἢς Ἔ γνγεαϊοϊεα ἰῇ νϑσ. 20. -- πον [δαῖ 86 ἐδ 
εἰρη. --- Ο σϑὶ Ηπιϑε]ξ, βίησε ἴΠῈῪ μδά δεκεδὰά οἵ 
Η!5 οσοχαίηρ {νεγ. 3). 

νει. 24. Ἰδ γδίου. ἘΧρΡΙ δηδέοπβ. (1.) 
“Οδηουδθοη᾽ ἴῃ ἴῃ [ἰεγαὶ 86ῆβϑο, ἴῃ6 "σϑίδσθηοξ 
Ὀεϊὰρ ἰο ἴῃς ἀεϑισυςἤοῃ οὗ εγυβαθι. ΤῺῊΪ5 18 
ΟΡροββὰ ὉΥ νεσ. 16, ποὺ 18 ἴξ δ ονσαῦ]ς ἴο δοοορὶ 
ἃ ἀουδ]α 86ηβε ἴῃ ρξεηεγαὶ, ἀπ σοπῆπε [Πἰ5 Ῥἤγαβα 
ἴο 8 ϑἴπρίε βεπβε. (2.) " ἀδπογδύοῃ ᾽ ἰὴ 1ῆ6 56η86 
οὗ "τος, 45 οἔΐεῃ, (σα) ΑΡρ]!εὰ ἴο ἴῃς εν 88 ἢ Δ- 
Ὀοῃ, πιοαπὶηρ τἢδὶ ἴῃς [ἀν 8} ῬΘΟΡΙς 5}4]} γα πηδίη 
ἘΠΕ] τὰς ξυ] δ] πηθηῖ οὗ 4}} (8686 τπϊηρθ, δπὰ ἴδ 
Οἷς οὗ [ῃς 5'ρτϑ οὗ ἴπ6 ὅ141] εὐ] Β᾽ πλοπῖ, ψ1}} Ὀς 
ἃ βυσάδῃ ρστθοπὶηρ οὗ (δαὶ Ἡϊδεγεὰ σταοθ. ΤᾺῊΪΒ 
158 ἴ[Ὡ6. ποδὶ βίη κίηρ δηα δίυγαὶ νον. (ὁ) ΑΡ- 
ΡΙΙοὰ ἴο τῃ6 ϑβριτυλὶ 5γδ6], 6 σεποζαίίοῃ οὗ 
για Ὀεϊενεῖβ. ὍΤῆα βιηρὶς δαἀνδηΐαρε οὐ [(ἢ]5 8 
{πδὲ 11 εχίδπηἀβ “γε, ἴῃ γνῈσ. 23, [0 (ἢ6 σο]6Ὲ Ὀοάγ 
οὗ Ὀεϊΐονουβ ; Ὀὰαϊ τῆδξ νουϊα ὲ δΆ5}}7 50 ὑπάεῖ- 
ϑιοοῦ πὶϊουὶ [Ὠ15. --- ἘΣ] 411 1060 (πίπιρυ, ἱποϊυἀ- 
Ἰπ ἈΡρΡΑΓΕΠΕΥ Ὀοίὴ [6 5'ρὴβ δπαᾶ [86 σοχηηρ. -- 
Βο ἄοπο, ᾿ΣζεγΆ}}γ, ὁ Ὀεσοτηθ.᾽ Ὅλα ἰάελ οὗ δεοίι] 
ΟΟΟΌΣΥΘΙΟΕ 18 ἴῃ Ῥτοσηϊηδηξ οης, ποῖ (δδὲ οὗ ἔ0}- 
ΒἸπιεηῖ. 

ει. 35. Ἠδρανοι δϑὰ Θασ δ 811841}1 0825 ΑΎΑΥ. 
Νοῖ τρογεῖν ἃ βϑίσοη Δϑβενθγδίίοη (ΒΟΟΏΘΣ 5}48]] 
Ἀδᾶνεπ δηᾶ δασίἢ ρᾶ88 διγαυ), θᾳϊ 4150 ἃ ῥ]δίῃ 
ἀεοϊαταϊοη [δαὶ [ΠΕΥ 5}4}} Ρᾶ85 ἀγᾶυ. ΟΟΠΡ. 
Ῥβ8. οἱ. 26; [153.]. 6. Τα πε 15 ποξ ἱπά᾽ςοαῖδα. 
-- ΒαΐΊΩΥ ΤψΟΣὰδ Β}Δ}1 ποῖ 0888 ΔΙὟΨΑΥ. οί οΥ5 
ΡΥ: Ἡδᾶνθη δηὰ δλυῖῃ οληποὶ Ῥᾶ88 ΑΥΔΥ 
(ςοωρ. 2 Ρεΐ. 111. 34), θυὰΐ ΟΕ σῖ5ε᾽ 8 νοσγαβ ἅγὰ 105- 
ἵηρ ΤΟ ἔογοαε. “Οἱ 18}8 νὰ μναῖ ἴὴῆς ῥτοοΐ᾽ 
“Νοῖ ρᾶ95 ΔΌΔΥ᾽ Ὠ]ΕΔΏΒ ΙΠΟΥ6 [ὨΔη “ποῖ ΓΟΙΔΙΠ 
ἀπέ} ]]εἃ .᾽ τῆς ποτάβ οὐ Ὁ σὲ Ὑ1| δοϊὰς 85 
ἴπ|6 ἴῃ ἐς Πεαχίβ οὗ 411 Ηἰἴ5 ρβδεορῖίς ψο Ἰοοῖκ ἔοσ 
δηὰ μαβίς υπίο Ηΐ8 σοπλίης. [ἰ 58 ἱτρ] δα (ῃδὶ 
δοπῖς ἐἶπη6 Ἐ}]1 εἰδρϑε. 

γετ. 36. Βυϊΐϊ οὗ [δαὶ ἀδὺ διὰ ΒΟΌΣ ἱκπονοί 
Ὧ0 020, ποῖ οΥ0} ἴ)6 διηροῖὶδ οὗ βϑαᾶνθβ. Τὴς Ὀεβὶ 
Δι που 65 δαὰ : ποὲζμοῦ ἴδ 0 βοη, ἃ5 ἰὴ Ματκ 
ΧΙ. 322. ὙΠΙΒ 15 ΠΡΙΙοα 4180 ἰῃ [πε ρῆγαβε : Βαΐ 
0 ἘΔΙΠΟΣ ον. ΟὨἾγίϑὶ αἰὰ ποῖ ἵζῆον ἰῃ6 δ 
πὰ Ποῦ οὗ ΗΙ8 δΠιΐυγε σοπλϊηρ, ϑίποα νϑσ. 37 
ϑῆονβ (πδὶ [ῃ18 15 τείδσσεαά ἴο. Τὴδ ὌΧ] Δ Ο5, 
ταὶ ΟἈγῖβὲ ἀἸὰ ποῖ Κηονν [Πι15 “ οὔ οἱ 811γ,᾿ οΥ [ῃς 
86η56: αἰὰ ποῖ οῇοοδβε ἴο ἰ6}} [πε αἰ. 0165, ἂτῈ 
πλλ κε - 5, ΤὨΪ8 βεεῖιβ ἴο Ὀδ6 ἃ νοῤμρέα»» “εἶζ 
λιπζεαξέονε ἴῃ Καον]εᾶρο, ἃ Ρατὶ οὗ (ἢ τ 518 δἰὰρ- 
«γίης οὗ Ηϊπβε16 (ῬῈ]]. ἰϊ, 8). Ομσῖβε οου!ά, οὗ 
ἕοουΐϑο, ποῖ ἸΑΥ̓ δϑίἀθ, ἰῇ ἰῃ6 ἸποΑΙπδῦοη [6 τηοῖᾶ- 
ῬἈγβῖοδὶ αἰ θυΐοβ οὗ Η5 Ὀινίηθ πδίυσε, βυο ἢ 85 
ΙΕ ΤΠ} Ὀυϊ Ης οου]ά, ΟΥ̓ ἃ δοὶ οὗ ΗΪ5 μ]]}}, 
Ἰπιῖϊ Ηΐ8 διιγί θαῖεθ οὗ ρόῦνεσ δπὰ ΗΪ5 Κπον]εάρε 
Δηά τοΐγαϊη ἔγοσῃ {ΠΕΣ υ56 48 δι 48 1 νγ28 Ὡθ6068- 
ΒΩΙῪ ἴοτ Ηΐἰβ8 Βυμ]]δίίοη, 5 νο] ΠΙΆΓΠΥ ἠοΐ 
Κηουνης, ΟἹ  5ϑδοσεα λυ} ηρτι685 ἴο Κπον,᾽ [ἢ 6 
δα» οὗ Ἰυάρπιεηῖ ἀυτίηρ ἴῃὴ6 ἀδγβ οὗ Ηἱΐβ ἤδϑβῃ, 
δ ἃ ὙΔΙΠΙΏΡ ἀραϊηβὶ σὨΤΟΠΟΙΪορίοΔ] ΟυΥ]ΟΒΙΥ ἀπά 
ΠιΔΙ Ποι Δ Εῖ.81] οαἱουϊαίίοη ἴθ τς Ἐχροβι!οη οὗ 
ϑοηρίατε ῥτόρῆεου, ναθε οσδηποῖ ΚΠΟῊ τόσα 
ἴ2η Ομ πϑιὶ ΗΠ] πβεὶξ οἤοβθα ἴο ΚΠΟΥ͂ ἰἢ {πε βίαϊε 
οἔ Ηἰ5 Βυτη!]αϊίοη. 

ψετ. 37. Βαυϊΐ δ [πο ὅαγε οὗ ἨοδΔἢ τόσο. ΤὨς 
βεοοηά Τοταΐϊηρ οὗ (τϑὲ ν}}}} Ὀς βυάάδηῃ δῃηα ὑπεὲχ- 
ρεςοϊεά. Ουγ Ϊοτὰ ἀββϑυπιθβ, (δὶ (Πογε τνγὰ8 ἃ ἤοοά 
δεηΐ ἴῃ ̓ αάστηςσηῖ 'π ἰἢς ἀδγβ οὗ ΝΌδΔἢ. Ηδξ δπάογϑαβ 
ἴῃς ἰβίοτγ οοηϊδἰπεά ἴῃ ἔμπα θοΟΚ οὗ δησβί5. 

ΤΗΕ ΘΟΟΘΡΕῚ, ΑΟΓΟΟΚΌΙΝΑα ΤῸ ΜΑΤΤΗΕΝ. 199 
ψεῖ. 38. ΤΟΥ ψο,Ὸ οδίηβ' δηὰ , 86 6}κ- 

ἱῃρ ΤΠΕΙΙ δπ)ογτηθηῖ, ποῖ ὄχρεοΐηρ (ἢς οδίδβ- 
ἴορμα. (4.8 ΤΏΕῪΥ τεσα " αὐ πκίηρ,᾽ 11 που β6αθηὶ 
ἴῃαϊ τῖπο τὰβ τηδάς Ὀείογα ἴπ6 βοοά.) Τῇα νοῦβα 
ἀοα8 ποῖ δὲ 411] ἱπιρὶγ τῃδὲ Ο γϑ 5 ῬΘΟρΡῚῈ ἅτε ἴο 
οραβ6 ἘΠΟΙΥ ΟΥ̓ ΠΑΤῪ ΘΠ ΡΙ ΟΥτη 8, ἰῃ ἐχρεοϊδίοῃ 
οὗ ἴῃ οοτηΐηρ οὗ Οσιϑ, Αὐβογρθοῃ ἱπ [ἢ 685 
[ϊηρ8 15 οδηϑυγοά. 

ψεῦ. 39ς. πον ποῖ. Ἐνδῃ δέζεσ ΝΌΔΗ ννγᾶβ 
ἴῃ [8 αΥὐἷκ, {ΠΕῚΓ Ὁη 6] 16 σομε παρὰ ; 850 πιοὴ ΜΠ 
Ῥδτβιϑὲ ἰῇ ὑπρεϊϊεξ, ἀεβριῖς ἰἢς ἔδαῦ τηθπίϊοηδα ἴῃ 
ΤΚο χχὶ. 24, 25; Μ1ὶΠ1λἰ Ἰοαϑὲ ρῸ ΟἿ 85 ἰξ ὑποοη- 
σοτηαα. 

Ψετ. 40. Τπ0Ὲ 58.411] ὕτχο πιθὰ ὃθ ἱῃ [δ0 8ο]ἃ, 
Ὅπε! ἐαὲ ὕσης ΓΟ τ β 5 ρεορὶς ἂτὰ ἴο Ὅς ἴῃ Ἷοπι- 
Ῥδηϊοηβῃ νι ἴῃ6 ὙγοΙ]ά, -- Θπ9 δ ἴδῖκθα, 1. Ζ., 
ραιϊμοσεά 458 οπμε οὗ [μὰ εἷδςῖ (νεῖ, 21). Ὑῆς Ομ 6 
“Δ Κοη᾽ 18 [ῆς Ὀ]οββϑεα οὔθ. ΤΏογε 15 0 ἀϊτεςξ 
ΔΙ]αβίοη ἰο ἀθδίῃ. ὉὨ15 αἰβοτα ἔγοπι ἴῃς εὌνεηξ 
Τοίδσγαα ἴο ἴῃ ν 5. 16-18, ΠΟΙ νο]υηίδγΥ Πρ 15 
σομηπδη 64, δηὰ ἔγοτα ἴῃ6 ᾿υσρτασηῖ (οΠᾶΡ. χχν. 
21 8.) σῆοσε 411 ἀτὰ ραίμεγαα. 

νεῖ. 41. στο Ψοόιῖθη 5881} Ὁ στίπαΐηρ δὶ [86 
Χἷ1, ΤῊς οπιρ]ογτηδηΐ οὗ ἔδιλδ]ε βίανεβ. Εχοά. 
ΧΙ, τ; 15. ΧΙν]. 2, εἰς, Ῥιοπίθη ἰῃ [6 Ἐδβῖ,οπς 
ΟΥ ἴσο τορεῖποσ, ἴση τῃ6 Ὠδηάτλ}}15, μανίης [δ ς 
ὌΡΡΕΙ το ]]βίοης ἴῃ ὑπεὶγ Ὠδηάβ, δπὰ (ὐγηΐηρ ἴΐ 
τουπα οἱ ἴα πείθου οὔσ, ψὨΙοἢ 15 ἤχεά. 

εν. 42. αῖοι ἰδοσϑίοσθ. [πὰ νίενν οὐ τῆς 
βυδάδηπθ88 δηα υὑποχρεοίεάη685 οὗ [Π15 οομηΐην, 
“ναί. Μδτὶς : “ ψδῖο δπὰ ὑγἂγ. Νοῖ, Ὀδ δἱ- 
ὙΔΥ5 ἜΧροοϊΐηρ τ δδΐ Μ11}] σος ὑποχροοίθαϊγ, ποῖ 
6 ϑεεκίῃρ ἴο ΚΠΟΝ παῖ οαπηοῖ 06 Κπονῃ, θα 
Ὀὰ αἰννᾶγβ ἴῃ (ἢ6 βῖδίς οὗ τεδαϊηθββ, θεοδυβε οἱ 
[86 Ὁποοσίδ ἢϊΥ. ᾿ 

γεν. 42. 11 [89 πιδεῦοσ οὗ [πὸ Ὠοτ89 δᾶ ἱκ οὙΠἸ, 
εἴο. (Οορ. Οὐ δά. ς; 1 Τῆδββ. ν. 1-|0 ; 2 Ροῖ. 
11. τὸ ; αν. δ1..2;; χνὶ 15. Το ἰά64 οὗ Βυγρτβα 
8 (Π6 τηδίη οὔθ, 48 ἱῃγουρῃουΐ [6865 γνδῦβαβ. 
ΝΥ αἰ λίυ!πθ88 ὑηάδτ υποογίδι ΠΥ 15 σοηϑίαπί. ΤΠα 
ἤρυτε 8ᾶ5 ἃ ἔστ , ΔΡΡ]οδίίοη ἴο ἴπ6 συγ οὗ 
ἀοδῖῃ, θη ἔοσ ἴπ6 ἱπαϊνιυ4] [6 1,ογὰ σοπιδ8 ; 
δηά ἴο Ετέαὶ οδίδβίσορῃβδβ οὗ ᾿υπαάρτηθηΐ ΡΟ ὩΔ- 
ἘἸΙΟΏ5. 

Μετ. 44. Ἰδογοΐοσο ὉΘ γ0 8180 σοδγ, (ΟΡ. 
Τκε χχί. 34, 3236. Τὸ δ τοδᾶν δὲ 8]1 15 ἴο Ὁδ. 
ΤΕΔΑῪ αἰννᾶγβ. Τῇ οδυῦοῃ οἱ 1158 ραββϑᾶρε ἰ8 
ποῖ ἃ ἰπγεαϊοηϊηρ ἔογ τῆς [,ογάἶβ ρεορίς. Ἠς 
ἀοε8 ποῖ τς ἴθ πὶ ὉΥ ἰΕΥΤΟΥ ; ἰθο8ε τεδαγν πὰ 
Ἡΐπὶ ἃ Ετϊθηὰᾶ ; ομἱγ ἔποβα ποῖ τεδὰν ἢπά Ηϊβ 
σομληρ 85 Ὁποοχηξουίδ]ς 48 ἴμαΐῖ οὗ ἃ [ῃϊδΐ. 

γεῖβ. 45-.51. Α ράγδθ]ε, ἰπουρὴ ποῖ αἰ ΒΕ ΠΟΙ͂ 
τηλτκεα 45 βυυοἢ ἴῃ 1185 ἔοπῃ. ΟΟπΊΡ. 6 Ρᾶγαῖϊ 6] 
δοοουηΐξ ἴῃ Μαῖκ Χὶϊὶ, 234-36; Δἀπα 511} Ὶ 1Δ}- 

Ε ΟἹ Δποίδευ οοοδδίοῃ 'ἴπ [κὸ χὶ!. 235-46. 
ἔμε ταρει οῦβ ἀγα ποῖ υηυϑυ4]. ΤὨ15 ράᾶβϑᾶβα, 
ΟἸΟΒΕΙν οοηπεοοιοα τ ἢ τῆς βεσοπά Αὐνθϑηΐ, σοη- 
ἰΔἰῃβ ἰπϑιτυςίίοη ἔοσς ἴ6 ΟὨυτοα, ΜὮ1]6 τνδιτηρ 
ἔοσ [παῖ ενθηῖ. [ὲ ΔΡ0]1658 ὈΥ ΓΑ ΠΥ ἴο ἴπ6 ΑΡροϑ- 
[165 (ου ἴῃς ἔοστηευ οσοαβϑίοη τηδηξοηδα ὈγΥ 1Κε, 
ει νγᾶϑ δ ]]εα ἔογ Ὁ Ρείΐετγ), δπὰ τῆι ἴο 411] οἵ- 
ἤςσοΙβ ἴῃ ἴῃς ΟΒυτοῦ ; Ὀυϊ 45 84η ἱπρογίδηϊ 165- 
80} ἔογ 411 ΟΠ διίαλημβ. ΤῊς σοπίγαβὲ 15 Ὀεύννεη 
(6 ἔλ] ἀπ τὴς υπξα! με} βεσγνδηῖ, ἢ ἃ 
τότε ἐχίθπαςα τοΐδεγεπος ἴο (δα ᾿δτζέοσ. 

γει. 454. ἯὯὙὯῶο ἴδθη ἱ8: Α Ρείβοπαὶ αυδβῦοῃ 
ἔοτ ὄνου Ὀεϊΐονοεῦ, Ὀὰϊ ποῖ ἃ ἀἰβοουγαρίηρ ΟἿ. --- 
ΤΠ ζαὶ διὰ τἱἷδὸ βοχυδιΐ. “156 ᾽ (οΥ ὑσγυ- 
ἀεηῖ), Ὀδοᾶυβε “" ἐδ} ἱπ ΟἸἾ ΓΒ 5. βογν]οα. 
ἙΔΙ Ὠ α]π6 58 δἱοηθ 15 ϑιιοοαββ. --- ΟΣ 5 ΤἸοσὰ 
δΒοΐ ΟΥ̓́ΘΣ ἰ8 Βουδομο]Ϊ Δ. Μαγκ᾽᾿Β δοσουηῖ (ΧΙ, 24) 
ΤΟρΡσαβοηῖϊβ ἃ ΠΌΙΏΡΕΙ οὗ βεγνδηΐβ ἰεΐῖξ ὈΥ ἴπ6 
τηδλϑῖοσ, δ ἢ ἢ 8 Δρροϊπίεἀ γνοσκ, Ηδγα ομδ 
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Βεγνδηῖ 15 ρἰδοεὰ οὐδσ [ὴ6 ψἢΟ]Ο, ἃ8 ἃ βἰενασζά. 
ΜιΙηϑίοσβ οὗ Ὁ σβὲ σὰ σοξειταα ἴο, βίηοα ἴμ656 δσὰ 
ΕἸβομευα τΤαργοϑοηΐθα ἃ5 “86 ῖ ὉΥ Η ἴῃ ἴδε 
ΟὨυτοῦ (1 Ο(ογ. ἱν. 1, 2 ; χὶΐ. 28; 1 ΤὮΏδ635. ν. 12, 
13), Ὀὰϊ ΣΟΥ ἃ βρεοΐϊδο ρυγροβε : ἴο χίνο ἔμθτῃ ἐλοὶν 
ἴαϑδί (οὐ “ἐοοα᾽), παπιεὶν, ἴπᾶὶ ργονἀεὰ Ὀγ ἴδε 
Ιοτὰ, ἀπά δάδριεὰ δῃὰ πδοαββᾶσυ ἔοσ {με πὶ, ἐπ ἀπ 9 
Βθᾶδοι. Τῆς ἑοοὰ 15 οὐδ ψοτά, ΜὨΪΟἢ 18 ἴο 6 
ὩΡΆΓΥ αἰνιάςαὰ (2 Τίτη. ἰδ. 15). Ἐυ]ηρ ἰ8 ἰπ- 
οἸυάςα ΟἿΪΥῪ ἃ5 ἔδυ ἃ5 Ἔβϑεῃ[4] ἔου (ἢ6 ρυγροβαβ οὗ 
ἰεδορίηρσ. [{ 5 τῃ6 “ΤΑΙ 860} βεσνδηΐ ᾿ ἡ Βοτὼ ἴῃς 
Ιοτὰ [85 βεῖ ονοσ ἴδε μουβεθο]ά. 

ψετ. 4). Ἐκ Ὁ δβοῖ ἷπὶ ΟΥΟΣ δἱ] εἷϑ χοοάδ. 
ΤΟΣ βεγνδηῖ, ἔα] ἊΡ ἴο [Π6 ὑπεχρεοῖϊεα δζ- 
ΓῖνᾺ] οὗ ἢἶΐἷβ8 Ἰοτά, 15 τοναγάςα, δηὰ ἰ5 οδἹ᾽εὰ 
“Ὀ]εββεά᾽ (νεῖ. 4)),) Τῆς γτεναζαά 18 ργοσηοίοη ἴο 
6 Ῥοββ6ββοσ οὗ ἰῇς ὅ0]} ἱππεσίΐδπος. Οουῃρ. Εοτα. 
Ὑ. 17; αἷδὸ οὔδρ. χχν. 21; Εδν. ἰϊ. 26 ; 1]. 21. 
ΑἸέοσα : "ΖΦ αελ ξαὶϊτ έν} βεσναηΐ 5841} θ6 ονοσ αὐ 
δ 8 τηδϑίεσ᾽ β ροοάβ. ὙΤμδὶ Ῥχγοιποῖοῃ 5}4}1] ποῖ 
Ὀ6 1|Κ6 δαγί]γ ρχγοιηοίοη, Ἡπογοὶῃ ἴπ6 οπλΐηθηοα 
οὗ οης ὀχοϊυαος τπδλὶ οὗ δηοίμοσ, Ὀὰϊ γαῖμου {Κ6 
τῆς ἀἰδυδίοη οὗ Ἰονε, ἰπ Ώϊοδ, [Π6 τόσα οαοῇ 
8.45, 6 τῇοζγα ἔπεσα 15 ἔοσ 8]].᾽ 

γεσ. 48. Βυϊ ἱζ ὑμδῖ οΥἱῖ βοσυδῖ. Τῆς ἕο 
8 οὔδηρσεά ἔγοτῃ μαξ ἰῃ νεῦ. 4ς, 85 ἰξ ἴο ἱπαπηιδῖα 
(δὲ ϑο ἢ σ4565 σου] γελᾶν οσουγ, ΠΠΠουΐ πεοὰ 
οὗ 5ρεςοΐδὶ ἱπαυΐγγυ. ὙΤὮς νεσϑε 15 ἃ οδυϊίοη ἴο [Ὡς 
ξαϊ(Ὠ ] ἴο ρεύβανεγε, δηά ἃ τννασηΐηρ ἴο ἴἤοβϑε ὙΠῸ 
ἱπέγααε ἱηῖο [Π6 τα] 5ΊΓΥ. -- Β411 δα, ποῖ ὀρβϑηὶν, 
ἔογ ἴῃς οἢῆο!α] ροβιοη ἕοσγοὶβ τπδῖ; θυΐ ἐπ δἷ8 
᾿ιθᾶχί, δηὰ ἴῃ 15 οοηδυςΐ (νογ. 40). -- ΜΙ Ἰοσὰ ἀ6- 
δυο! ἴο οὐσθ. ΤῊΪ5 ᾿π101165 ἴπαὶ ἃ ἰοηρ (οἷ 
νόου οσουγ. Τὰ βογνδηΐ Ὀεζδῃ ΜῈ]], δηα 5111} 
Ταοοζη Ζε5 ΓΟ τβὲ Ὧ5 Ηἰ5 Γοσά (“τὴν Ἰοσά ). Τα 
ΒΡΓΏΡ οὗ 411] πἷβ8 ον] οοηάυοί ν8 ρα] εξ; 
ὙΠαΐθαι ἐμα 1 ογὰ σάτα ΒΟΟΏΟΓ ΟΥ̓ ἸΔίοΥ, 8185 ἀν 
τουηδλι ηεα [ἢ βδτηδ. 

νεῖ. 49ς. Βοδῖ πἰ5 ζ611στυν-δοτνδιῖδ. ΤῊς ἐΔ11}- 
ἔῃ] ομθ5, βίηοα ἴῃς οἵποιβ ψουϊά Ἰοΐη ἢ Ὠἰπι. 
ἜΕ ΒΙΑΕ [δε Ἰογὰ ονεῦ (οὐ β Ὠεπίαρε (1: Ρεί. ν. 
,, ΑὈυβὶηρ ἰπβίεδα οὗ πουγϑΐηρ ἴπ6 Βουβοῃο]ὰ 
μα 45). ὈπέλιΠξ] 655 ἴο ( ἢγιβῖ, ΒΡῈ αΙΥ τηδηὶΐ- 

ΤῊΗΕ ΘΟΘΡΕΙ, ΑΟΟΟΕΌΙΝΟ ΤῸ ΜΑΤΤΗΕΨ. [(μάᾶρ. ΧΧΥ. 1-ἰὨ3. 

ἔεϑι5 1.561 ἰῇ δυο Τοπάυςξ : οσδηδυτε οὗ ΟΥἤΘΓΒ, 
Ῥυὰς τοπνασγὰ οἴδευβ, ἀθβροῦβηι Ὄν ΕΓ ΟΠ οΓΒ, ὙΠῸ 
ΑΓ “ ξ6]]ον-8εγνδηιβ." -- 8111 ϑδὶ δσιὰ ἀσίηκ υἱῦι 
[19 ἀγαηῖκοι. ΤῸ 50ον αχὶ τ οὗ σοπάιϊποϊ ἰοννασὰ 
(ὴ6 ον] τροῦῦοτα οὗ ἴἢ6 Πουβοβοϊα, δηὰ ἴο ἰῃ- 
νἱΐα ἴπ 6 ποτὰ ἴο ἢ6]ρ δἷπὶ τανεὶ. Βεδείηρ ἴδε ἔε]- 
Ἰονν -ϑεγνδηῖβ 1ἰοδάβ8 (ο ψοσ] ἀ] 1685 ἀπα ἸΠΠπ᾿ΟΓΔ]- 
1ἴγ. 

νεῖ. το. Τδο Ἰοχὰ οὗ (μδῖ δοσυδηῖ. ΟἾγίβί 15 
51}}} "Ἰοσά ᾽ οὗ [6 υπέαῖ τε] δπὰ ϑἰηξαὶ βεσνδηῖ. --- 
8.411 οοῶθ. Ἀουδί οἱ Ηἱΐβ5 σουπηησ ἀοε5 ποῖ ἢϊη- 
ἄεσ ἰὮ --ἰἶπ ἃ ὅν, εἰς. ΠΣ ὑπεχρεοίςα, βυάάσῃ 
σΟΠ ΩΣ 5 ἀραὶη Ὀτουσί ἔοσχτννασὰ. Τὸ (πὰ υη- 
ξαϊ δὰ] ΟὟΥ Ιοτὰ οὔϊδηῃ οοπλεβ βυάάδη]υ ἰῇ [15 
μοι], ἴο οοττεςοῖ ψΏΐῈ ορΡε οὗ διηβεηστηθηί σα- 
τηλ 105, Ὀυϊ νΘΥ. 51 ΓΕΙΕΥΒ ἴο βοπιείϊηρ ὅπη8]. Βε6- 
ἕοτο τῆς δεοοπὰ Αἀνοηΐῖ, ψἤεῃ τἢς τΠ0]6 ΟΠ ΣΟ 
54]1] Ὀς πςα 85 ἴο ἐδ τέ] πε85, [Ώ6 σοπληρ (Ο ἰῃ- 
αἰνίάυ.]5 8 αἱ ἀφίῃ, 

Ψετ. κι. ᾿Αμπὰὰ 5881} σαΐ εἷτὰ δδυπᾶοσ. Απ δη- 
οἰεηξ πιοάς οὗ ρυπίβῃσηθηΐ διοὴρ ἴῃς 5γΔ6]168 
(1 ϑδπι. χν. 31; 2 81:1. χὶϊ. 31): Εχίτειῃβ ρυη- 
Ἰβῃτηθηΐ 18 Ποτα ταδδηῖ, Ὀυ ἴῃς ῬΘΟΌΪΑΓΙ ΘΧΡΌΓΟΒ- 
δίοῃ ἰπάϊςδΐεβ βοσαθί βίην ἔυτίΠοΥ, ἃ ἔδαγέαϊ βερᾶγα- 
Ὁΐπρ οὗ (ἢς Τσοηδβεοίεπος δηᾶὰ ἴΠ6 Ἴοοπάμποϊ, 580 1ηδὲ 
τὰς σοπάεδηηπίηρ ΡΟΥΟΙ οὗ [86 ἔΟΙΤΠΟΥ 15 ἃ σοηδίδηϊ 
Βοοῦυγρε δραϊηβὲ ἴῃς σοπῆπαεα ον]} οὗ ἴμε Ἰδεϊεσ. 
ΤὨ15 ν}}} ἃ ἴα τ 6 οἰετηοπῖ οὗ ξυΐατε τεῖσθα- 
Ὡσοῃ. --- Αρροΐπί ἷ86 ρμοχέείου ψἱᾶι ἤδ9 Ἐγροοσὶῖοδ. 
ϑυςἢ ἃ βεγνδηΐ 15 ποῖ πεοδβϑασν ἃ τποῖὲ ὮΥρΟ- 
οἤΐς, Ὀαϊ Ηἰ8 σοπάυοςί ἀδδβεσνθβ πα Ψ1]] τϑοεῖνα 
186 Ρυμπίβηπηδηΐ Δ]]οϊτεα ἴο Πγροοτίϊεβ. ὕὐπξαιτἢ- 
ἔα] πε 55, ἜβρθοίαΠν ἰπ τῆς τα ΠΙΒΈΓΥ, Μ}}} δυβέεσ {πε 
πνοῦϑί ΡυΠΙβτηςηΐ : [86 ξΑΙ Π 1 βεγναηί νγᾶ5 4150 
οἶδε ᾽ (ν τ . 456), (ἢ ἐν] βεσνδηξ 15 τηοϑί ἅν ν156.--- 
Ὕοο δχιὰ οὗ ἰοοίῃ. (ομρ. σΠ Δ. 
ΧἰΪ!. 42, το ; χχν. 30, 41, 46.5ΎἩ ΤΏς διΐυγε ῥυῃίϑῃ- 
ταεηΐ 5 οὗ ἴῃς βᾶπι8 ολσδςῖεγ ἔοσ ]1, ἐνεη πουρἢ 
ἴδετε 6 ἀερτεοβ οὗ ἰ. ὍΤὨ]Β ρῥἰοΐυτα οὗ ἡπαρηιεηῖ 
ΟἹ τυ Ϊΐοῖβ οὗ τὰς ΟΠυτοῖ οοπῖε8 ἢτθί. Τῆδ ἢΪ5- 
[ΟΓΥ οὗ δος]εϑἰαβιῖςὶ ἀδβροϊϑηι ἰῃ Ἔν σΥ ἀρσε, ἀπά 
οὐ {πε 51:4116τ 85 γγΉ}} 48 ἰἢς ἰαγρεβῖ 5016, δθυη- 
ἀδηεῖν μον μοῦ πεεάξ} [ῃ6 παγηϊηρ μ85 Ὀδςῃ. 

ΟΗΑΡΤΕΕ ΧΧΝ. 1--13. 

7. βαγαδίφς οΥ 1ζ6 7: ΚΡρΊ7:5. 

Ι ΗΕΝ 5841} 1ῃς Κίηράοπι οὗ εανεη Ὀὲ Κοηθβα απῖο “ ἴδῃ 4 ἴακε αἰ. 

νἱγρίηβ, νυ ἢ 1 ἴοοῖκς τμεὶσγ Ἰαπηρβ, δηὰ σνεηΐ ἔοσίῃ ἴο πιθεῖ ὃ 7ολκ ΐον 

2 δτῃς Ὀγίδερτοοση. Απά ἔνε οἵ (μ6πὶ ψετα “ ψῖϑε,2 δηὰ ἤνε τοῦγέ ταν... 

3. ἴοο}13}.8 ὙΠΕΥ δῖ τῦδρ ἔοο 5 ἢ ἴοοῖκς ἘΠΕῚ Γ Ἰατηρ5, δηὰᾶ ἴοοῖκ ὁ “ ζβαρ' υἷς 
4 0 οἱϊ ψι (ἢ 6 1 : Βυΐϊ [ὴ6 ψῖβα ἴοοῖκς οἱἱ ἰῃ τμοῖτ νε55615 ἢ τιν. 45: 

5. {Πεὶγ ἰδῆρβ. ῬΜΏ116 δ τὴ6 Ὀτίάθρτοοπιὶ “ ἰατγὶθαᾶ, ἴΠΕΥ 411 58] υτὰ- ον σμαρ. χαίν. 

6 Ὀετοά δηὰ “58]ερί. 
Βεμοϊά, τς Ὀγάδρτοοηλ οοιησίῃ ;8 ρὸ γε οὐ ἴο τηϑεῖ δἰπ|. “6. 

Απάᾶδ αἱ πιϊάηῖρῃξ ἴδετε νὰ ἃ οὐγἧ πηδάθ, “ 8. 
: ΤΉοδδΟν 

7 8 ΤΏὭρη 81} ἴῇοβε ν]τγρίηϑ ἅγοβϑ, δηὰ 7 {τἰτωπγχθα {Πα 1ΔτΏρ5. Απά, εἰποῦν 

[86 [οο]15}} βαἰά ὑπο [86 ψῖβα, αἷνε 8 οὗ γουγ οἱ]; ἴοῦ οὐσγ χί: 35 

9. ἰδ 05 ᾶῖὰ ροῃς ἢ ουἵ, Βυΐ [ῃς6 νῦῖϑε δηβϑνεγεα, βαγίηρ, Λίο 50 : 

Δ δὶ 3. ξοο] 5ἢ δ ν 136 

4 ἘῸΓγ [ἢ ἔοο] 50, δ ἴμεν ἴοοῖκ {πεῖν Ἰδτρβ, ἴοοῖς 
δΝον ΜὮΠ]16 6 Βυϊ 
9. φοῃδ γα ἔοσιἢ 

ἃ ΟΥῪ ἰ8 8 212 δεεξ σεζλογίζίδς οί σοι ἢ 
10. σοἵηρ 
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Ιεϑῖ τβοτα θ6 ποῖ 11 μου ρ ἢ ἴοσ υ8 δηά γου: Ρυῖ 12 ρῸὸ γε γαῖῃοσ 
ἴο ἴο [ἢδπῈ ἰμαΐ 5611, δηὰ ὈῸΥ ἔοσ γοῦγβεϊνθβ. Αμὰᾶ ψ 16 6 Υ 
ψεη 18 τὸ Ῥυγ, ἴῃς Ὀγδερτοοπη οᾶπια; πὰ “ΤΕΥ ἴπαΐ ὅντε Κ (23. σαὶν. 

ΓΕΔ νεῖ ἴῃ τὰ Ὠϊπὶ ἴο ὁ [6 τηδίγίαρα : 5 δηα ὁ[Π6 ἀΟΟΥ νγν88 ἃ Οαρ. σχχιὶ 
2. 

11 58ιῖ.-Ἡ ΑΠεγναγα οδῖηα 15 4150 τῆς. οἴδεῦ ν᾽ ΓρΊη5, βαγιηρ, Ἰνοτά, Ἔ ΠΣ 

12 1ιοτά, ορεῆ ἴο 8. Βιυῖΐ ἢς δηϑνεγεαᾶ δηά 88], ΝΈΓΙΠΥ 1 58Υ ὑπο ΣκὴΠο 
13 γοῦ, ΣΙ πον γοῦὺ πο.  ψναίοῃ τῃμετεΐογα ; ἔοσ γε ποῦν ῃϑὶμ6γ16 ἢ αν 

[ῃ6 ἄδν ποῦ [8ε βοὺγ ψῃογαίη ἴμ6 ὅθ οὗ τιδῃ σομηθίῃ. εὐμώλειιν 

11 Ῥαγδάνθηΐζυγα ἴμογα Ψ11] ποὶ Ὀ6 18. γε Ὀὰῖ 18 γγβρηΐ ΑΥΑΥ 
14 τηλιτίαρσεο-ἰεαϑβὶ 16 φογηα 16 ποῖ 
Ἱ χὰ δεεξ ατέλογτζίδς ο»ξ ψ Ὠδτοῖη (ῃ6 ϑοη οὗ ἤδη σοτηοὶῆ 

ΤΗΕ ΡΆΑΒΑΒΙΕ ΟΕ ΤῊΕ ΤῈΝ ΨΙΒΟΙΝΒ. (ΟἸΟΒΕΙΥῪ 
Ἰοϊηοὰ ἴο τε ὑῬγεοδάϊηρ οὔθ. [8 Ἰεδάϊηρ 1ά68 18 
[ἢς τοδαάϊηεθ58 οὗ ἴ86 (Βυτοῦ ἔογ [86 οοτηΐηρ οὗ [6 
Ι,οτὰ, ὅε:ε (ἢ οἱοϑθὶπρ ἌἘχῃοσίδιοη (νου. 12). ΤῊΣ 
͵λϑὲ ρδαγδαῦϊα ΔΡΡ 1165 πλδίη]ν ἴο τυ ογ5, [ἢΪ8. ἴὸ [ἢ8 
Ὑ0|016 ΟΒυγοῆ. [Ιπιεγρσγείθυϑ αἰ Υ 45 ἴο ἴλ6 Ἔχδοῖ 
της ταίοττοά ἴο ἱπ [15 δηά τῆς ἐο]]οννης ΡΑΓΔΌΪ6. 
Βοιίὰ ἀϊβεϊηοῖν ροϊπὶ ἴο {λς6 σοπιηρ οὐ ΟἾγίβι, πὰ 
ποῖ ἴο ἰῃς ἀεδίσυςτοη οὗ Τεγυβδ]θη ; Ὀὰΐ 15 [Πδῖ 
σοϊηΐησ ἱπητηςαϊδίεῖν ἐο] σε ὈΥ τῆς ἱααρστησηΐ 
ἀεβοτί δε πὰ νϑῖβ. 11-.6 ὺ) ϑοιης δοϊὰ ἰπαΐ ἃ 
τπουβδηά γεϑδτβ 111} ἰηΐεγνθης, ἀυσγίηρ τ ΒΙοἢ Γγῖβὲ 
0111 ῬΕΓΒΟΠΔΙΪΥ ταῖρι οἡ ἴπ6 ει. ὍΤῊ8 158 1π6 
“ῬΓδ- ΠΏ ]ςη141᾽ να. ὍΤἢε οΟἴθΕΙ νίονν 15 {παὲ [ἢ 6 
ϑεοοπά Αἀνεπί Ψ}}}} ἱπιπιεαϊδίεὶν ργεοεᾶς ἴδε Ἰυαρ- 
τιθηὶ. Τὴ πυϊηεσζουβ ἱπεπιδίίοῃβ ἰμαΐ [6 σοπλ- 
ἴπῃρ οὗ ΟΠ τβὲ Ὑ|}} θῈ ῥγεσεάεα ὈΥ δροβίδβυΥ δῃὰ 
οδίδϑίσορῆςθβ, ἤθη ᾿οϊποα ψ] ἢ ἃ [1674] ᾿ΠΙΘΓΡΙΟ- 
ἰλοη οὗ ἴδ6 Ῥσόρῆδου δρουΐ (ἢς “(μουβαπὰ 
γεδτβ᾽ ἴῃ Εδν. ΧΧ. 4-7, ΟΡΡροβα [88 νἱοὺν [πδΐ [ἢ18 

τ οα Ψ1] ρῥσεοςεάς ἴδ “ σοχτηρ᾽ ᾽ ΞΒΡοϑῃ οὗ ἴῃ τῆς 
αϑὶ σβδρίεσ, πὰ δ᾽] υἀεὰ ἴο ἴῃ [58 ραγδῦ]ε. Τῆς 
ρᾶββαρε ἰη Ἐδνεϊδιίίοη οδηποῖ ῬὈὲ ἀϊβοιβϑοα ἤετα. 
ΤΠ6 “Ρτδ- 6 πα] ᾿ ᾿ηϊογρσζεϊδιίοῃ οὗ 1Π15 ῬασϑΌ]ς 
ἴηνοῖνοϑ ἃ ΠΌΡΟΥ οὗ ἰδίου] 165. Αἱ (6 ββτὴς 
ἔτπης, (ἢς τηλίπ ροΐϊηΐ, τεβρεοῦηρ ἴπ6 Ῥοβιτοη οὗ 
(ῃς Αἀνεηΐϊ οὗ ( Ὠσίϑβί, 15 ζῶοσα δηά τλοσὰ δοοδρίξα. 
Οογίδι ἴν Ὠεσα 'β ἱπῃ ΡΟβϑι Ὁ]6, ρευῆαρβ ὑπ θβίγαθ]θ. 
ΑΙ] οσδὶουϊδίίοηβ οὐ ἀεδηϊιε ἐχρ  δηδίοηβ δρουέ (ἢ6 
{{π|6 δηα ογάοσ οὗ ῆθβε ἰδὲ [Ὠϊηρθ, ἃγὸ αἰἰβοοῦγ- 
ἀρεὰ ὃὉγ ἴῃ Ν8Ο]6 50ορε οἵ {ἢ]15 ἀϊἰβοουτβε. ΤὴΘ 
ῬΆΓΣΔΡΙΕ 15 Ρεου Αγ ἴο Μδιεν ; ἴὰ ΓαΚα χὶϊ. 26, 
[τς βυάδάση τεῖυστ οὐ ἴῃ6 Ι,οτὰ ἴο Ηἰ5 βουνδηῖβ 
(εἶδρ. χχῖν. 46--ς-1), ἰ8Β Βροίκδῃ οὗ 845 ἃ γεΐισῃ " ζγοπὶ 
ἴῃς νεάάϊηρ ;᾽ ἢετῖα [τ 15 ἔο] ον ὈΥ [ἢ6 βδιπια 
τπουρῃς ἐχραπαδά ἱπῖο ἃ ρᾶσαῦ]α. 

ψεσ. :. ποι. Αἱ ἰῆς ρΡεγὶοάᾶ βροόκδϑη οἱ ἴῃ ἴῃς 
αϑὲ σμβαρίεσ. Ὑλὸ ᾿υαάρτηθηῖ προ ἴδο86 ἴῃ ΟΠςΕ, 
Βανίηρ ἃ τῆοσγε ἀϊγοςξ Δρρ] οδέοη ἴο ἴλ6 ΑΡοϑβί!εβ, 
8. πιοπιοηςα Ὀείογε ἴπὸ Ἰπάρστηθηΐ ἀροη ἴῃς Ρ6ο- 
6. Βαὲ ἴτ ἰ8 ποῖ πΕΟΟΘΒΑΓΙΥ ὉΠΟΥ͂ ἴῃ Ἐ{Π|6. --- 
ὃ. ΒΕ πυιδ!1 οὗ σοτρ]ςΐίοη διποηρ ἴῃς ον; 

1158 πυτηοΥ πΔῪ πᾶνα Ὀδθῃ 1508] ἰῃ ψϑαἀαϊηρ ὕτο- 
(6 5510Ώ8. --- ΥΙ᾽ 5 ΤΟΡΓΙΟΒΟΠΈ ΠΡ ΒΘΡΑΓΣΔΕΟΙ 
ἔτουι ἴῃς πυου]ά, τὸ ΔΩΥ 5Ρρ6 018] β'σηϊδοδηος 5 ἴο Ὀ6 
Βουσηϊ. Τὸ ολιτΥὺ οὐΐ ἴῃ6 ἂρί ἤρσυτε οὗ ἃ πεά- 
ἀΐπηρ, {π|5 01455 οὗ Ῥεῖβοῃϑ τηυβὲ Ὀς ἱπίγοάυςαά, --- 
ἸΤοοῖς ἰμοὶν Ιδτῦρθ. ΕΔΟδ δα ἃ ᾿Δ1ῈΡ ἔοσ Βεσβεῖξ, 
ῬΓΟΌΔΟΙΥ ἃ ἴογοῦ τηδάς ὉΥ ννἱπάϊηρ τὰρϑ ἀρουΐ ἃ 
Ρίοος οὗ ἴσοῃ, δηὰ ἐδϑίεηϊηρ 1 ἴο ἃ τῆ 10 Κ ποοάδῃ 
5 ΤὨδ οἱ] νγ8 Ῥουζεα οἡ ἴπε ψῖςκ, [ῃς νεϑ8- 
56] σοῃτδιπίηρ [πδ Οἱ] ποῖ ἐογαιίης 4 ρατί οὗ ἴῃς 
[ΟΓΟΝ ΟΥ̓́ΪΆτηρ (νεσ. 4). -- πὰ ψϑαῦ ΤΟΣ ἴο ταθοΐ 
ἔδο τϊδορτουθ. Τς Ὀεϑὲ Ἐχρ᾽δηδίίοηῃ ἰβ: ἰμδὲ 

ἴῃς ὈτΙἀορστοοῖη 88 σοπιίηρ ἔγοτι ἃ ἀϊδίδησς, Ὀ6- 
ἔοτε ἴῃς ποάάϊηρ ; ἐμαὶ ἴῃς νἱγρὶπβ ψοηΐ οὐἱϊ ἴο 
πιεοῖ δϊπὶ ἴο διίϊεπα ἴτῃ ἴο ἴῃς ψνεἀάϊηρ δὲ 86 
Βουδα οὗ ἴῃς Ὀτάθ, πῆοσα ἴπ6 τλλυγίαρο νγὰ8 ἴο 
ἴακε ρἷδοθ. ΟἾγσίβϑι, [ὰς Βυϊάερτοοηι, οοπγ68 ἔγοσῃ 
ἃ αἰβίδηςε, [6 ὈΠὰς6 ἰ5 ἴῃ6 ΟὨυΣΟ; ; Ὀὰϊ 586 18 
ποῖ τησπίϊοηθαὰ δτα, 16 ἴπῸ “ νἱγρ η5᾽ ΤΕΡΓΟ- 
βοηΐ ἴῃς ἱπαϊν! 415 τα Κὶηρ ὑὉΡ [τς ΟΠυτΟΒ, 45 ἀο 
(6 ριιοδίβ ἰὴ ἴῃ6 ῬΑΓΔΌΪῈ οὗ ἴδ πεοὐάϊηρ οὐ (Π6 
Κἰηρ 8. βοὴ (οῇδρ. ΧΧΙ;. 1--14). ΟἿΟΣ νίενγβ τοίου 
τη 8 ἴο ἴῃς Ῥτζορσεβδίοῃ, δέίεσ ἴῃς πεδάϊηρ, ἴο (ἢ6 
ἀν ρον Βουβο, ποτα [ἢ οἹοβίηρ ἐεβεν! 165 
ΜΟΓῈ μ6]4. ΤῊ δοοοσαβ τι Ἐλβίοση ουδίοϊῃβ, 
Ὀυΐ 8 ἔδσ 1688 Δρσορσίξα. 

ψεγ. 2. Αμπὰ ὅνο οὗ ἴποπὶ ΨΟΙΘ ζοο θα, εἰς. 
ΤῊϊβ εαυαὶ αἰνιϑίοη ΠΥ ἤᾶνεὰ ἃ τηραπίησ. ΤῊς 
οοΥζϑοΐ ογάοσ 18 ἰγλπβροβϑα ἴῃ [6 σοπιποη νΘ͵ΒΙΟη. 

γφι5. 3, 4. Ἐὸν ἴδο ζοοἸ δ. ΤῊς ἰηβεγίίοῃ οὗ 
“ἔοτ᾽ ἱπίσοάμυοοβ [818 88 δῃ δνυϊάσπος οὗ πε ῖγ Ζ0]]γ. 
--Βυὶ 9 υἱϑθ, ὑσονἀθα τῃειηβοῖνεα Ψ] ΟἹ] 
ἴῃ {π6 ῬΓΌΡΕΙ νοβ8εῖ5β. Ἐχρδηδίϊοηβ : (1.) Τα 
Δ ρ8 τείδσ ἴο (Ὡς ουῦνατα (ἸΓΙβείδη Ἀρρδάγδῃο, 
[δες οἱ] ἴο ἱπτνασὰ βρ πίυδὶ 11ξς, [6 σταςς οὗ αοὰα 
ἴπ ἴῃ6 Πεατί, Τὴ γα ῥτεέεσ. αὖ Τῆς ἸΔῈ Ρ5 
τοργαβοηΐ ἴΠ6 Βυτήδηῃ ᾿δατγί, ΒυρΡ] δα ἢ ἴῃς ΟἹ] 
οὗ ἴδε ϑρ:πῖ, (Π6 νε85615. Ὀεὶπρ (π6 ΨΠΟ]Ὲ Ἡδιηδῃ 
ῃδίαγα. (3.) ΤῊΣ ΙΔτὴρ5 τθδὴ “δὶ ἡ τῆς ΟἹ] 
“ΟΥΚΒ,᾽ (4.) [ἢ6 ἰάτὴρβ “᾿ψοσκβ," τῆς ΟἹ] “ἔα ἢ. 
ΤΣ Ἰδίζοεσ ΝΟ σὰ ξδυ-ἐθο ἢ δα, 
γε. 5. ον ψΨἈ119 [9 ἱαστίϑα ; 49 

ΠΟΥ νεῖ ΨαΙΠΠρ ΣΟΥ Ηἰπὶ ; δὴ δ᾽] υβίοη ἴο τῆ8 
ἀοῖλΥ οὗ ἴθ6 Ι,οτά, -- ΑΙ εἰυτηροσοᾶὰ δηδ βἱορῖ. 
5166 Ρ ονεσοᾶπις [ἤεπὶ, ανθῃ ΜΝ 8116 (Γγηρ ἴο ΚΕεΕΡ. 
ΔΎΟ. ΤῊΪΒ ὈΤΟΌΔΌΟΙΥ γοΐειϑ ἴο ἃ ρίδάυδὶ ξοκρεῖ- 
ζ] 685 οὗ, ΟΥ σεαβδίηρ ἴο Ἴεχρεςῖ δὲ οησδ, {6 σοτ- 
ἱῃς οὗ Οἢγβῖ. 11 Ἰμαϊοδίοβ δῃ ἀποοηβοίουβ ρὶνὶης 
ὝΑΥ ἴο ἴδε ᾿ἰπβασπος οὗ ἴῃ ψου]. (γ]51᾽5 σομι- 
ἱῃρ Μ1] Ὅς υηοχροοϊεα ὈΥ 4]1, ἄνθη ὈΥ ἴμοβα νῇο 
τᾶ Κα οδ]ουϊδιοη5 ἀρουΐ 1. 

ψοεγ. 6. Βαϊ αἵ Ὦϊζ. Αἴ Δ Ἰαίο, ἀδτκ 568- 
80ῃ, (δε τηοϑὲ υπϑυϊαῦ]α ἴοο ἔοσ ἴῃ 6 ἐοο] ἢ νἱτ- 
δἰηβ ἴο τηακα ροοα {ΠΕΣ Ι80Κ. --  Α ΟΥῪ ἐδ πιδάθ, 
ΒοδοΙὰ (πὸ Ὀχίδοστοοαι! ὙῊ15 γγὰ5 υϑι8]. Α βρη 
οὗ 16 σοτηϊηρ οὗ Ο γιβὲ (ομᾶρ. χχῖὶν. 32ο)ὴ. Εὸσ 
ἴῃς ἱπάϊν!α δ), [Πδὲ ὯΝ ΤΏΔΥ ΠΟΙ ἃ ΔΠΥ ΤΙΏ6. 

γος. 7. Αχοῦθ, τσἰτητηϑᾶ ὉΠ ΟΙΣ 16.108, 2. 2.» 
{ππητηεα [ῃ6 τ ἸΟΚ δηα ρὰϊ οὐ ἔγεϑῇ οἱἱ, 50 45 ἴο 
τΆΔΚΟ ἃ Ὀτ}|δὴὶ ἤἥλπηο. “411 αἸὰ 115; ἴῃς ἔοο] 
ΙΒ υἱγρὶπϑ Ψεσα ποὶὲ Ἰδοϊηρ ἴῃ οἴξοτί. Βαΐζ πλοῖο 
Εἰπιπηὴρ ἀο68 ἘΠῚ σοοά, 16 ΤΠδτα 15 ΠΟ οἱ]. 

ες. δ. ΕῸΣ ΟἿΣ ΙΔΙῺΡΒ 810 κοίπρ' οαΐ, ποῖ “δανα 
βοης οὔἵ᾽ ὙΤῇς {Ππιηλης οὗ τπ6 το Κ ταδάδ [5 
ΔΡραζεηῖ. Μεζοὶγ ουϊννατά ΟὨγΙ 5 Δ ΔΡΡΘδτΆποα 
11 5ΠΟῪ 118 ἱπϑΌ  ΙΘΏΟΥ ἴῃ [η6 τϊάηισῃς τ Βθη 
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[Ὡς Βηάορτοοῖα οομλα8, γαὶ ἄνθη ἴδῃ 6 ΟἿ]Υ 
: βοίῃρ οὔ. - Ἴ 8. πδίυγαὶ τεαυεϑὶ σεργεβεηῖβ 
φδὶ Ὑ711 ΟΟΟῸΓ ἴῃ νΑσίοιϑ ἔοσσῃβ 1 ἴ86 ΒΟῸΣ ἤοΓα 
Ῥγεῆσυγεά, : 

Ψεῖ. 9. Ῥογδάνοιϊισο. ΤῊϊβΒ γγ͵ὰβ ἃ τείέιβαὶ, 
τπουρσῇ ποῖ ἰῃ ἕοσα, “Νοῖ 50᾽ 15 ἃ σοττεςῖ ραγᾶ- 
Ῥῆγαβθ. ΤΏ ΓΕΡΙΥῪ 15 ποῖ 561853}, Ἄνεη ἴῃ ἴδ ἄρυτςε, 
ἴογ ἰΐ ἰβ δἠστηθα : [0790 Ψ11 ποί Ὁθ Ὦ. Το 
μανς αἰν! δὰ ἴδ οἱἱ τνου]Ἱὰ ἢανε ἐπεγεὶϊν ἀεξελιςα 
ἴῃς Ρύυγσροβα οὗ [6 ῥγοσβββϑίοῃ, [Ι͂ἢ 1δὲ ἢουσ εδοὴ 
τηυϑβῖ βίδῃα ἔοσ Ὠἰπιβϑο]έ, σας ἢανίηρ ἔογ ᾿ἰτηβοὶξ 
ἴΠε ΟἹ] οὗ ρτᾶςε ἴο γα κε δΐβ ἰδπὶρ θὰσπῃ Ὀγρ ΠΥ. 
Τῆς ὈΠρἤῖη688 οὗ [86 ουὐϊνγαγὰ 116, ΠΊΟσθονοσ, 15 
ἴο 6 ἃ μαζί οὗ [ῃς ψρ]οΥΥ οὗ ἴμαὶ μουγ. -- θ0 γ9 
ΤΌΠΟΣ ἴο ὕπο (μδὲ 5611, ΤῊΪΒ ΡΓΟΌΔΟΙΥ τοΐευβ ἴο 
πε τηθδῃβ οὗ ρίδοα; ἴπ6 ϑουρίυγοβ, ὑγδυοῦ, ἴῃς 
ΠΌΘΟΥ, ΘΟΙΏ6 σνοῃ πα ἔδοτε δῃ ἀρυτηδηϊ ἴου ἃ 
βεῖ ληὰ ἃ ρδ:6 τηϊηϊβίτυ. 

Ψετ. το, Αμὰ ΨὮΣ6 ΤΟΥ του ΔΨΑΥ ἴο ὈΌΤΥ. 
ΤΟΥ Κορέ ὕν {πεὶγ επάδδνοσ ἴο ἔῃ νεγῪ 1δϑὲ (866 
ΨΟΓ. 11}, Ὀὰϊ ΡΓΟΡΔΟΪΥ αἸὰ ποὲ γσεῖ ἃ ΞΒυΡΡΙΥ οὗ οἱ] 
αἱ (ῃφξ Ἰαΐα Ὠουτ. -- ΤΏΘΥ (Βα τ .Ὸ Υ (ἡ. 2., 
[Π6 νγῖ86 Υἱγρὶη5) ψοαΐ ἰῃὰ τὲ δἷπὶ ἴο ἴδ τηδτ- 
Σίαρο ἴθαδί ; σοῃρ. Ἐδν. χχίχ. 7- ; χχὶῖ. 2. --- Αβὰ 
[δ0 ὅὍΟΟΣ τὧὯϑ δῃυϊ. ΝῸ τροτὰ δηΐτδηςς ἴο τῆς 
ἔελϑδί. ὙΤΠδ οα86 οὗ ἴδοβα νπτῆουΐϊ (΄ ουὐΐεσ ἀδτῖ- 
Ὦ638 ; ̓ ΠΟΙΏΡ. ΟΠΔΡ. ΥἹΣ, 12) τνὰ5 β8}}γ ἀδοϊαςά. 
ΕΣ ΙΙ. Αἰοσυγασὰ οοσθθ 6180 ἔδι0 ΟἿΟΣ Υἱΐ- 

ἐστι Τα βἴοσγυ 15 οαιπϊοὰ ἰο 115 Ἐοποϊυβίοη ; ἕῃς 
ΟΟ] 8ἢ ν]τρίηβ αἰα ηοΐ ἸΔοἰκ Ρογβιβίεῃϊ εβοσι. Ὗς 
ΤΩΔΥ ὑπαογϑίδηα ἴΠ6 ΥΕΥβῈ 85 ἃ ΤΊ6ΥῈ ΟΔΥΓΥ Ωρ οὐΐ 
οἔ ἴπε 5ἴοσυ, οὕ 48 βϑῃονίηρ [6 ρετσβιβίεηξ ἃΡ}06818 
οὗ ἴῃς 5εϊξ-ἀδοεϊνεῦ, ὙΠ ηουΣ τερατὰ ἴο Ἐχηδ. 
ΟομΡ. σΠΔΡ. νἱ]. 22. Ἴδε στᾶοσε ἰπἴδταὶ Δρρὶϊοδ»- 
[ἰο 15 σίνεη Ὀεϊον. 

γεσ. 12. Ζ ἴον γοῦ ποῖ, Οοὔρ. Τἤδρ. νυἱ]]. 
23. ΤΒο τεξι58] ἰβ ἀεβηϊϊε δηὰ Ἀρρδγθεηῦν ἤη4], 
ἈΠᾺ 9 ἴῃς Ὀα515 ἔοσ ἴῃς ἐχῃοσγίδιοη τὶς ἔο] 

ΤΕΙ͂Ε ΟΟΘΡΕῚ, ΑΟΓΟΚΌΙΝΕα ΤΟ ΜΑΤΤΗΕΥ. [(μαᾶρ. ΧΧΝ. 1-30. 

Ἶονγβ. ϑοῖης οὗ τῆς δἀνοοςδίεβ οὗ τὴ Ῥσθ- τ ]ςη- 
ἱΔ νον ΒΌΡΡοβἪ (δαὶ [88 τεΐαβαὶ ἐχοϊυάθβ. ΟὨΪΥ 
ἔτοσῃ ἴδε τα ]]οηΐυτα, ποῖ ἔγοσῃ ἴπς υἱεϊπλαὶς κὶ πρ- 
ἄοχῃ οὗ ΞΊΟΥΥ ἰῃ ἤεάνοη, ππαάϊηρ ἃ αἰβεγοποε Ὀ6- 
ἔνοοῃ ἴΠ6 ρῬὮΓγΑ56 ΒΕΤα δηὰ ἴῃ σοὨΔΡ. νἱΐ, 22. ΤΠΟΥ 
Γοῖογ [6 ῬΆΓΔΌΙς, ποῖ ἰο ἴῃς ἤηδὶ Ἰπαρσπηιοηί, Ὀυϊ 
ἴο {ες οοπιίηρ οὗ ἴῃς ,οτὰ ἴο ΗΙ5 ροσβοῃδὶ σγεῖρτι. 
Οη {ἢ ]8 νεῖν [ἢ Ἰαββοὴ σεϑρεοῖβ τς ὈΪ6βϑεάποβϑ 
οὗ επάυτδηςε υπίο ἴδς απὰ, οὗ Κεορίηρ [86 ᾿ἰρῃὶ 
ὈΠρΐ ἔοσ τς σουλην οὗ τς Βηαερτοοσ, Πού ονΣ 
ἀεϊαγεά. ΤΒε ἴδῃ νἹγρὶηϑ τεργοϑοηΐῖ δηῖ!α σοη- 
ἜΡΔΌΟΠΒ ἈσΟΟΙΡΔΥηρ ἰἢ6 Βηίάςδ, ἴῃς [εὐ 158 
ἈυτΟΝ, ΝΌΓ δἃ1Ὲ ΔΠΥ οἵ ἴπεπὶ Ὠγροοτγίῖαβ, Ὀυΐ 

411} 1] 5ου}8 Ὀεδγίηρ (ΠΣ ἸΔὴρ5 ; [6 ἔοΟ 158 
ΟὨ65, ὨΠΟΎΕΨΕΙ, τ Κρ ΠΟ ῬΓΟΥ 510} ἔοσ ἴπ 6 ΒΌΡΡΙΥ 
οὗ τς οἱ] οὗ ἴῃ ϑριγιῖ, Ὀὰϊ ἰγυβηρ (δὲ ἴπα Πρ 
οποα Ὀυχηΐηρ, ψου]α ἀναγ Ὀυτη, περ] σ ηρ δίς ἢ- 
ἔξ] η655 δηαὰ ΡΥΑΥ͂ΘΥ. Α5 ἱΐ νγα5, ᾿ΠΕΙ͂Σ Δ τ Ρ5 ὝΕΓΕ 
ΟἿΪγ σοΐπρ ουκ (νεσ. 8), ἀπὰ {Π Γ αϑοτί νγὰ8 ἴοο 
Ἰαῖΐε γον δαί ἔνι. Αἴ ἴῃ6 ρέπουδὶ )υάρτηδηϊ, 
ΒΌΘΒ ὙΠ] Ὀς Ἰυαάρσεα ἰῃ σοτατος ἢ [ἢ6 ταβὲ οὗ 
[δε ἀελᾶ. Τὸ 8] [μὲ5 1 πᾶν Ὀς οὈ)εςίεα (πμαὲ ἴΠ6 
814] Ἰυάρτηεπί Πᾶ8 ΔΙσεδαῦ Ὀδθεῃ βροόκεὴ οὗ ἴῃ 
οὔΔΡ. χχῖν. σἹἱ, δῃὰ ἴμδὶ {πε ἌἘχῃοσίδθοη οἱ νεσ. 12 
Ιοβεβ ἰΐ5 εἰ ρδ515, ἰξ ἴθ ἰβ δῃοίμοῦ αδΥ οὗ 
ταςο ἔοσ [Π656. 

γεν. 12. ὝαῖοΣ Τποχοΐζοτο. Τῆς 8δπι6 Δαπιοη!- 
τίου 45 ἰῃ οἤδρ. χχὶν. 42,44. “ ΝΏεγεϊη Πς6 ὅοη 
οὗ τοδῃ Τοπιοῖδ᾽ 15 οτϊἰεα Ὀγ [86 Ὀεϑὲ δυϊβοτγὶ- 
65. ΤῊΪ5 τηᾶῖκεβ ἴῃς Ἐχῃουίδ 0 η. τοῦτα σΈΠΕΓΑΙ. 
ΤΒο ςοπιηρ οὗ οὖς Γογά, ἰῇ 80 ἔδυ 8ἃ5 ἱπαϊνι ἀυ.4]5 
ΔΙῸ σοῃοογπδα, ἰδ [86 ἀδὺ οὗ ἀεαϊῃ. Ὑπαη ἰῃς 
ἄοογ,18 δδυῖ : (ἢς ἀοογ οὗ σορεπίδῃςθ, οὗ ΒΟρθ, 
οὗ βαϊνδίοι, βδαϊ ὈὉγ Ηΐπι [μδὲ 5Βῃ τ} δηα ἤθη 
οδῃ ΟΡϑῃ, “ ναίοἢ!: ἰδογεΐογο, τὲ τῆς ΟἈΠβδῃ 
Ῥτοξεβϑίοῃ ἰ8 βϑυρρ)εα ὈΥ μα ΟἹ] οὗ (π6 δρί τς, 50 
ἴπαϊ Ηἰβ βυάάεῃ υπεχρεοϊδα σοτηΐηρ τᾶΥ ἢοΐ ἤπὰ 
5 τ ουὶ Ο1] ΟΥ̓ ΟἿΣ ἰΔΙΏ Ρ5. 

ΓσΗΑΡΤΕΚ ΧΧΝ. 14:-30. 

: ΖΔ βαγαδίφ οὗ ἐλε Ταξρης. 

Ι4 “5 ΟΚ με ξέμραάονι οὗ ἀσαυδρ ᾿ ἐς ἃ5 ὃ ἃ τῆδῃι “ {γάν ] ]ηρ ᾿Ἰηἴο ἃ 5 ζοπιρ, ἔ, Ἢ (ον. ἴυκο 

ζο ἔατ 8 σου πέΓΥ, τυάο 4 οΔ1164 ΕΪβ οὐγῃ βεγνδηΐβ, δῃὰ ἀεἰἰνεγεα ὅ ζϑρρ. οι, 

15 αηΐο Ποῖ ἢΪ5 ροοάβ. Απᾶ υὑπΐο ὁη6 ἢς ρανε ἥνε “.δ]θηΐβ, ἴο δῃ-, ἕξαρ. χαί. 

οἴπεν ἴνο, δῃὰ δ ἴο δῃοΐῃοσ 9Ὲ6 ; “ἴο ΘνεσῪ τῖδῃ ὅ δοοοζάϊηρ ἴο ψ βαρ. χνεϊ 

16 δῊ 5 Β6ν6σαὶ Δ} 1 ; δηὰ βίγαὶ  αῦναν “ ἴοοκ Τ 5 ἦουγπου. ὙΒθη 5, ἤδη. χιι 6; 
τ (οσ. χῇ. 

ἢ6 (αἱ 449 τοοεϊνοα [6 ἔνε ἰδ]θηΐϊβ ψοηΐ δηὰ ἰγαάθα τῇ τὴ 6. τὸς Ερὰ ἷν. 

[7 
18 

58Π16,}9 Δηα τηδάς Ζῴδρε οἴῆεσ ἔνε ἰδ] θηῖβ. 

τμαἱ αὶ γεορευεα ἴντο, Ὧδ 4150 12 ρσαϊηεδα οἴμοῦ ἔψο. 
Αμπά ᾿ἰκονίβο ἢς 7 

Βυϊῖ 6 ἰδαΐῖ 

[449 τεοεϊνεα 13 οηα ψϑηΐ 1 δηά αἀἰρσροά ἴῃ [ῃ6 δαγίῃ, δηὰ Ἀϊὰ ἢ 15 

Ιο 
20 

Ἰογ 8 πιοῆεγ. ῚΑἷἕῖοσγ δ ἃ Ἰοὴρ {{π|6 (ῃ6 Ἰοτὰ οὗ ἴοβα βεγνδηΐβ 
οοπηεῖῃ, δηά 7 γεοκοηοίῃ ἢ μετ. Απά 50 15 Βε τμαΐ μδὰ Ὁ τδ- “ ὅβαρ. χνᾶϊ 

οαἰναα 18 ἤνα ἰα]δηΐβ οαηθ δηά Ὀγουρῆϊ οἴμοι ἔνα τα]θηΐ8, βαγίηρ, 

Ιοτά, δου ἀοὶνογοάβὲ υαηΐο τὴ6 ἔνα ἰ]θηΐβ: Ὀδῃοϊά, 1 μάνα 

1 Ἐὸν ἐῤ ἐς 3 5 τὐλδηπηὀ ὃ ροϊηρ ἰηΐο ἀπο Γ ἋἍ ογεξ ὙἼΟ δ ογρεῖξ διὰ 
δ᾽ βοῇ Ἷ δηᾶ ἢδ ψεηΐ ΟἿ 8 ΞΙγα ρ ΓΝΑΥ 9. ο»κἱξ Ὠδλὰ 
10 [ῃθ τὴ 11 δε τ 6 Πὰ 12 ῃ Κ6 τλδῆθοσ δα ἰῃ4ἴ τεσοϊνοα [6 νο 
18. 2,567} τῇ 6 14 γρηΐ ΔΨΑΥ 16 ΝΟΝ δίϊοσ 16 ο»»ἘεΖ2 50 
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21 καϊποά Ὀ6ϑί4θ [μ86πὶ ἔνα ἰΔ]θηΐβ τηοσα.1 Ηἰ5 ἰοτά 8814 ιιηἴο δἰ ΠῚ, 

Υν 611 ἄοῃο, Ζῴοιε 18. σοοά δηά ἔδίτπῖι] βεγνδηΐ: 5 ἴοι μαβὲ Ὀθθὴ 39 6 γ8ι. 23} 
[Αι 8} ονεῖ ἃ ἔεν [Ὠϊηρ8,}Ὶ ν}1}} τῇδε [ἢδε συ ]εῦ 9 ΟΝ ΘΓ ἸΏΔΩΥ κα ὕμαρ. χχίν. 

22 τῃϊηρθ: δπίογ ἴδοι 15 Ἰηΐο [ἢ Ἶογ οὗ ἴῃγ ἸΙογά, Ης δ]30 ἴμαι μβαά 9 “5 
τοςεϊνοα 18 νὸ ἰ]θηῖβ σαπηθ δηά 5414, οσά, ἴοι ἀο]νετεοαβί 

ταηΐο τὴ6 ἔψο ἰαἰθηΐβ : Ὀ6 ΠΟ], 1 να ραϊηδά ἴἵνο οἴμεσ 3: τ] ης5 

23 Ὀεβίάε {6 πι.32 Ηἰ5 Ἰογὰά βαϊά υὐΐο ἢϊτα, 811 ἄοπῃθ, σοοά δηὰ 
(ΑἸ βαγναηΐ : ἴοι ἢδϑι Ὀ6θη 39 {81} 1] ονεγ ἃ ἔδεν τὨΐηρδ, Ὶ 
ΜΝ} τηακα ἴμες συΐϊοσ 39 Ἴνοῦ τϑην τὨϊηρϑ : δηΐοσ ἴδοι 18 Ἰηῖο [86 

24 ἸΟΥ οὗ τ(ἢγ Ἰογτά. Τβθη ἢδ νοῦ 33 Παά τϑοοῖνθα τῆς οης (Δ]θηΐ 
οδίηθ δηὰ εαϊά, 1 οσὰ, 1 Κῆον τἢδ66 τμαΐ ἴδοι τί ᾽α ἢαγά πηᾶη, 5. 

τεδρίηρ; ΜΒ ογα μου μαβῖ ποῖ βονῃ, Ὁ ἀπα ὃραιμετίηρ νΉογα ἴβοὺ ἢ ζοπρ. ἴ 
25. διαϑὶ ποῖ βίγενεά : 5. Απά] ννὰ8 ἢ αἰταϊά, απὰ τνυθης 3 δηὰ ἢἰὰ (ἢγ 
26 ἰαἰδηΐ ἴῃ ἴῆ6 φαγῇ : ἴο, ζζδγε ἴοι δαϑὶ Ζάαξ ἐς τ[ῃϊπ6.3 Η!5 33 1 βαρ. χα. τς: 

ἰοτά δηϑνογθᾶ δηὰ βαἰᾷ πηΐο μἰπι, Ζζοι υἱοκαα δηὰ " 95] οι ἔμ] 56τ- τ, ἔστι. χί, 

νηΐ, ἴδοι Κποινεϑ 8 τῃαῇ 1 γθὰρ ψῇογε 1 βονεά ποῖ, ἀπά ραΐῆογ 

27 ΜΏΘΓΕ 1 δάνα ποῖ βίγενεα : 81 Του οὐρμίεβι [μογεΐοτε ἴο ἢδνα ρυΐ 
ΓΩΥ ΤἸΏΟΠΘΥ ἴο ἴῃ6 ΘΧΟΠΔΗΡΟΓΙΒ, Σὲ δηὰ 2065 88 αἱ τὯγ οοτηΐηρ [1 

28 5ῃοιά ἢανε ταοείνεα 86 πηῖπθ ονη ΜΙ ἀϑοτγγ. 86 Ταΐκο 86 [Π6Γγ6- 
ἔοτα [ἢ ταἰδηΐ ἔγοτῃ Ὠἰμα, δηὰ ρῖνα 12 υηΐο Ὠΐπὶ ΜΘ 51 Πδτῃ 18 

20 ἴδῃ ἰΔ]δηΐ8. 

ἐ τ ϑᾶτα. χχυ. 

"ΕἜΟΥ τὑπΐο Ἔν ΘΓΥ οπα πὶ ΔΕ 58.411 Ὀ6 ρίνεῃ, δηὰ " ἢ τΡ χὶϊ. 12; 

δ 5841] ἢανα δριιπάδησς : μυΐ ἰγοπὶ Ὠἰπὶ ταΐ μβαῖῃ ποῖ 5}4]} Ὀ6 οἴ ἀμ 

30 (ΔΚθὴ ΔΥ ὄνθη παῖ Μ Οἢ ἢς ΠΒαῖ. 8. Απάὰ ὁ οαϑὲ γε 85. {Π6 ΤῊ τον 
323 ἴμλικε χνὶϊὶ. 

«Ὁ ὉΠΡΙΟΠΙΔΌ]6 βεσνδηΐ ἰηἴο Οὐἵοῦ ἀΑΓΚΉΘ6885 : 9 ἴ6γα 5141]. 6 ψεαρ- το. 
ἵῃρ' δῃηὰ ρῃδϑῆίηρ οἱ ἰδεῖ. 

11 σαϊηοα οΟἴοῖ ἔνε ἰΔ]6ηῖ5 18 ο»εἰζ ἴἰᾷου 
11 ΟΙὮΟΙ ἵτο 
Ἡ ἡϊάπί ἠοῖ 5οῚ 
35. 10, τῆου ἢδ5ῖ [Ὠΐη6 οσὴ 9. Βιυϊ ἢΐ5 
81} 4ἰὰ ποῖ βοδίίοσ 82 ὈΔΉΚΟΙ͂Β 
8. γρρρὶνοα Ὀδοῖς 8δ ἰηίογοϑῖ 
δ] [ῃδΐ 

33. γέ Ὀδϑὶαθ 6. 
36 ἡἸάϑὲ ηοΐ βοδιίζοσ 

19 τγαβῖ 30 ςρί [66 
325 Αηὰ ἢο αἷςο τῃδλὶ 
86 Ῥοίΐηρ 51 πεηΐ ΑΥΑῪ 
80 Κησνοβί ἴἤοαυ 
88 γε ἰΏ6 ἢ 

Φ 86 ΤἌΚΕ γε ΔΙΑΥ 
88 σνδῃ ἴπδὶ ΜΏΙΟἢ ἣδ δι 5841} Ὀ6 ἰΔΚ6 ἀὐσὰν 890 η52γζ ουϊ 

Θ 

ΟΟΝΤΕΝΊΒΘ. Τῶἢδ οΟΪοβα σοηποδοίοη οὗ [ἢ]8 ραζὰ- 
δὶς τ τἢ τῆς 1451 18 ᾿ἱπάϊσαϊθα Ὀγ 115 ορδηϊηρ πογάϑβ. 
Τῆς πη 15 (Π6 βάῖῆς, θαϊ ἴπ6 ὕγο οδῃ σοδαγ Ὀ6 
ἀϊϑεϊησυϊβηεα : “ ΤῊς ΥἹγρίηβ ΈΓῈ το ρτοβεηϊθα 88 
ἐὐαλδέηρ ἴον ἴῃς Ι,οτὰ, γα μάνα ἤεσὰ ἴῃς βεγνδῃΐβ 
τοογ Σέ ἴοΣ Ἡΐϊπι. ὙΠΟ ἴπ6 ἰπνναζὰ βρίτίτυ] 
τεβῖ οὗ ἴῃς (9 δη νγνᾶβ ἀθϑοσ θα ; Ὦδτα ἢϊ9 6 χ- 
ἴογ8] δου νγ. ὍὮοσα, ὈΥ ἴῃς οηὰ οὗ (6 ἐοο] πῆ 
νἱγρίη8, γὸ ἅτε ψλτηδα ραϊηϑέ ἀδοϊδηβίουβ δηά 
ἀεἸαγβ, ἴῃ ἰῆς ἰπψαγὰ βρίγιτυδὶ 116 ; Πδσα δραϊηβί 

. ΒΙυρ ρΊΒἤπ685 δηὰ 58]οἵῃ ἴῃ οὖζ ουὐϊγατγα νοσδίίοη 
δα ποτ᾽ (Ττοης ἢ). “ὙΠοτε, [ΒὨ6 ἔοο] βἢ νἱγρὶη8 
ἔλι]εἃ »ονε ἐλέρμξίρς ἐλεεῖν 2αγί ἐοο -- δογα ἴδια 
ὙἰΟΚΕα βεσνδηίΐ [2115 “ο»ε ἐλέρξέγρ ἀΐξ Ἴοο λαγαὶ ἢ 
(ΑἸέοτά). ΤῊ 5 Ῥασγϑῦϊα πιυϑὶ αἶϑο Ὅ6 ἀϊδιεϊηραϊπηδα 
ἔτοτῃ ἐμαΐ οὗ ἴῃ ἴδῃ ρουπάβ (γέρε); ΤΚα χὶχ. 
2-22. ΤΟΥ ψ6Γα υἱξεγρα οἡ αἰ βδγθηΐ ΟσΟΔ510}5 
(158 οα ἴῃς Μουπὲὶ οὗ ΟἸΐνεβ ᾿υ5ὲ Ῥεΐοτε [ἢς οτυ- 
οἰδχίοη, [παξ ἴῃ Το γο πο (π6 ε Κ ῥσενίουβ) ; πὶ τῇ 
ἃ ἀϊβογοηΐῖ ρυγροβα ; δαί ἴο χάσῃ ἀραϊηβί ἢ ἰάδδ 
οὗ ἴῃς “ρέεάν σοτηῖηρ οὗ {με Κίπράοπι οἔ σοά ἴῃ ἃ 
{ἘΡΟΓΑΙ 86η86, [18 ἴο οχῃοσχί αἰδοῖ ρ] 68 ἴο θὲ 

ΤΟΔΟῪ ἔογ ἴδ τεΐυσῃ οὗ ἴῃς Τοτὰ. Τῇ ἰγυβὶ ἰπ 
ἴδε πα οδβὲ ἰβ (ἢ6 88πι|6 ἔου δδοῇ βεγνδηῖΐ, ἤδσα 
Δοροχαϊΐηρ' ἴο ΔΌΪ ΠΥ ; (Ποῖα 15 ἃ αἰβεσγεποα ἰῃ τη 6 
ΠΌΓΩΡΟΙ οὗ βεγνδηΐβ, δπὰ ἴῃ τῇς ρύυγροβα οὗ ἴῃς 
Ι,οτὰ δ ἀῦβεηοα ; ἴπΠ6 Ὀοδανίοτ οὗ ἴῃ6 τὶ οκοα 961. 
νδηΐ 8 ῃοΐ ἀδβοτ θεὰ ἰὴ Ἰἀεηεῖς 8] [οττηβ : [ἢ ς ῬᾶΓ- 
ΔΌ]6 ἰῃ [κὲῈ ΔΡΡ]168 ἴο οὔ οἶδ] ρϑύβοπβ; ἐἰ5 ἴο δ]], 
Ἔνθ ποχηΐηδὶ, ΟΠ ϑδειϑ. 

ψεσ. 14. Ἑον ἐς ἰδ. ΤῊΣ ὄνθηῖβ Π]υβίταϊδα ἴῃ 
[6 Ῥγανίουβ ραγδῦϊα, “Τῆς Κιηράουῃ οὗ Πεανοη᾽ 
8 ποῖ βρεοίθο δῃουρῇ. Τῆς οχηἰββίοῃ οὗ "ἴῃς δοη 
οὗ πδη,᾽ εἴς. (νῈσ. 13) ἔουθ 8 ΟἿΤΓ βυρρ ]γἱπρ “Βα 
15.) -ς ΑΒ ΨῈΘ5 ἃ 281 χοΐπρ' ἱπίο ΘΠ ΟἴΠΘΣ ΘΟΌΣΟΣΥ, 
“βοϊηρ δυγοδα." Ηδτσγε (γίβε ἰ8 τερτοβϑοηϊεα 85 ἃ 
τηδη οὗ ΘΔ] ἢ ; ἴῃ [κε 8ἃ8 ἃ ποῦ] ηδῃ ροῃα ἴο 
τεοεῖνα ἃ Κηράοῃι. --- Τα οὖσαι δοσυδπΐδβ, [ἢ 6 ὕτο- 
ἔςβϑϑὰ ἔο]]ονγεῖβ οὗ (Ὁ γβί, ποῖ πεσεῖν τς πχϊη- 
ἸΒίτγ. -- μὰ ἀοϊνοσϑᾶ ππΐο 61: ἷν χοοάδ. ΤῊς 
ΒΡ ̓  ΓΔ] Ὁ] 5ϑῃ 98 νἈἱΟἢ τα " Ὠἰδ5 ;᾿ ΙΏΟΓΟ σόπογδι 
ἴδῃ ΤΒΔΡ. χχίν. 45, σεῖο τῆς οὔος οὗ (ῃς τχΐϊη- 
ΙΒΈΤΥ 18. ὈΪαὶηὶν γαξογσγαα ἴο; 

ΕΓ. 15. Εἶν ΑΙΘῈ (8 --- Ὸ -- ὁπ0. [Ιη Τα 



204 ΤῊΕ ΟΟΘΡΕῚ, ΑΓΓΟΚΌΙΝΟ ΤΟ ΜΑΤΤΗΕΝ. 

ἴΠ6 ἰγυβὲ 18 ἐς βᾶτης ἔοσ δδοὴ βεσνδηῖ. 90 ρτεαῖ 
ἃ 50: 845 Εὐϑὴ ἃ 51 9]6 "(2]6ης᾽ (σοτῇρ. οὔδρ. χυ]]ὶ. 
24) σοῃδεξκαυϊεα ἃ ν ΤΥ να] δῦ ]ς ἰσυϑί. ΤῊΘ “ρουπά᾽ 
(οὗ πιυο 5ιηδι]εσ νᾶ]06) 15 δὴ οπς4] οἰξξ ; τῆς 
“τ᾽ οηϊβ,᾽ γι ε5 οἱ ἴῃς ΘΡΙΠῚ ἴῃ αἀἰδδσθεης ἄερτεαβ. 
ΤΩ στοαῖοσ ναὶὰς οὗ ἴΠς ἰΔ]δηΐ βιρσραβῖβ [86 5ὺ- 
ῬΕΠΟΓΙ οὗ βρ᾽ 2] ἐπαάοντηθηῖβ ἴο ΤΕΥΟΙΥ οἵ- 
Βοΐ4] οὔθβ. Τἢἷ8 Ῥαγαῦϊε Ἀ45 Ἰεὰ ἴὸο ἴῃε ιι56 οὗ ἰῃς 
ννοσὰ “1]οηῖ ἴο ἀδῃοῖς ἡδίυγαὶ ἐπάουτηδηῖβ 8150. 
- Αοοοχάϊηρ ἴο δἷ8 ΒΟΥ ΣᾺ] δ γ. δῖα πδίυγδὶ 
“ τΔ]6ηΐβ ᾿᾽ 1 σεξοεσσεὰ ἴο. νεη βρ τυ] σὶξῖβ σὰ 
τερυϊαῖεαά ΌΥ Ρεγβοπδὶ βυβοερι Ὁ1}1ν ἀπά σαρδοϊίγ. 
ΤΙ" πάρ νν ̓ 15. ἃ5 γϑ 8} Βαϊ 1658 αἰγεσῦν τῆς ρἸΣ 
οὗ ἀοα. δυο! μεν Οὐγ οὐνὰ ἴο οςσολϑιοῦ 5 γοξ 
ΓΕΒΡΟΏ 5:11, Βα ἢ “401 15 ἢοΐ δῃουρῃ ΟἿΥ 
ον ἴο ὙγΑΙγαηΐ ὉΓΙ6. [1{ 18 ΠΟΓΟ, ΤἸΠΟΣΘΟΥΟΙῚ, οδ- 
ῬΔΟΙΥ ἔοτ "βρι γιτι]᾽ ρ 8. --  ϑηΐ ὁπ δὲδ ΟΌΣΩΘΥ. 
ΤΠ ογάογ οὗ ἴπ6 Ρᾶγαῦ]ε ἰ8 (ῃδὶ ἀεπιαπά θα Ὁγ ἰΐ8 
ἔοπῃ ; Ὀυϊ (6 Αδβοεηβίοῃ ({μ6Ὲ ἀερατγίαγε) Ρτε- 
οεὐςὰ τς ἀδγ οὗ Ῥεηϊεοοβὶ (ἰὰς ἀιδίυςτοη οὗ 
σἰἢ8). ΤῊ8. βῃου]α σδυϊίοη 8 αραϊηβὲ [Π6ο- 
τὶεβ δρουΐ ἴῃς οὐάδσ οὗ Ἔνεηΐβ δὲ ἴπ6 Ἴογΐηρ οὗ 
Ομτβι. “Θιαίρηῦναν, οὐὴὴρ ἴοὸ ἃ οὔἴδηρε οὗ 
τεδαϊηρ, πιυβὶ Ὀς Ρ]δοςσά 1 νεσ. 16. 

ψεῖβ. τό, 17. Τῆς Ιοταΐἷδβἕὸ ἀΌβεποα σοργαβθηῖβ 
ἱῃ σοογαὶ ἴα ρεοτοὰ θεΐτχεεη ἴῃς Αϑβοεηβίοη δηά 
τὴς ϑεοοῃὰ ςομηὶηρ οὗ ἴῃς Τιοτγὰ ; ἰπ ἴῃ ο8536 οὗ ἰη- 
ἀϊντἄπ15, ἴἰη6 ἀδγ οὗ ἀδδῖῃ ἰεττηϊηδίθβ τῃ6 ρετοά 
οὗ δοῦν. - ΒΕΔ  ΕΓΔΥ (566 νεσ. 15). Ἐδοῇ 
[αἰ 0] βοσνδηὶ θεϑδῃ [15 δοιϊν Υ αἱ οὔςδ : δπὰ 
ΘΔ Ο ἢ ραϊηδα ἃ δ 6402] ἴο τηδι ἱπέσυβιςα ἰο Ηΐπι. 
πὰ ἴῃς οἴμποσ ρδζγδῦϊς, [Π6 ρι 15 ἴῆς βᾶπ|6, ἰδ8 
ἰῇ νλιϊοα. δυσςοββ ἴἢ οἰξοίαι Ῥοβί:οη νδγ]68 ; 
αὐ ἴῃ6 Ὀ]εββίηρ ἔγοπι ἔα τΠξα] υ8ε οὗ Οὐ 5 βρί τϊ- 

Δ] ρσὶ 5 15 ἴῃ ἀιγεςῖ ρσοροσὅοῃ ἰο ἴῃοβε ρὶ 8. Α5 
ΔΡΡΙ δὰ (ο υ8, ἴῃ 4] 6 ηῖ5 τ ΔΥ 6 ΘΟΠΒΙΔΠΙΕΙΥ ρΥ δι, 
85 ΜῸ]1 48 σοῃβίβϑην ρσέρέϑερ. 

ες. 18. οΣϊ ΔΨΑΥ͂, ἴῃ σΔΓ 6550 655. -- Ὀἱααϑὰ 
ἐπ [89 ΘΑΣΟΣ δχιὰ ἰὰ ἷ5 Ἰογὰ ΒΒ ΣΔΟΠΘΥ͂. --- Νοῖ Δη 
ἀοῦνα 11-ἀοοτ, {κα 186 ΨΟΚεα βεγνδηΐ οὗ σἤΔΡ. 
Χχὶν. 48, Ὀυϊ 51ΡΙΥ περ]εοῖα! οὐ ἴῃς Ὀ]εββίην 
εἴνεη ἔτ. Ἧδ Ὀυτγὶοα ἢὮ15 ρίζαι] ΡῈ ἴῃ δὲ 
15 δατίῃ νυ, ΠαΒῊΥ ; “τῆς παρ κίῃ ᾽ ἴῃ [πὸ ΟΠ ΟΥ ὈδΓ- 
ΔΌΪ6 τηθβϑη5 16]6 655 ἰη οἶος. Τὴδ τηδη τὰ τῃς 
οπα (ϑρί γ[8}) ἰα]εηξ 15 περ] ρεπί, ποΐ Ῥεοδυβε Β6 
[45 6 παίυγαὶ σΔΡΔΟΙΐΥ, Ὀὰὲ ἔτοπι ἜὔΥΥ, ΟΥὙὉ 
[4156 ἰάθαβ οὗ υπιδὴ ἱπΑ Ὁ} 1 (νεσ. 24), εἴς. ΤῊΣ 
ΟἿδ 1Δ]6ηΐ ΙΔΥ̓ Ταρσεβαηΐ 6 σΈΠΕΓΔΙ ἱπΠἤΘη 65 οἴῳ 

[(βμαρ. ΧΧΝ. 14-3ο. 

ἴομ ἔος (6 βαᾶπὶς ἔα: ἔι]π655 ; (ῆ6 διπουπὶ ν᾽ λ8 
ΒΔ, 1εσ, Ὀυξ [6 ἰσυβῖ ἸΤΆΞ 5: 4116 Υ, ἰδ 6 τουναγα ΝΝΔ8 
ἴδε βᾶπὶς α'ῖ38ο. [Ι͂ἢ βρ' πῖυδὶ (ἱπρδ ἐλ  Πξ1π655. 18 
ΒΌσςΘα585. 
ει. 24. Ἰωτᾶ, 1 πο [ζὸ0 [Βαὲ ἴπου αχί ἃ 

δαγὰ δ. Α οομηπίου ὄχουβε: (ἢ6 Τηδϑίοσ ἰ8 
Βαγὰ δηὰ βε] βῆ, Μεη σερσοβϑθηΐ σοά 88 ἀδιηδηά- 
ἴησ ἔτοτῃ ἴπεπι δδὲ ΤΕΥ οδηηοῖ ρογέοττη. ἴῃ (6 
ῬΆΓΑΌ]Θ, ἀπα ἰπ σαὶ, (ἢ Ἔχοιβε 15 ᾿μοοηβίβίεηϊ 
πὰ 86] -οοην]οὔην. --- ΒΘΑΡΙΣΡ ὙΠοσο ἴδλου ἀἰάσὶ 
ποῖ βοσ. "7912: ἐς νιαρεὴς ἐξ, ἴο δποούυταρε Π]πὶ- 
5615 ἴῃ 1]Θη 655 (ΑἸέοτΤά). --- ιάσί ποῖ ϑοδίϊοσ. 
Α τερεῦδοη οὐ ἴδ ἔοστηοσ τῃουρῃῖ, ἴῃς βονὶηρ 
Ὀεΐηρ τορσοβοηϊεα 85 ἃ βοδίζο ηρ ἴο Ὀσίηρ ἰηΐο σου- 
ἔταϑί 86 σαιποῦηρ ᾿ηῖο ἴῃ6 Ῥάση. Α τεΐζϑσεηςα ἴο 
“ἸΏΠΟΥΙΠΣ ᾿ 8 1658 585 βοίουυ. 

ψετ. 25. 1 ψδ8 αἴταϊὰ, Βοίῃ ἱσὰβ δπὰ ἔδ]βα. 
Ηε μιὰ ἃ ἔδασ οὐ ἢ 15 Ἰοσα 5 ρυμιβῃπιοπί, θυ (Πδὶ 
ἀϊά ποῖ τρᾶῖκα ἢΐπὶ 1416. Βείηρ αἰταϊὰ οὗ σοά, 15 δὴ 
δχοιβα ποῖ ἃ ΓΕΆϑΟΏ, ἔοῦ τῇδ 5 ΓΙ ρτονοτησηῖ 
οὗ Ηἰβ σιίβ. ΤῊς ᾿πϑοϊθηξ Βρθθοῦ 5ῆον (Πλί ἰῃς 
βεγνδηῖ αἷά ποῖ ΓΟΔΠῪ σερατζγα ἢΪ5 πλαϑίεσ 85 " μαγὰ.᾽ 
--οπ δεῖ (πἷπα οὔσῃ. --- ΤῊς Ιπἰογεβί οὐ ἴῃς 
ΤΏΟΠΕΥ, ἴδ ὑσοῆὶ οὗ ἢϊβ οσσῃ ἰὴ δηᾶ Ἰδροσ, ἀὰς 
ἴο ἴμε Ιοτά, ΞΒῃου]ὰ πᾶνε Ὀδθθη δα θά, Ὀδέοσο 115 
οουἱὰ Ὀ6 συ6. Θυσἢ ἃ οἱοβίηρ οὗ δοοουηΐβ ψΣ 
Ο(οά, 15 Δὴ δἴσογῃδὶ Ὀσοαοῦ πὶ Ἦ! πὶ. 

νεῖ. 26. ὝΜ|Ιοκοα Ὀεξοδλυθε 8] ἴα], Νερίεςς 18 
Αἰδὸ ΨΚ 688. - Κπονοοῦῖ ἴποα. Α απιεβίϊοηῃ, 
Οτδηϊηρ {παὶ 1ῃ15 νετα (6 οᾶ56 ; σορ. [16 
ΧΙΧ, 22: "Ουὲ οὗ [πΐη6 οὐ τοῦτ Μ0}}.1 οοη- 
ἀδιηη ἐμ 6ε.; 

ψεν. 22. Ἰδοῦ οὐρδίοδί ΠΟΣΟΐΟΣΘ ἴο ᾿δνθ ρυΐ. 
1χ1ἰ. “σον, ὁ. Φ., [τον οὐ τῆς τηοπαυοΔ 0 ]6, 
ΜΠ ΙΟΣ τεαυϊγεὰ πὸ δχογίίοη. -- ΜΕΥ ποσοῦ. Τῆς 
ἰγυϑὲ ἀετηληάεαὰ [ἢ 15. -- ἸῸ [829 ὈΔΏΚΘΟΙΒ:. [ἢς 
Οτεςκ ποσὰ ἢδ5 ἴῃς 84π)|6 δἰ ἸΏ ΟΙΟΡῪ 45 ἴῃ Επρ- 
βῆ οὔθ. Τθδβα χοῦ τορσγεϑοηξ ΒἰσΟΉΡΟΓ 
ΒΡΙΠΔ] ὉΠαγδοίοσβ το πουἹὰ ἤᾶνα αυϊοκοηεα 
Ὦ)5 βρ  γἰϊαδ! γ. 16 τ86 “14]6ηΐ5᾽᾽ Ὀ6 υπάεχϑίοοῦ 
85 ἱποϊυαϊΐηρ τοι ρογδὶ ἰσυϑίβ, ϑυ ἢ 848 τηοηοῦ, [ἤθἢ 
“ταὶ ρίουβ ἀπ οματ 4016 ϑοοιο 168, ἃ5 ΑἸξοσὰ βὺρ- 
655, 164] 115 οἵδοα. --- ΒΠηο χη υἱίὰ ἰηϊοσοαεί. 
Ὁ ἰδ ἱπυρ]]ο ἃ ἐμαὶ ἰἢς ἀυΐγν, ῥτοῆϊ, ἀπὰ ρ]δάϑυσε οἱ 

1ῆε βεγνδηΐ βϑῃου]ὰ ἢᾶνε ἐξξῃ ἷἴῃ ψαϊηϊην ἔογ (Β6 
τολβίεσ. Τῆς ΤΏΘΟΙΥΥ οὗ ΟΠ 5:18 ΠῚ 15, [πὶ ἸΑθοσ- 
ἱηρ ἔοσ Οσίβε ἰδ ποῖ ἃ στπδίίο οὗ Ὀασρβαίη, Ὀυΐϊ οὗ 
Ἰονίπρ, ἱπίεσεβδίεα β8οῖνίος. ὍΒΕα ἴῃς βεγνδηΐ 

ἴδε ϑρίπι οὗ σὰ. [πῃ οὐζ Βἰβίογυ 45 Ὁ σβιϊδηβ," οάπηα ἩΠῈ ἃ 4186 ρ]εα οὐ τεϊυγηίηρ ἴο ἴ[Π6 πηλϑίεσ 
(Π]8 Ο.6 ΙΔΥ ὈΣῈ οπδηρεὰ ἴο ἔνα. 

ψεγ. το. ον αἵΐοσ ἃ Ἰοῃρ εἶπιθ.0. Γοηρ ἰη ἰδς 
ἰδίου οὗ ἴῃς το]6 ΟΠυγοῦ, ἀπά Ἰοπρ ὁπουρἢ ἧς, 
[ἢ6 σᾶ86 οὗ ἱ:παϊνϊάυα]5, ἰο δἱΐονν τ οτλ ἴο τηᾶκα 
βοοά 86 οὗ τῃ6 {Γυϑῖ. --- ΒΘΟΚοΙΘ ΟΣ τἱτ ἔιθηι. 
ΤῊΣ Ῥυο- ΤᾺ 1614] νον Ρ͵δοαβ {5 στϑοϊκοηϊηρ αἵ 
[πῸ ϑεοοπά Αἀνεηΐ, [πὲ ρόποσαὶ ἠυάρτηοπὶ οσουτ- 
της Ἰἰδλίεσ. Νοιμίηρ ἰ5β βαϊὰ οὗ ἡιιάρτηθηΐ ουϊδὶ 6 
ἴ86 ΟΒυτοῇ, γεῖ ἴῃς τὶοκεα βεσνδηξ γερσεβεηϊβ πα 
ὙΠῸ 15 ποῖ οὗ ( τ βι᾽5 ὑδορὶβ. 
ες. 2οὅ. [8δν9 χαϊποᾶ. Ιῃ δαάϊτίοη ἴο ἂδπὰ 

ΚἈγουρῊ ἴδ ἰδ] πῖ5 δπίσυβίεα. ϑρὶτίυδ] σ 5 ἃγα 
(Π6 πιδδῇβ οὗ ἱπογθαβϑίηρ βρ᾽ ΠΥ, γεῖ Ὠυπίδη 
εἴἴοτί δηὰ σεβροῃβὶ}}Υ Θηΐο 8. 

ΨΕεΥ. 21. {Ψ}11 δο [1100 ΟΥΘΥ ἸΏΔῊΥ ἰπίηρηα, 1Π 
[δ Κίηρσάοπι οἱὁὨ ρΡ]ΟΥΥ͂ ; ΟΥ ου ἴῃς οἴδεῦ ἴἤδοσυ, 
ἀστὴρ τῆς τι] ΘΠ υ τ. --- Ιηἴο [8.0 ἸΟῪ οὗὨἨ [Ὦγ Ιωοχὰ. 
πὰ Τὰκς τς ΟΠ οἷ4] Ροβίοῃ 15 ΤεσορηζΖεα ἴῃ ἰῃ6 
ΤΌΪΘ ΟΥ̓ΘῚ “ἴδῃ οἱ ς65,᾿ οἷς. - δοτα ἴῃς τεψασζά ἢδ5 ἃ 
τείθσεποα ἴο ἴπ6 ΡΕΥΒΟΣΔ] Ξρ᾽ τυ] 116, “ὙΠ ἸΟΥ ;᾽ 
ἴῃς ὈΙεββεα ἱπμεγίδπος ὩΣ ΓΟ σβΕ 8 βογνδηΐβ 
Μ}}1} Βανε τὰ Ηΐπ. Ὅλα τοΐδγεηοα ἴο ἃ "ἔεαβι᾽ 
566 ΠΊ8 ὉΠΗΘΟΟΒΒΑΤΥ, 
εν. 22. ἯΘΟΙ ἄομο. Τῆς 5326 σοιϊητηδηαδ- 

Ὰ 

Παὶ ᾿γ8 υ5ὲγ ἢ15, ἢς ννὰβ σοπαθηηςα οἡ ἢ]8 
οὗ 5βονίηρ. ΤΏΟΒΕ ὙΠῸ {τεαὶ ἴ8ε βογνίοα οὗ 
Ομ γβὲ 45 ἃ θαγραΐῃ, ν}1}} Ὀ6. ᾿5Ε} Υ σοπαδηληθα. 
εν. 28. Τὰκ γὁὸ ΔὟΎΔΥ ὑδιοσοΐοσο [86 ἴδϊϑοῖ 

ἤγοιῃ ἷὰ, ΤῊΪΒ οοπιτηδπα Μ|} θὲ ρίνοῃ, ὙΠ ΠΟΥ 
τὴς Ἰαϊίοσ θῈ ἃ βρί τ] ΟΥ̓ΤΕΙ ΡΟΣ] σἹΕ. --- Οἷνθ 
ἰς ποῖο ἷτὰ [δῇ Βαῖδι [80 ἴδῃ ἴδϊοπΐδ. ΟΟτρ. 
κε χίχ. 25, ν Ὥετα [ἢ]5 σοΙ ΓΔ 4 56 ἀμ 5Ποπ6α. 
ΤῊ]5 δοὶ οὗ Ἰυάρτηεπε οπ ἴῃς 5ἱοϊμέαυ! βεσνδηΐ Ὀ6- 
ΠΟΣλ68 Δ0 Δ0ΐ οὗ ΠΟΙΟΥ͂ ἴο ἴ6 ἔα: 8] οἤς, 

νεῖ. 29Ω. ΕῸΣ πρΐο ΘΥΟΣΥ͂ 080 [μδὺ ΒΑ 8}}4}1 
ὃο φίνοι. ΤῊΣ εχργεβϑίοη 15 γ7 61] - ΠΡ ῥτονοτΌ 8). 
Οοἴρ. ομδρ. χὶὶ". 12, ΘΓ ἃ 15 ΡΡ] δα ἴο 5ρ᾽ γῖ- 
υδἱ] Κπονίοαρε (Ὠγουρὴ ῬΑΙΔὉ]65) ; Πατα ἰΐ γαΐειβ 
ἴο ἴα ψ10]6 βρὶ Πῖυδ] 116. 1ἴ ἰ6 ποῖ ἃ ἰᾶτν ἔοσ 
σομάυςξ Ῥοΐγγοδθῃ δὴ ἂπὰ τηᾶη, Ὀυϊ οὗ σοῦ β 
ἀεδιίηρθ ἱῃ Ῥσγονίάδεπος δπὰ ρσγᾶςθ. Ηε 15 τῆς 
ΟὟΤΟΙ, ἀπά τἊἫο, ἰμ6 ἰγυπίεεβ, ΟὈ]  ραϊεὰ ἰο βεῦνα 
Ἡ πὶ τοσθονεσ, Τῆς ρῥσίποὶρὶςα 18 ποῖ υρἴσδγυ, 
ἔοτς τῆς ἰτυδὲ 15 Ρτορογιοηδα ἴο " ΔΌ}1ν,᾿ δηα {πε 
ἰακίπρ 'αΥ ἰ5 1Π6 τεϑυὶϊξ οὐ 5]  Βέυ]ηε85 δπὰ 
τηΐϊβϑυβε. Τῆς ρἰνίηρ 15 4 ρταζίουβ τεινασα, Ὀυΐ 
ΑἸνγαΥ5 ἴῃ δοοοσγάδηοε ἡ ἴδε Ργενίουβ ἀθνεὶορ- 
ταδηΐ. 



σηαρ. ΧΧΥ. 31-4ώ6]Ϊ ΤῊΣ ΟΟΘΡΕῚ, ΑΓΓΟΚΌΙΝΟΕ ΤΟ ΜΑΤΤΗΕ ΝΜ. 20Σ 

γεν. 35. Οομρ. οἤδΡ. νῊῖδ. 12; ΧΧΙΙ. 123. ΑἹ ἰΒῆ65 ἰδ τε Ὀ 6] οὺ8 βεγνδηΐβ ; ἤδγα ἰδ ῬΑγδΌ]6 
οὈν!ϊοι5. 4]]υδίοη ἴὸ τὰ δ Ματτίαρθ ΘΌΡΡΕΣ οὗ [ῃὴ6 ο]0565 ἢ τῆς 75 ἀταϊηἰϑιτα ἴοι οὗ [6 Ιαπά- 
ΓΑταῦ, 80 ἴμαῖ [Π|8 πὰ τμς ῥτεζεαΐϊηρ ῃβταῦ]αΣ ονγθσσ, ΔΙ μοῦσα {πε ΚΙπρ οοίηδϑ ἱπίο 8]} {πὲ 
πιαβί τεξοῦ ἴῸ [ἢς βᾶτης Ῥοΐϊηξ ἴῃ ἴῃ ἔυζυϊαο. Ιῃ τόσα ρ]οσίουθ Ῥσομπιίπεησα ἴῃ ἴῃ ἰ48ῖ ρᾶγδΌϊς, 
[ἀκς, [Π6 ποδ]εδη Ὀδσοι68 ἃ Κιηρ, ῆΟ Ῥθη- νυ. 21 ἔξ 

ΟΗΑΡΤΕΚ ΧΧΝ. 231-46. 

71 Εἰπαλ Ὁξμαρνγεθρε. 

21.“ ΗῈΝ 1 [δες ὅοὴ οὗ πιδῇ 531|81}1 σοπις ἴῃ ἢΐ5 βίογυ, δπὰ 81] “ 8:9 σβαρ, 
[ἴῃς ΠοΙγ 3 δηρεὶς τ Πίτα, [δ 5}411] ἢ6 δἰ ρο ἴῃ6 

32 ἴῇγοῃθ οὗ 5 ρβἹΟΥΥ : Δῃα Ὀεΐοσγε ἴῃ 5}8}} Ὀς ραϊῃμογεα ἃ]] ὃ ηδ- 
ΠΟΙ : δηὰ ὃ ἢς 5841] βδεραγαῖβ [βϑῖὴ οὔθ ἔγοτλ ΔΠΟΙΠΘΥ, 85 ἃ βῃερ- ἡ 

23 Πο͵γά ἀϊνιἀο τῇ ζῆς 566 4 ἔγοτῃ [ῃ6 ροαδῖβ : Αηά ἢδ 5}4]] 5βδΐ τῆς 

34 5866ρ οῃ Πἷ5 τρις μαηά, θυΐϊ [ῃ6 ροαῖβ οἡ ἴῃς εἴτ. ὙΏδη 588]] 
ἀ[ῃε Κίπρ' 58. ἀπο “ἐπεπὶ ου 8 τίρῃϊ μαπά, σοηια, γε δεββεα “ εν, ἀν. 
οὗ τιν Εδίμευ, 7 ποτ 5 τὰς Κιηράοπι ἢ ργεραγεά ἴοσ γοιι ' ἔγοτῃ ρας κ' 

25 ἴῃς ἰουπάδιίοη οὗ ἴδε ψοτ]ά : ΕῸΥ 1 ψὰ8 ἃ διιηρετγαά, δηά γα ε εἸήμαοι ἅν 
ϑᾶνθ τε τηεαῖδ: 1 Ψψὰ5 1ΠΙΓβίυ, δηἃ γα ρᾶνα τὴς ἀγίηξϊ : ἢ] ψγὰ8 ἃ " ΜΝ ἐδ 

36 5ΓΔΏΡΕΙ, δΔηα γε ἴοοϊκ τὴς ἰηδ: ὃ Ναῖκαά, δηὰ γε Ἅοἱοϊμεα «πὸ: πος ὦ 

ψγ45 δἰοῖ, δηὰ γε νἱϑιϊβα τὴαε : ἮΙ 8 ἴῃ ῥγίβοῃ, δηὰ γε οδηαὲ 32: 715. Ὁ ς 
27 υπῖο 26. ΤΏ 584]} [6 τὶρῃϊθουβ δῆϑνοΥ Ὠΐπι, βαγίηρ, Τοτά, ἐπὶ τὸ 

ὦ ΠΡΟΣ ΧΙ, 

ς ἔπος, χχχίν, 

ΜΏΘη 88} Μ6, ἴη6 6 ἃ δυηρεζοά, δηὰ [εὰ 2ἤσε οἵ ΤὨϊγϑίῖγ, αῇά ὑρονοὲ 

38 ρανε ἡήεθ ἀτὶη} ὙΜΒΘΗ αν ΜῈ ἴῃε6 ἃ ϑίγδηροσ, δπὰ ἴοοῖς ᾿Ξ τΡ 
30 2ἦεσ ἴῃ ἡ 8 οΥἮ πακεά, δΔηὰ οἰοίῃεοα 2ζεεἢ ΟΥ ψῃδη 7 847 ψὰ ἴῃ6 6 αἰ ὐυο 

40 5:0 Κ, οὐ ἴῃ ῥγίβοῃ, δῃὰ οατῆβ ὑπίο ἴθ  Απά [δὲ Κίηρ' 5841} ἢ τὸ 
ἐ 00 χχχίὶ. 22: 

ΔΏΒΜΕΙ δηᾶ 54Υ υηΐο (θη), " ΨΈΓΙΠΥ 1 54ὺ τηἴο γριι, [ΠΔϑηλι ἢ ἘΣ χῇ, 
45 γ΄ βανε ἀἄοηε 9 12 αηἴο οἱς οὗ ἴῃς δαβί οἵ ἴδε 10 την Ὀγεϊῃ- κ Τα! ἡ. τό. 

41 Τδῃ, γε δᾶνε ἀοπεϑ9 2 τηΐο 6. ΤΏδη 5804]1] Ὠ6 58 850 ὑπο ἡ εξ Ὁμᾶρ. 
ἴδηι οἡ ἴῃς εἴς Ὠδηά, 9 Βεραγί ἔσχοπὶ ἴΏ6, γα ουγβαά,}} τηἴο αν σ- ὁ ὄναρ. νἵ. 

42 ᾿αϑίϊηρ ἔγε, 3 ργθραγεᾷ 13 ἔοσ 4 [6 ἀδν}] δηά " 5 ΔΏρΕΪ5: Ἐογ “1 ὁ ὥμρ. χἰδὶ. 

νᾺ5 ἃ ὨυηρΟΓΘα, Δα γε σάνε τὴ6 ἼῸ τηδδῖ : 15 1 νγ͵5 (ἰγϑίγ, δηά δλικ ἷχ. 48, 

43 γε ξᾶνετὴθ 20 τίη]: 1 85 ἃ 8[ὙΔΏΡΈΥ, δηα γα ἴοοῖ πη6 ποῖ ἰῃ :5 4 Κεν. χἰ 7. γ 9Ὀειϊ. 11. 4; 

πακαά, δπά γε οἰοϊμεά τὲ ποῖ : 58:οῖκ, δηὰ ἴῃ ρτίβοῃ, δῃά γα νίβ-, [με ός 
44 ἰϊεά πὲ ποῖ. ΤὭδη 5}4]] ἴον δἷϑο δῆβννεσ Εἰπ,, δ βαγίηρ, [ογά, 
ΘΗ 88} ΜῈ ἴπ66 ἃ Ὠιιηρεῖθα, ΟΥ̓ Δίμιγϑί, οὐ ἃ ϑίσδῃρε, οὕ 

ὨΔΚΚΕΑ, ΟΥ 51. Κ, οὐ ἴῃ ρῥτίβοῃ, δῃὰ αἱά ποῖ ’ πὶ πἰϑίῖοσ πηΐο [ἢ 66 ὃ ὁ Ομαρϑβ. υἱῖ. 
45 ΤὭξδη 518}} 6 δῆβϑνεσ ἴδ, βϑαγίηρ, ΝΘΟΤΪΥ 1 584Υ το γοὰ, δὍ5. ἴαικε 

ΤΠΑϑτΠΟἢ 85 γα αἸὰ ἐξ ποῖ ἴο οπε οὗ ἴῃς ἰεοαϑβί οἵ [ῃ686,16 γε ἀἸά 
46 τ: ποῖ ἴο ΤΠ δ. Απά 1686 5}4]1] ρὸ ἄννᾶὺ ἱἰηΐο “" δνοσδϑβίίηρ 15 κα Ῥρῃ. χὶϊ. τὶ 

[9] ν. 2 

ῬυΠΙβῃτηθηΐ : Ρυϊ [6 στρ ἴδουβ ᾿πἴο " 16 αἴδγηδὶ. 9 5 ἔθεον, 7 

1 Νοῦν ΜΏΘη 3 7.ε δες αμέλογέξέες οὔ ΠΟΙῪ δ 41] (ἢ 6 
4 [ῃ6 5δορποσζα βορατγαίθιῃ [ἢ 6 δ (ο δαΐ δ τὸ γοῦυγ Ποηια 
Τ Απὰ ἤθη 8. οΙηδ 9 αϊὰ 10 ὁη6 οὗ [6568 ἰοαβὲ οἵ 

11 δοσυγβοά 12 τὴ6. οἴδγῃδὶ γα }8 ὩΪΟἢ 15 ργοραγϑά 
16 ποῖ ἴο δδῖ 16 γε Ἡΐτη 
16 μηΐίο Οοδ οὗ [686 ἰοαβὶ ὁ Ἱ υηΐο 18 αἰρζηαὶ 19 αἴργηδὶ [ἰξα 
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ΟΟΝΤΈΝΤΘΒ. ᾽ἧ᾽αλαΣ αν Ποῖα ἃ ρῥὶοΐυτε οὗ (6 
βη8] υάρτηεπέ, " πα Ἔηὰ οὗ ἴδε ννοσ]α ;᾽ ποὶ ἃ ρΡδτ- 
ΔΌΪο, (που σοπίδὶπίησ ἴῃς ἤρυγε οὗ ἃ 5Βῃερδεσα 
αἰν!αϊηρς ἴῇς 5δεδβὴ ἔγοτῃ [Ὧς ξοδῖβ (νεῦβ. 22, 33). 
ΤῊ ΡΥΘ-ΤΑ 6 Π18] ΤΏΘΟΤΥ ᾿ΪΔ 065 (ἢ15 δἴξεσ (6 τ]]- 
Ἰεηΐιπ, τεξουσίηρσ 1 ΟἿΪΥ ἴο ἴμο86 ὙΠῸ σψαῦε ποῖ 
ΟΣ δη85 ; 81} [6 σεηθ]εβ᾽ (νϑσ. 32). [π ἔδνοσ 
οὗ τπ]5 ἂτὸ υτρεᾶ, [η6 ῥγονίουβ βίδιεπιθηῖβ ἀρουΐ 
(ες ράϊποτίηρ οὐἕξ οὗ [ἴῃς δἰβοῖ (ομδρ. χχὶν. 21; 
40, 41), [6 αἀδοϊαγαίίοηβ οὗ 1 ΤΉδ585. ἵν. 16,17: 
2 Τἢδ685. ἱ, 7π-1Ὸ; Ἐδν. Χχ. 2-1ς, [6 ΔΗΒΎΕΟΙ οὗ 
16 “ Ὀ]ε556εα " τὰ [8 βαοίοη (νοΥ8. 7739), ΜΓ ΙΟἢ 
ἷἰβ ςοῃδίἀεγεα ἱποοπιρϑῖθὶες ἢ ἃ Κπονϊεάρε οὗ 
Ομ ϑδηϊίν, ἴπ6 τΠΟ]6 ἡυάρτηεης Ὀεΐηρ δοςογά- 
ἱὰρ ἴο “ψόχκϑ,᾽ σους τοίοσθησα ἴοὸ ἔα. Βυϊῖ 
1015 ἱνον 5 Δ ηΥ ἀπ συ} 1168 δα ἱποοηβι βίας 168, 
Ζ. σ., ἰδαὶ ἴῃοδε τορτγεβεηϊεα ΌΥ [6 ἔοο] 5} Υἱγρὶπ5 
ΤΕΆΡΡΘΑΓ ἴῃ ἴῃς ὉΠ ΤΒΘΗΕῚ πὲ ἀυτίηρσ [15 Ρεῖ- 
ΒΟηΔ] τεῖστι οὗ (σὶϑι, τὴς του] 511} γασδῖηβ ἴῃ 
ἱσποσζδηςς οὗ ἴῃς 5 ρ]εδὲ ρΌΒρεὶ {γατῃ (86 ε νεΓβ. 
47-29)ὲ. Τδοτῖε ἅσγὰ ἀπ 165 οἡ ([Π6 ΟἾΠΟΥ 5166 : 
ὅ. 5.» ον ἴῃς 8δϊηῖβ ΠΟ ἃτῈ ἴο πάρε ἴπε ψννουἹὰ 
(1 (οτ. νἱ. 2) ᾶτὲ ἐδβειρβεῖνθβ- Ὀγουρῇξ ἴο 1015 4] 
Ἰυαρτησηῖ ; μον ἴῃς τη] ηΐυση, ΠΟΙ 15 ἰο Ὀε ἃ 
{ἰπς οὗ Πο] 1 η655 δηὰ Ρεᾶςε, οδῃ ἱτητηοαϊδίεὶν ὕτε- 
᾿ςεάς (ὃς οσοπιὶης οὗ (χϑῖ, ὙΠΟ ἰβ ἴο [τοΟἿ ον 
τ υϊαίοη ᾽ (ΟΠΔΡ. χχῖν. 29, 30). [1 15 βδἔεϑβϑί ἴὸ 
Βο]ά, [δὲ δὴ ἰῃΐοσνα) οὗ βδοῖης κὶπάᾶ, ἴῃ ομαγδοῖοι 
οὗ ψ ΏΙΟΣ 15 ποῖ ἔξ} ονση, Μ11 οσσυγ  Ὀεῦνεθη 
[6 δάνεηϊ οὗ ( τ!ϑι δπὰ ἴδε ὅπ] Ἰπάρτηεηΐ, ΤΗδὶ 
ΟἸγιβδηβ ἅτ ποῖ ἱποϊυἀοα ἴῃ ἴδ Ἰαϊζοσ, 15 ποῖ 
ψαιτδηϊεαὰ ΟΥ̓ (π6 ϑεοίίοη Ὀείοσεα Ὁ58. Μϑῃν οὔ. 

ὁ ἴῃς τηδιοτ δ] ἰβιὶς δηα ἀχοϊαβινα Ὡοοη5 ὙΔΙΟΝ 
βανα Ὀδεὴ Δρρεπαρα ἴἰο [6 Ὁγα-Πλ}}1 618] νἹονν 
816 ΟὈ] ΘΟ ΟΏΔ0]6 ἀπᾶὰ Ὠυτίξα!. -- ΤῊΣ ἐέρες ἤθη 
ἴῃς ἀἴδοουτδα 25 υἱΐϊεγεα βῃουϊά ποῖ Ὀε ᾿οβί βι:σῃὶ 
οὗ, ἰπ [686 αἰβουββίουβ 45 ἴο ΏΘΩ 11 Ὑ11] ὃς ἐυ]- 
δ|1εἀ. Τεζοπια βᾶυβ: “δ ῆὴΟ ψὰ5, ὙΠ] ἔττο 
ἀλγβ ἴο οεϊεργαίε 6 ράβϑονὺ δηὰ ἴο Ὀὲ οσυοὶϊῆεδα, 
Εν πονν 8εῖ8 ἕοτἢ τῆς σίοτν οἵ ΗΙΒβ ΤΡ." 
ΤῊΙ8 Τοηϊταθὶ ἀδοροηβ ΟὟΓ νἱενγ οὗ ἴῃς αἰϊνὶπο 
ἐοτγεϑιῖ σῆς ἀπ τ) ϑῖν οὗ οὐγ 1,ογά, δηὰ [Π6 50Ὁ- 
Εἰταϊ οὗ [15 ἀςβοΡΌΟΗ. 

γεσ. 21. ον σψϑὰ [Πὸ βοὸι οὗ τὴδὴ 8Β88]1 
ϑοΏθ. Αἡ ἰηΐογναὶ 15 πἰπίθα δῖ, Ὀπῖ τοὶ δϑϑογίςα. 
-τΙὰ πἷν αἷοσγ. Οοτηρ. ομᾶρ. χχὶν. 1.οθ. ΤΠςε 
ἐστεδί ρ᾽ΟΥΥ ̓  ουὐ]ηγληαῖα5 ἰῃ “ 5 ρίοτυ ᾿ (φοηρ. 
ΟὨΠ ΧΥΪ,. 5). -ο- πᾶ 411 1:0 δροὶβ σἱῦ εἶπ, 
ΑἹ] τῆε δηρεῖβ,᾽ -- "411 16 παϊϊοῃβ ; ᾿ ἴη)ε ἔοστηδτ 

ἱηιοσεβίεα δηὰ δοῖνα ἰῃ [6 ᾿ΟΓΚ οὗ τηδπ᾿β βαϊνδ- 
ἄοη. Οομρ. Ηεῦ. ;, 14; Μαῖί. ΧΙ. 40 ; χχῖν. 
241; [Κὸ χιὶ. 8. 1118 δὴ οδ͵]εσοη ἴο [86 ῥζγε- 
τα] ηΐ4] νίονν παῖ 1 τηυβὲ ἱποϊαάς [ἢς τεἀεοπχοὰ 
ΔΙΩΟΩ ἴθεβα ὁ“ δηρο]β." -- Βὶς πρό. ὍΤΠδ 51:{|ὴ0Ὸ 
ἜΧΡγεβ868 ἢπιβηεα υἱοίοτ. --- ΤῊΘ ὕμτοηθ οὗὁ δἰ 
ΒΊΟΣΥ. --- Μογε ἤδη ρ]ογιουβ ἴἤσγομα ;᾽ [ὴ6 ζῇχοῃ 6 
Ῥεου ΠΥ ἴο, τηδηϊδδιίϊης, Η5 ρου. Ὅ μαΐῖ δηὰ 
ὙὮοτο ἃ Μ}11 ΡῈ, τὸ ἄο ποῖ ΚηΟΥ ; ΠΟΙ ᾶἃ1ῖῈ {π656 
ἴπ6 τηοβῖ ἱπιροτγίδηϊ 4. 6 ΒΕ] ΟΉ8. 

νεσ. 32. Β.Δ11] Ὅ0 χαϊδμδοτοᾶ. ΝΥ ΠΟΙ ΕΥ ν ]υ}}- 
ΤΑΙ ΟΥ ἱΠΝΟΪΙΠΙΔΤΙΥ 18 ποῖ βίαια; θυΐϊ 411} 58υὉ- 
ταῖξ (ῬᾺ1]. 11. 10]. -- ΑΙ [6 πδῦΐοπδ, 411 τιδηκίηά. 
ΤΠΘ Ργ6- 116 ηϊαὶ νἹενν Ἔχοθρίβ ἢ εἰδοὶ,᾽ θαὲ οὗ 
(818 δος οὐλας (Π6ΓῈ 15 ἤεσα τὸ πϊηῖ. Ἐνεη ἰξ 
ξαϊμογαα Ὀεζοτα (ΟΡ. χχῖν. 31), [ΠΟΥ ΠΛΑΥ ἈΡΡΘΆΣ 
ἃραΐῃ ἃ5 {ΠΕ6ῚΓ Μαβίοσ ἀοεβ, δῖ ἴῇς ρυ]}]ς ἀξοϊαγα- 
ἤοηῃ οὗ 1η6 σταοίουβ ἡπαρτηεηΐ, ἰπάϊοαῖοα ὈΥ ῥτε- 
νου 5}ν σαϊπεσίηρς ἴεπὶ οὐἵ ῃ τη ἀδγβ οὗ {πΡ0}2- 
ΠΟη. --- Β.411 Βορασδῖθ ἴθ. ΑΔ Ῥγοοδβϑδ ΨὙἘΪΟΝ ἰ5 
ἔχ ΠοΣ ἀεβογθεα. --- ΑΒ [80 βθορβοσὰ. ΟἾγβὲ 15 
τολ]γ ἴῃς ΘΒΕΡΒοτὰ οἱ 8ἃ}1 τηδηκί πα, --- βοράχαιϑιι 
ἴδο Β60᾽ ἔγζοτι ἴδ6 φοδίβ, 111., “τε απ 5 (σεηίϊε, 
(τδοῖ80]6) ἔγοπι ἰῃ6 ἢδ-ρσοαίβ᾽᾽ (ὑγονθγ }13}}γ τ ]]ὰ, 

ΤΗΕ ΟΟΘΡΕῚΙ, ΑΓΟΟΚΌΙΝα ΤΟ ΜΑΤΤΊΗΕΝ. [|(μαᾳ». ΧΧΥ, 31-46. 

ἐῃγαοίαθ]α, οὗ 1685 να]υς, ἴο ψῃοΒ ἴῃς Ἰάδᾶ οἵ 
ἩΔηΪΟΠΠ 655, ὉΠΟΙΘΆΠΏ 655 ΤΥ δε Δἀἀςα). Το- 
εῖδεσ ἰῃ [πε ραϑίσσε, (ΠΟῪ ἀτὸ πον αἰνϊἀεά, 

Νεγ 3. ὙἘΕῸ δοΡ ὁπ δὶ5δ χίρῃϊ μδηᾶ, τῆς 
Ρίδος οἵ ρῥγείεσεωῃςθ. Τῆς ῥσγδ- τ] 614] νἱονν τὰ- 
ἴειβ "τῆς δῆξδερ᾽ ἴο ἴΠ6 υποοηβοιουβ ΟἾ ΓΙ 5.85 
διηοηρ ἴδε ποδίῃεῃ, Ὠἰηῖδα δὲ ἰῇ Βλοσι. ἱ . 7, 10, 
ἱποϊυάίηρ, τ. 6 “ΟΥΠΟΙ βΒῆδερ,᾽ “ποῖ οὗ {15 ἐο]ὰ.᾽ 
Βυὲ Ποῦ υη]Κοὶγ (πδῖ, ἰῃ ἘΠ18 στεδὶ ρὶςΐυτε, Ὀε- 
Ἰθνεῖβ βΒῃου]α ὈῈ ἐχοϊυάδα, τ βδη ἴπ6 τεσ “βμδερ᾿᾽ 
Ϊ5 ΔρΡρσορπδίθα ἴο {πεπὶ 80 οἴδῃ. 
εν. 34. Τδθ Ομβὲ Ηϊμπηβε}. ΕἼΟΤΩ 

[815 ροίηξ ἔδεσε 15 πο ἤσρυτε. [ΙῈ ἰβ [6 ΟἾΪΥ τὴς 
[πδί οὖγ 1, τὰ {δ5 (4118 Η  πιβεὶέ, ἐπουρὴ ΤΠς δο- 
Κπον]εάροβ ἴῃς 6 Ὀεΐοσε Ῥη]δὶθ (οἢλρΡ. χχνῖ!. 
11). Ηδες ἰ58 [ῃ6 ᾿υάρα ; σοηρ. [κε χῖχ. 28, δηὰ 
ΤΏΔΏΥ ΟἾΠΕΓ Ῥᾶβϑᾶρδδβ. -- Ἴο δ᾽οεοθὰ οὗ ἢ Ἐδίδοσ. 
Νοῖ “ ὈΪ65ββεα ̓  ποῦν ἔοσγ ἴῃς ἤγϑβί τἰπὰ ; τ ΠΕΙΠΟΓ 
Ὀ6] αν εῖβ ΟΥὁἨ ἀποοηβοίουβ ΟΠ] 5[4η85, 41} [πῃ ροοά 
ἴῃ τΠ6πὶ σᾶπι6 ἔτοπι ἴῃς Εδίμοσ, [σου τὴς Θριτ, 
Δηα ἔον ἴδε 5β8κε οὗ ἴδε ϑοῆ. Οοὰ δε μαι οπε 
ἍΑΥ οὗ ὈΪεββίηρ. --- ποσὶ [6 Κίυσάοτῃη. Ῥεςι]- 
Ἰατὶγ ἀρρσοργδΐϊα ἴο ἴῃς “δες, ανεπ εσε ΠΟΥ 
βαιϊῃεσεα τορεῖμοῦ Ὀεέοτγα (5 τἶπηθ. (ΟΡ. Εοπ. 
ὙΠ]. 14-17 ; Οδ]. ἰν. 6, 7; Ηδεῦ. 1, 14. --- Ῥχθραζγοὰ 
ἴον γοῦ ἔτοσι [0 ζοππιδδίίοι οὗ [0 ψοτϊὰ, (ΟἾτίδί 
᾿ιᾶ5 βΌΠςδ ἴο ὈΥδρᾶσε ἃ ρίδοε ἔοσ Η5 ρεορὶςε (Ἰομη 
χῖν. 2); Ὀμΐ 1ἴ τνὰᾶβ ὑτερασζεὰ ἔοσγ ἴμ6 τὰ ἐχοδὲ Δ... 
ἐουπάφιίοη οὗ ἴῃς ψουἹά ᾿ (ςορ. Το χνὶϊ. 24). 
ΤῊε ἰάεα οἵ Ἵμποοβίῃρ υπίο εἰειτιαὶ 11ξς 15 ῥ᾽ δ η]Ὺ 
ἸΩΡ ἸΘἃ Πεγα, 45 ἴξ 15 δχρζδββϑεὰ ἴῃ Τοῇῃ νἱ]. 27; 
Ἐσοχῃ. ΥἹ}}. 29, 30 ; ΕΡΠ. 1. ΣἸ ; 2 ΤΏΘ655. 1. 1Σ2.}ἃ 
Ρει. ἱ.2. ὟΝ δαῖ ἔο θννβ ϑῆονγβ υτηδη ΤαΒρΟ β,- 
ἘΠῚ τὰ τῆς σα86ε οὗ 411. “ΕῸ͵ γουὺ ;᾽ ἴῃς 58841νᾶ- 
ἰίοῃ οὗ πγδη ννὰ5 Δῃ δἴουηδὶ ῬΌΓΡΟΒΕ. 

Ψεσ. 35. Εοσ. Τῇ ονϊάξηςς ηδι [ΠΟΥ ἃτὰ [πε 
ενϊεκϑοὰ οὗ τγ ἘδίῃΟΥ ;᾽ βίποα ἰῆς Ῥσγοςθδθαάϊηρδ 
ΑΙ Ἰυάϊοϊαϊ, ΤῊΣ τοῶὶ στουπὰ 1165 ἀξερεσ ἤδη 
18)ε ροοά ἀςεάβ Ἐποιβεῖναβ (566 νοσ. 40). ΤΏοβς 
δαάγεβϑοα μαὰ Ῥδοὴ ρτοραγεὰ ἔογ δε Κίπράοχῃ 
ἀϑβναλα ἴογ ἴθ. δυο οΟΥΚΒ τὰ (ἣς ἔγυϊξ οὗ 

ἵνῖῃε ζτᾶος (νοῦ. 24) ; ΟΠΑΤΙΥ 15 (6 ἀδυρδῖεν οὗ 
ἔα! ἢ, δπὰ ἔδ 56 τυτουρῃξ Ὁγ της ἪΟΪΥ ϑρίηϊ, 
Τῆδὲ “(ἣς νοτγάϊοί ἰὐγὴϑ ὉΡΟῚ ΜΟΥΚΒ, δηᾶὰ ποὶ 
ΡΟ ἐλ 1ἢ,᾽ 18. πο ῥσοοῦ {πὶ 6] αν  β ἀΥῈ ποὶ ἰη- 
οἸυάεά ; Ἰυάρτηεπῖ τπιυϑὲ ἴῃ 411 οαϑε8 θῈ δοοοά- 
ἱῃρ ἴο ψοσκ5, ΒΙΟἢ πὶ ΟὨγβδηβΒ ἂτς ἀἰβεη- 
δσυϊδῃδά, Ὀυϊ ποὶ ἀἰνϊ δὰ, ἔγοπι ἑαὶ ἢ. --- Ἡπηροτχοᾶ, 
εἴς. Ηδξευδηοῦ : “ἼΤΏε δοῖβ οὗ ἴονε ἤεσῦε παπιεὰ 
ΑΥ̓͂Θ ποῖ 500 ἢ 8ἃ8 ΓΟΟΌΪΕ ΠΊΘΓΟΙΥ ΔῈ ΟὈΤΔΥ ΟὗὨ ΤΙΠΟΠΕΥ, 
Ὀαΐ δος 458 ἱπνοῖνο δἷϑο ἴπ6 ϑδοσίῆςς οὗ Εἰπ6, 
βίσεησίῃ, τεβϑί, σομηξοσί;᾽ εἰς. --- ΒΙΣΑΩΘΟΣ. Α ἴοι- 
οἰ σΠΘΥ οὐ ἔσαν ε]ϊοσ. [Ι͂}ἢ τπ6 Ἐπδβὶ βυο ἢ ΔΠη οὔθ νὰ 5 
ἀερεπάεπι ὑροῦ ρῥστῖνδίς Ὠοβρ (4 11{Υ. 

νεῖ. 26. αϊκοὰ, οτ, Ῥοουν οἹο δα, --- ΒίοΧ --- 
ἴῃ υγίδοι. Ἡδδ]ῖηρ πα τεΐθαδαε ἃσα οΐ πιδῆ- 
οηαά, [Π686 οουἹὰ Ὀὲ τεηετεα ὉΥ̓͂ ἃ ἔενν οἠἱν ; 
Ὀιΐ ν᾽ 5 Δ ΠΟ, ϑυτρδίην, σᾶγο, νὨιρὴ 411} σδῃ ρῖνα. 

 εῖβ. 37, 38. ἴωσζὰ, σψῖθὰ δα ψὸ ἴδο6, εἴο. 
ΤῆΘ Ἰδησύασεα οὗ ΒυμΊΣ Ὑ ταῖμοσ ἰΠΔη οὗ ἰρηο- 
ΤΔΏς6. Ολζο ἔου ( ἢσ βϑιβ Ὀγοίῆσγοη, ἃ5 δος, νψουϊὰ 
ποῖ Ὀ6 Βῃονγῃ γος ᾿σηοσδηῖ οἔ Ηϊη. ΤὭστο 
18 ποίῃΐηρ πὶ τη 18 ἀδβουρίοη, ΠΣ ἢ πηᾶκε5 (ἢ 6 
ἦυάρστηεπε ἃ ἰοττοῦ ἴο ΟὨΓ 511ΔΠ5. 

ΟἹ. 4οθ. ηϊο οπ0 οὗ ἴπθ20 Ιθαδὶ (οτ, “ἴῃε8ς. 
(ες Ἰεᾶ451:᾽} οὗ ΤΥ ὈΣΘΙΔΧΘΩ, γὸ ἀἰὰ 1 πηῖο τι6. 
ΤῊΪ5. ῥτίποῖρ 6 15 ἴ86 4518 οὗ ( γβίίδη ἙΠΑΤΙΥ, 85 
οὗ αὶ] Ὁ γβἤδη ποσὶ υ. ὙΠ ῥγουηϊηθπος ρσίνδῃ 
ἴο 1 δον {πδἰ γϑα] {δῖ ἢ ἰῃ ΟὨσβὲ στηυβὲ τηδηΐ- 
ξεϑὲ ᾿[56 15 ἴπ βςἢ} (γιβδῃ ομαυγ. ΤῊδ δαιὶν 
ΑἸ τϑιίδηβ δοις δὶ ομσα οἡ {815 ὑγίποῖρ] 6. ΓΟ τίβι 
᾿ῖνεβ ἀζαίη δπὰ ρεγρθίυδ!ν ἴῃ ἴδ Ρεγβοπβ οἵ Ηἰβ 
Ῥεορῖὶε; 88 τὰ ἴγεδλὶ ἴἢθπὶ|, νὰ ἰγοαῖ Ἡΐπι. ΑἹ] 



ΓΗΑΡ5. ΧΧΥῚ. ΧΧΝΤΙ.] ΤΗΕ ΟΟΘΡΕΙῚ, 

ΠΟΘ ΔΓΕ ἴο ὯὈς ἰγεαϊεὰ ἰπ5, Ὀεοδυβα Ῥοβ5)0]6 
Ὀτείησζος οὐ (ἢσιβί. ϑοπλα ΒΌΡΡροβε ἰδὲ ἴῃς βδἰηὶβ 
ἌΡΡΘδσ στ ΟἾγΙϑὲ 85 ᾿υάρεϑβ; βδποα ἴῃ ἜΧργαϑ- 
Β:οῃ, [ἢ 686 ΤΥ Ὀτοῖῆσον,, Βαϊ Ὧο ΓΠΘΟΥῪ πϑεα 
Θὀχοϊυάς ἴῃς ρῥ]οαϑίηρς ἐπουρῃς [Πδὲ Βοπ6 ΤΥ ἤᾶνα 
ὈΠΟΟΏΒΟΙΟΟΒΙΥ ὕδδη “ ὈΙεβϑαα ὃγ ἴῃς Εδίδμετι,᾽ νὴ] ἢ 
ἴον ἴῃ Π6ῚΓ Ποδγίβ, ἔθ ηρ [5 ἂὺ ἰο Ηἰἶπι ΨμῸ 
8 ἴονς, ἐπγου ἢ δοῖὶβ οὗ ΠΥ Υ ἴο τηθη, ὄν 
ψ}]Ὲ ΟἾγῖβὲ 88 ποῖ θδεὴ τηδάδ Κηονῃ ἴο ἴδῃ. 

Ψεῖ. 41. Αοουχεοὰ, “Οὐ τ Ελίμογ᾽ (νετ. 24) 
158 οχπετίοα, ἔογ ᾿πουρσἢ [6 ουγβὲ σοπ65 ἔσοτῃ σά, 
1 15 [σουρ τὶν ον ἔδυϊὶ, -- ῬΣΘ ; 
“ἔτοπι ἴῃς ἐουπάδίοῃη οὗ 16 του] ᾽ 15 ηοὲὶ δα δά, 
δυὶ ἴον δ)6 ἀονὶϊ διὰ μἷδ ΡῬτδραχζεα ἔου ῃΐμ 
45 ἃ ἀενὶ] (815 Ῥεγβοηδὶ Ὄχίβίδηοα Ὀεϊηρ ον θην 
αϑϑυσηδα). ΑἹ] {ἢε86 ἀϊδοτεποαβ ΒΒ πὶ σοὰ 
Ϊ8 ΕΥΟΙ ΤΟ͵Ου], δπαὰ (δαὶ (6 Ρυπίὶβῃτηθηῖ οἡ 
ἴποβε “δοουτϑεά᾽ ἰβ ἃ ᾿υ8ὲ οἡς, ἴμδὲὶ [Π6Υ̓ ρὸ ἴο 
ἰοττηθηὶ ργδραγθα ἔοσ ἴὴ6 ἀδνὶ δηὰ ἢϊ5 δῃροΪβ, 
Ὀεοδυβε ΤΟΥ ἢανε Ρυοράσθα ἐμουλβοῖναβ ἔου ἰΐ. --- 
Τμαὶ τῇς νοσγὰ Φίθσζῃ δὶ τωθδη8 πενοῖ- 6 παΐηρ, 
ΒΟΔΙΟΟΙΥ δ} 5 οὗ ἃ ἀουδί ; ἴἴ 58 υϑεα ἴῃ νοσ. 46 
οὗ ἴῇε [16 οὗ ἴα τἱρμίθουβ (8ε6 Ὀε]ον). ΤῊς 
ὙοΙὰ ΕΥΘ ΙΩΔῪ ποῖ Ὀς ἰ᾿ἰΐογαῖ, Ὀυϊ νβδίονοσ τς 
Ῥυηβσαθηΐ ῥγενίουβ ἴο ἴπῈ ρόπογαὶ ἱπαρταθηῖ, 
δἔϊον ἰδὲ ἰῃς Ὀοαΐϊεβ οὗ ἴδ ψνιοκεϑά, ἰπθὴ ταϊβεα, 
8.141] ραγίδκε ἰὴ ἰἃ ; δηὰ [815 ἰβ ποῖ οὈβΟΌΓΟΙΥ 
Βιπιοα Β6Γα. 

Δ εῖβ. 42, 43. 
οὗ Ὠεασῖ 0] ον. 

Εοτ. Τῆς ονϊάσπος οὗ [Π6ἱΓ βίαϊα 
ΟἿΪγ 8:15 οὗ ογρέϑῖον ἅττα ταθῃ- 
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ἐἰοποα ; (Ὡς. δῦβθηςς οὗ ρσοοάᾶ ψοΥΚΒ, ἴῃς ἀεϑοϊα- 
Ἑοη οὗ Ἰονα, οὐ [Π6 ἀοπιΐϊηϊοη οὗ 5361 8.5}. 688 15 5ιι- 
δοεϊεηῖ, ανθη τῆοὰὲ ροβίνε οσῖσαθ8, ἴο Ἔχοϊυᾶς 
ἴγοτη ἢδᾶνθῃ, 

νεῖ, 4. ἜΘ δὲν ψὸ ἴϊο6, εἴς. Α 58ε]ἔ- 
ΠὨΐθουβ Ρ]6ὰ οὗ ἱρποσζϑῆςσα, ἱρ᾿ γὴρ ἰῃδί {ΠΕΥ 
ΟΠ] να ἀοηα ϑ0ς0ἢ ρσοοά ψΟΥΚΒ, δα πον 56 6 ὴ 
Ηΐμ. Τα ΔηϑοΣ οὗ ἴῃ6 Τοτὰ 1 νου. 45, Γα- 
Ῥεδῖβ ἴπ6 ῥὑγίῃοῖρ]α οὗ νϑσ. 40. ΜδῺΥ ἐδποΥ πο Ὺ 
ψου]ὰ ἀο σοοα ἴο ΟἸτδί, γο ξ81] ἰο 886 Ηΐη ἴῃ 
[86 ῬΡεβοῇ οὗ Η18 ἔοι ]οννεῖβ ; δηα ἴῃς ἀεοεῖξ} 
(Δ ΠΟΥ οΐθη σοπέμ 68 ὑπ} [ῃ6 ἀδγ οὗ τοι τὶ υςοη. 

γεσ. 46. Ιπΐο οἴοσμδὶ μαπδιιηθηῖ. Τῆς ορ- 
Ῥοβὶίε 185 οἴϑσειδαι, 1ΐθ, Ὀοΐϊὴ ΠΕΥΕΣ απαϊηρ, ἴῃς 
ατεοῖκ νοσζὰ θείης ἴῃ βαῖε. [Ι͂π ἴδε Ναὸν Γεϑῖδ- 
τηοηΐ Ὦ 15 υϑεα δέϊγ-ηης {ἰπ|68 οὗ ἴῃ 6 Ὠδρρίη688 
οὗ τῆς τρῃίεουβ, οἱ (οὐ β εχϊβϑίδεῃσεθ, οὐ οὗ (Ὡς 
ΟΒυτγοὴ δηὰ ἴμε Μεββιδῃ δ Κιηρσάοχῃ, 'ῃ ϑδνθὴ οὗ 
[1ὴ6 δυΐυγα Ὀυπίβῃπιθηΐ οὗ ἴΏς ψιοκοά. ἵἔ τὰς 
ἔοστηοῦ δηὰ, μη τὴς ἰδίϊοῦ τλγ. ΤῊΣ ποτγά "ρυη- 
᾿Ιϑσηθηῖ᾽ ἜΧργεββ6 8 Ροβϑὶ να τ ΒΟΥ, ποῖ ὁ ΔΏΠΙὮ]- 
Ἰαϊίου ; ̓  Θϑρθοῖδ!ν ὁ 11:6, (δ οοπίταβίςα ἀχρσοϑ- 
δίοπ, ὨδΔῺ5 ἤόγὰ ἴΔΥ ΙΏΟΤΟ [80 ᾿πεῖῸ σοππυρα 
δχιβίθηοθ Ἐπαά]θββ δηὰ Ὀουπα εθβ 116 8 οο- 
ἰταϑίςα 1 δη 1655 ἀπα Ὀουπα 655 πλϑεῖγ. ὉΠε 
ἔνο ξαςίβ, οὔδ χδηβοθ θην σίου 5, [ἢ 6 ΟἾΠΟΙ 
ὈΠΘΡΟΔΚΔΌΪΝ νι], τα τανοαϊὶεα : τῆς ἀδί4118, 
Ὀ]158.} δηαὰ ἰδυυῖῦ]ε 411Κ6, τε τ βεὶν ἘΠ οΙὰ. 
ἙἘπουρἢ 18 Κηοννπ ἴο δπΐοσος 4}1 περαδὰ ρυδοῖοδὶ 
6550}. 

ΟΗΑΡΤΕΚ5 ΧΧΥῚ., ΧΧΥῚΙ. 

ΤῊΣ ὈΑΤῈ ΟΕ ΤῊΞ ΤΟΚΡ᾽5 ΞΌΡΡΕΕ. Τῃ6 
Ῥοϊηὶ οὗ ἀϊουϊν 15 ἐς ἐἄαν οὐ Δὲ »πορεζά. Οὐ 
Ι,οτὰ ἀϊεὰ οὐ Ετίάδυ, Ὀυϊ ἔγοτῃι νεΥῪ ΘΔ Ὺ {ἰπ|68 
ποτα ὯΔ85 Ὀδ6οῃ ἃ ἀἰβρυΐῖα ὙΒΘίΠΟΓ [Π158 ΕἸΙΟΔΥ νγ88 
τῆς ᾿ς οὗ Νίβδῃ, οἵγ ἴῃς ᾿4[ἢ. Τδα ἔοστοΓ νἱον 
ΡἾδςεβ ἴπε ᾿πβαϊυθοη οὗ ἴῃς 1ογα 8 ΘΌΡΡεΥ δὲ [δ 
τορσυϊᾶσ τας οὗ ελἰΐηρ ἴῇς Ῥδββουδσ, οἡ ἴπε 141} 
ἴπ τῆς ἐνεπῖηρ (Εχοά, χί. 6, 8 ; χχιΙϊ. 5), ἴῃς οτὰ- 
οἰβχίοηυ ἱδκίηπρ μίδος οὐ ἴῃς :τοίῃ, ἴῃς ἤγβί ἔεαϑὲ 
ἄγ, του ποῖ “ἴῃς βτϑὲ ἀδὺ οἵ υπ]εανεηδα 
ὑτοδά,᾽ βίπος ἴῃς Ἰεᾶνδὴ 5 τοϊηονδα οὐ δα τ41ἢ 
(Εχοὰ. χὶϊ. 18, 19). Τὴ οἵἴδποι νἱονν 15, τδμαῖ 
Ομτῖϑὲ αἷς οὐ ἴλδ6 141}, αὲ ἴῃ6 ἔἰππιὸ ἤδη τῆς 
Ῥάβοδαὶ Γτ Ὁ Βμουϊά Ὀς 5]4ἱη (ἕο ἴσχε ο᾽οοοϊκ 
ἴῃ ἴα δέετσηοοῃ), ἤδηῆςε ἰδδῖ ἴπῸὶ 1,δϑὲ ΒΌΡΡΕεΥ 
“235 εδίθῃ ἃ ἀδὺ Ὀδέογε ἴῃς Γαρυ]αγ τἰπ)6 ἔογ (Ὡς 
ῬΆββονογ ἔθδλϑῖ. 

Ἐξ ΆΒΟΠ5 οΓ ῥγεΐοσσίηρ [6 ΤΌΤΤΏΘΙ νἹΟῪ : -- 
1. ΤὮς δοοουηίβ ρσίνοη ἴῃ ἴῃς ἢτϑι ἴγες (σοβρε 8 

ἀπάουδίξα!γ τρᾶκα [6 ἱτηργεβϑίοῃ μαι τῆς οὐ ΝΒ 
ΘΌΡΡΕΣ γγβϑ ᾿πβϑαςυϊοα ἀυγηρ 4 ΡΆβϑονοσ ἔοδϑί δὶ 
(6 τορυϊασ ὕμηθ. ΤΏΘΥ 4}} βρεαῖκ οὗ ἰὲ 48 “τῆς 
Ραββονοσ, διὰ Μαιῖς βαὺβ (χὶν. 12) ἰμδὲ 1ἴξ ννὰβ 
ἴδε ἀδΥ “ὙΠ6Ὸ ΠΟΥ ΚΙ] 6 (ΟΣ “οσα ψοπί ἴο 
ΚΙ]1᾽) δα Ῥαββονοσ,᾽ ψ1]6 Τὰ κε (χχὶϊ. 7) το- 
ΤΑΔΙΚΒ: “ἤδη [ἢ6 ΡῬΆΒΘΟΥΕΙ ταῦβί ὃς Κὶ]εὰ ;᾽ 
δὰ άϊησ, “πὰ τῆσδ ἴδ 6 Ποὺΐ τγὰ8 οοπὶς ᾽ (χχὶϊ. 14). 
ΤῊς αἰβοὶρ]6ε8 δλεκοὰ ψῇοσα ΠΟῪ 5που]ὰ ῥσερᾶγε 
ἴο οἂὶ ἰῆς Ῥδβϑονεσ (Μϑίίζδεν δῃμα Μαῖκ) ἀῃ 
δητςὶρΡαϊίοη οὗ ἔα τόρ ϊαῦ ἄτας του ἤανα Ὀδθη 
ποῖεά, 1ξ ποῖ Ὁγ ἴῃς αἰἰβοίρ]ε8, ΟΥ̓͂ (Π6 τηδῃ δὲ 
ὙὮοϑε Βου56 [ΠΟΥ τισί. 

2. ΟΒχβῖ, ψἢο οἄχῖα ἴο 181] τῆς ἴᾶψν, σουα 
ηοῖ Ὦδνα νἱο]διοα ἱξ ἴῃ [15 Ἰηβίδησε. 

4. Α ὄ ςεἸεὈγδίίοῃ οὐ [6 ἀδγ Ὀεΐοτε που] ποῖ 
δλνε Ὀεὸπ ρεγηεα, 16 ἰὲ τγὰ8 τῃ6 ουδίοτῃ ἰῃδη 
ἴο 81ὺ τῇς ἰδπὶὺ ἴῃ ἴδ 6 ἴδιαρῖθα. : 

4. Τῆδ ΤΟΆΘΟῺ8 ἔογ ἰῆς ΟἿΠΟΙ ΥἹΕῪ ἅγα ἰηϑιι- 
δΒοίοεπι : (α) 1 ΓΟ χῖϑὲ δὰ Ὀδοη ογποϊδεοὰ δὲ ἴῃ 6 
Ῥγδοῖβα ἔπη ΜΠ ΘῺ 1 8 Ουβίοσωηδζυ ἴο 5140 ἴῃ 6 
ῬΆΒομδΙ 1,Απιῦ, βοῖὴς δἰηΐ ψου]ὰ πᾶνε Ὀδεθη ρίνεῃ 
οὗ 80 ππηροτίδηϊ ἃ ΠΗ] πλεηξ οὗ [86 ΟἹὰ Τοβίαπιεπὶ 

65. Βυϊίη ἑδοΐϊ (ἢς αἰΐοσηοοῃ οἱ ἴδ6 1: δὲ 
(ἔσχες ο᾽οἴοοῖκ νγᾶ8 Ὀθεΐοτε τη 16ρᾶ] {ἰππ|6δ. (ὁ) Τῆς 
βαββᾶσεβ ἴῃ ἴομη στ ]οῖ οοσοσαβίοη ἴμῃῈ αἰ ΠΟΥ 
ἅτα ποῖ ἀεδοίβινε : Ϊομη χΧἰϊὶ. 1-4, “ Βεΐογε {πε ξεδϑξ 
οὗ τῆς Ῥάββονετι -- [651.3 ΓΙ βεῖδ ἔτοπι ΒΌΡΡει, ἀοεβ8 
ποῖ ΠΡΟΠΕΕΊΣ τ τηδδη (6 ἀν Ὀεέοταε. ΟἼΒΔρΡ. ΧΙ. 
27: "ΗΒαϊ ἴδου ἀοσδί, ἀο αυϊοῖκὶγ,᾽ νὰβ υπάετ- 
Βίοοα Ὀγ [ἢ αἰδοῖ 165 45 τιθδηϊηρ, ὈῈΥ δαὶ ἰ8 
ποοάβδα. [15 υτρεοὰ τδαῖ 16 (Ὡς ἐεαϑδὶ δὰ Ὀερηη, 
ΠΟ Ῥυγοῆαβαβ οουϊὰ Ὀ6 τηδάθ. Βυὶ 1ξ ἃ σῶῦοϊα 
ἀδγ τευλδιποαά, ἴπῈ ποσὰ ΕἾ Ὁ ΟΉΑΝ 566 8 ὉηΠΕ6Ο- 
Οββᾶσυ. [}ἢ ΟΒΔρ. χυ!. 25, [ἢ 5ρεᾶκβ οἵ τῇς 
ἔεασ οἵ ἀδῆϊεπιθηὶ ἔεϊὲ ὉῪ ἰἢς εν, ἱπατιδ 
[παι δαγν οὐ ἴῃ6 του οὗ (ἢ 6 ἀδγ οὗ ἴδε Ττὰ- 
εἰδχίου λον δὰ ποῖ γεῖ δαΐθη ἴ[Π6 ρβββονεσγ; Ὀυὶ 
(18 ἜΧΡυ βϑίου ΤΏΔΥ γοΐεσ ἴο (86 σοπεπυδηςς οὗ 
τὴς ραβϑϑονεγ-ξεδλσβδί. Βαϑί65 τῆς ἀςδ])οτηθηΐ νου] ἡ 
δανε οεαβοὰ ἴῃ ἐδ δναηίηρ, ἰη τἰπὶ6 ἴο εδὶ (δε 
Ῥαβϑονεσ, μδὰ (πὸ δνεηΐὶης οὗ ΕὐδήαῪ Ὀδεη (ἢς 
Τεσυΐϊαγ ἴπι6. ΙοῺη Ὀνοε Βρεᾶκβ (χίχ. 14, 31) οἵ 
ἴιδιῖ ΕὙΙΟΔΥ͂ 45 4 " ρσόραίδίιοη.᾽ ΤῊϊβ πεεα ποῖ 
6 υπάειϑίοοα οὗ ἴδε ἀδΥ Ὀεΐοτε ἴῃς Ῥδββονοῦ, 
β8ἴηδ ἰῃ 411] οἴου ᾿πϑίδῃησθβς ἴῃς στείδγεπος ἰβ ἴο ἴῃς 
ἀδὺ Ὀείογε [86 ϑαρθαῖῃ, ποῖ Ὀεέοτε ἃ ξθαβί-ἀδυ. 
Τῆς ϑδρραίῃ που] Ὀς “4 πἰρὰ ἀδγ᾽ (]Ἰοἢη χίχ, 
41), 48 ἴῃς ἄτβί ϑαῦρδίῃ οὗ ἴπεῈ Ῥάδββϑονεσ {ἰπ|6, 
ἐνεη 1Πουρ ποῖ [με ἢγϑβι ἀδγ ᾿ἴβεϊέ, 8 ἴῃς οἴμεῦ 
νον ΣᾺΡ]165. (9) Τῆς ΤσΠοΣ ρῥυθϑὶβ ψογα ῥγεβεηῖ 
αἱ (Πε οσυοιϊδχίοθ, Βυΐ 16 [ῃδΐ Βαὰ Ὀεδθη τὴς {π|6 
Μη (6 ρᾶβο δὶ ἰδ γγὯδδδ ἰδίῃ, {686 τῇδ 
βΒῃου]Ἱὰ δᾶνα δὴ ργοβεηΐ ἴῃ (δ ἰετρ]6. (αἢ Τὴ 
οδ)εοῖϊίου ἰμαὲ 8δῃ ἐχεουϊίΐοοοη που ἠοῖ ἴαϊκα Ρ]Δο 6 
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ου ἴδε ἔδαϑί ἀδυ, 18 οὗ νεσγ 16 τεϊσῃῖ, Αοςοτά- 
ἱηρ ἴο ΠΤ ευΐ. χν]. 12, 12, Χο ΠΟἢ5 ΕΓῈ ἴο ὃς 
Ῥυθ]ς δπά οὗ ἃ στε] ρίουβ σμαγαοῖεσγ, δπαὰ ομς οὗ 
[Ὡς ΒΔΌΡΙ 5 αἰ ΠΟῸΥ βιδίεβ τῆδι {ΠΥ ἴοοῖ ρῥΪδςα 
ΟἹ ἔεαϑὶ ἀδγβ: ΕτΠΟΣ ἴδ οσυβίοπι ᾿γ85 ἴο γεϊθαβα 
ἃ ὈΓΒΟΠΘΥ οὐ ἴῃς “ξἔοδαϑὲ ἀδγ, (Μαί(. χχυ. δ ; 
ΟἿπ ΧΥΪΙ, 90} Δηα ΒαγαῦΡα5 βεεηςα ἴο ἢᾶνα 
ἐπι το θαϑθα δεζογέ ἴῃς ογυοϊῆχίου (Μαῖιῖ, χχν]!. 

26). 
ΑΤΕῈ ΟΕ ΤῊῈ ΑΝΟΙΝΤΙΝΟ ΑΥ ΒΕΤΗΑΝΥ. 

Μαίμεν δὰ Μδγκ ρἷδοες ἴῃς δηοϊπεηρ δἱ Βειἢ- 
ΔΏΥ Ὀαΐνοοη πε σουῃ8Ε] οὐ ἴῃς Τμϊοξ Ὀγίεβϑῖθ δπὰ 
[86 τΥδδομοσοῦβ ῬΓΟΡΟΒΑὶ οὗ πάΔ5. Το η Ρ]ᾶοα8β 
ἴς 78. φἴίοσ 86 διύτῖνδὶ αἱ Βείμδηνυ, “8ὶχ ἀδὺβ ὃε- 
ἔοτε ἴῃς. Ῥαββονεῖ,, ἴῃς Π ἴο [Θγυβδίθση ἰακίης 
Ρίδος “ἴῃ τῆς ποχὶ ἀδγ. 6 δοοθρὲ ἴδε ᾿ἰδίζοσ, 85 
ἴῃς οοττεςὶ ἀδῖεα. 

ι. ἍΝ ὮΠΕ (86 τηᾶγκβ οὗ ἔἰπι6 ἴθ ἴΠ6 58ενοσδὶ δ0- 
ςσουηΐβ ἀο ηοΐ ἀδοϊάς ψΒΙΟΩ ἰβ 6 στοτα δχδοῖ, 
)οῆῃ χὶϊ. 9 βρεᾶκβ οἵ βουπλείμίμρ 848 [ο]]ονίηρ, 
ΜΏΙΟΝ τηυβὲ ἤανε οσουϊτεα Ῥχανίουβ ἴο ἴΠ6 ΡυΝ]]ς 
ΘΗΪΓΤΥ ἴο Τεγυβδί οι, ΣῈ Μαῖζεν Χχνὶ. 14, δπὰ 
Μασ χὶν. 10, ἀο ποῖ πεοθβϑατν ἱπιρὶν (μλὶ {86 
ῬΤΟΡΟΒΔ] οὗ 7 υἀ48 ἱτατηοα]δίε } Υ ξο]οτνεα [η6 δυΡ- 
εῚ δὲ Βείμδηυ. 

2. Αροοτάϊηρ ἴἰο Ϊοδπ ἔπε οσοδβίοῃ γ͵γὁ“8 ἃ 5ὺ0- 
βογ τηαδᾶς ἔογ 7655, ποῖ δὴ δοοϊἀθηΐ] εδέηρ ἴμοτα. 
ἀοἢ Δη δηϊοτίδι ητηθηΐ γἃ58 τοτα ᾿ἰκοὶγ τὸ Βᾶνα 

ΤΗΕ ΔΟΟΘΡΕῚ, ΑΟΓΟΟΚΌΙΝΟΕ ΤΟ ΜΑΤΤΗΕΝν. [(μαρ. ΧΧΥ’Ὶ. 1--τό. 

Ὀδοη ρίνδη οὐ ἴμε {ἰυσταρῆδὶ Ῥσόργεββ ἴο Τεγὺ- 
ΒΆ]6τὴ ἴδῃ 116 (γὶδὶ 88 80 οοουρίεα ἰη Ηἰβ 
ῬΟΛΪς ταϊπίβίσΥ ἴθ ἴη6 ἰδρὶθ. ὙΠεΙα σου] 
ΒΟΆΓΟΟΙΥ Πᾶνα θα ἘΠῚ ΟΥ ΒΌΟΝ ἃ ΒΌΡΡΕΙ οἡ 
Τυδδβάδυ δνθηΐηρ, 85 Εἰ νεηΐ ἴο ἴὩ6 Μουπὶ οὗ 
ΟΙϊνοβ αἵ ηἰρῃὶ (κε χχὶ. 27), ἀπά (πε ἀε]ϊν- 
εγβα 4 Ἰοὴρ αἴδοουγβε. ῬΥεὐπεθάδυ Ἂνεηΐϊηρ ἰ8 
ἴοο ἰδία, ἔογ (Π6 Ῥσόοροβϑδὶ οἵ [υἀδ58 Γο]ονεά, δηὰ 
ἴῃς πογὰβ οἵ Μαῖϊζον δπὰ Μδαῖκ: “ἔτγοιῃ παῖ 
ἔχης ἢ6 βουρῆξ ορροσχίυι υ ἴο Ὀεῖσγαυ Η τλ,᾽ δὺρ- 
ἐϑὶ ἃ ἸΟΏΡΟΥ ἰηΐεγναὶ [ΒΔ ἔγουι ἰαΐα οῃ ΝΥ εἀπε8- 
ΑΥ̓͂ Εν ἴο Τυγβαδγ πἰραϊ. 
3. ἸΏοΙα ἰ8 ΠΟ Γεᾶβοὴ Ζοὸσ [πη Β αἸ5ρ]δοὶ 

ἱξ, 816 ἃ αἰβρδοεηεης ὈὉγῪ Μδίμον 8ῃ Μά 
οδῇ ὈῈ δοοουηΐδα ἔογ. (“α) [π ἰβίοσυ ἴῃ σεοδρ- 
ἱξα]δξῖοπ οὗ ἐνεπίβ 18 τόσα ἤδίυγαὶ πη [ἢς δη- 
παραίου ; (ὁ) ΤῊΘ Ργορἤεου οὗ με βρεεαγ ἀβδιἢ 
νου ὰ ϑυφβοϑῖ (6 δηοϊπίϊηρ οὗ ἴδε Ὀυγ8] ; (ε) 
158 μδᾶ υπὐυπηυτεα (Τοῃη χὶὶ. 4), απὰ τῆς σε- 
Κ6 πὸ ἀουδὲ αὰ ἰ(5 οθξεοῖ ἴῃ σΡοπηρ ἢ18 

ἘΓΘΆΟΒΕΓΥ, ΕΙΟΝ 15 πηοπίοηδα αἱ {15 Ροϊηΐ ὉΥ͂ 
Μαιμεν δπὰ Μαῦκ. Νεῖθοῦ οὗ [Ποῖ βρθακ οὗ 
85 45 ἴῃς οΟὈ]εςοίοτ, θυ [ΕΥ̓ σλπηοῖ μάνα Ὀθθῃ 

Ἱσῃοσαπὶ οὗ ἴδ οσοπποοῖΐοη Ὀεΐϊνδοη τὴ6 ἵνο 
δνεηῖβ. ΜαιθθνΝ 15 τηοβϑὲ δρὲ ἰὸ νΔΙῪ ἔτοτῃ ἰδ6 
Ἔχδοῖ ΟΒΓΟΠΟΪΟΡῪ 80 848 ἴο 9,ΥΟῸΡ ἰορείμευ ὄνθηΐβ 
[δῖ ἤᾶνα 4 οἷοβϑα γοϊδοη ἱπάδρεηάεηϊ οὗ {ἰπη6. 

ΟΗΑΡΤΕΕ ΧΧΝῚ, τ--τό. 

7116 Ζεοίαγαϊορ οΥΓ 16 οο»εῖρρ Ῥασείοη. ἐᾷς Οομρδοί οΥἹ 1ζ6 αμΐσγς. 7814 
“Δρμούρίηρ αὐ Βείζαηγ, απαὶ 1τῴς Αργεφηρεη οὗἹ μάζας. 

Ι ΝῺ 1ἴ σδπλ6 ἴο ρ455, “θη [6505 δα βηϊβῃεα 411 ἴῃ 688 “.(μμρ. νῇ 
2 βαυΐηρϑ,ἷ 6 5δἰα υηΐο 5 ἀἰβοῖρ]65, ὃ Κπον [μαΐ αἴξογ ὅ ΜΑλα χὶν. 

ἴνο ἀδγβ 15 2ῆδ γεαξί ὁ “ ἴὴ6 ραβϑονθῖ,; δῃὰ ([ῃ6 ϑοὴ οἱ πχδῃ 15. τὰ 

4 Ὀεϊγαγεα 8 ἴο 6 οτυοϊῆαα, 
οὨϊεῖ ῥχίθϑίβ, δηά [6 βδοσγίθθβ, δῃᾷ [τἢὴ6 εἱάθσβ οἵ [6 ῥθορῖὶϑ, 
απηΐο “ἴῃ6 ραϊδοαβ οὗ 186 πἰρῇ ργδϑί, γῆο ψὰ8 οδ᾽εὰ 7 (αὶ- 
ΔΡἢδ85, Αμπάαΐ σοηδι!τεα [παῖ ΓΠΘΥ ταϊρμὲ ἴα [δβιι5 Ὀγ βυ εν, 
δηά Κι] ἀύγα. Βιυῖ ΤΥ 54, Νοῖ οἡ [δ ἔδαβί σγὃ 9 1εβὶ [Πθγαὰ “ ΡΟ 

6 8η ὈΡτοᾶΓϑ ἀιιοηρ ἴΠ6 ΡὈΘΟΡΙδ. 
: 2 ᾿ , ες. ςγ: 

6 ἣἥΝον ψῆδη |εβϑὺ58 ψὰ5 ἰῃ Βείῆδηυ, ἰθ ἴῆ6 ουδε οἵ ϑἰπίοη [μος ἅϊ. 2; 

7 ΊΠΟΓΕ οδπι6 ὑπο Πἰπὶ ἃ οτήδῃ ἢανὶηρ δῃ δ ραϑβίεσ {πε ἸΕΡΕΙ, 

4 ΤΏ 855θῃι 0] 6 4 τορεῖμογ ἴμ6 ὦ Εὐτας νι 
ἰϊ, 2: ]ομῃ 
ΧΙ. 47) 53. 

4 έετβ. κ8, 69; 
Μασ χὶν. 
54) 66; χν. 
Σοὶ [κα χὶ. 
41τ; ΧΧΙΪ, ἐς; 
7οἤ χνΣ. 
15: ΟΟΙΏΡ. 
Ἐδν. χὶ. 2. 
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χχὶΐϊ. ςς; 
7.δὴ χὶ. 49: 
ΧΥ. Σ2, σῷ 

ῬΟΧ οὗ νεΓῪ Ργεοϊουβ οἰηἰτηδηΐ, Δηα ρουγεα 11 οἡ 10 ὨΪ5 μεδᾶ, 88 3228; ᾿Ασίας 

οο ἣς 88[ αἵ πηδραῖ. Βυΐ ἤθη 1511 αἀἰβοὶρ]65 αν Ζζ, ἴμοΥ Πδὰ ἰη- βαρ. χαν. 
9 αἰϊρπαιοῦ,}2 βαγίηρ, Τὸ ψῇῃδΐ ρυγροβα ἐς [15 νναβδῖε 

οἰηίτηθηΐ 18 τσὴ Βᾶνα Ῥθθη 5014 Ἔξοσ τηυοῇ, δηά ρίνοη ἴο ἴῃς 

᾿ς ὦ Μλὲεκ χὶν. ΕῸΥ [}]15 π᾿ ἀραὶ 
ΟὟἮΝ ΧΊ]. 1-- 

8: [μὸ νἱὲ. 

Ι0Ο Ῥοοσ,. Ώεη ᾿]εβὰβ υπαογβίοοα 22, ἢ6 8814 15 υὑπίο πο, ΝΥ, ἐζοῖϑα,ρ. 

ἴτουδ]ς γε [Π6 ψοτηδη ἢ ἔογ 58ῆ6 ἢδῖῃ νγουρῃΐ ἃ ροοα ψοσκ ὩΡΟΙ ἃ ΉΤΑΝ 
1 τὴς, ΕῸτ κι γα μᾶνθ ἴῃ: ΡΟΟΥ Αἰννᾶγϑβ ΜΙ γοῦ ; Ῥὰϊ της γε Βᾶνε ΕἸ Νὰ 

1 νυνοτάβ 3 τὴ6 ράββϑονυϑγ σοϊηθίῃ 8 Δε]ϊνετεα Ρῷ “4 ραϊῃογεα "π Ὅευι. ἂν. 
δ ἐλ δεν σερίλογίξίες ογρε:2 ἀηα ἴῃὴ6 5ογὶ 065 

ὃ. ἃ τιπλιῖ Δγ156 
13. ἼΕΓΘ 50ΓῈ αἰβρίϑαβεα 

8 Νοὶ ἀυγίηρ ἴῃς ἔοαβίὶ 
11 [ῃ6 
1 Βυϊ [6508 Κηονίηρ ἰξ, βα1α 

8 ρουτέ Τ Απά {Β6Ὺ, ἴολη χᾶϊ. 
10 ΟΥΟΓ 33. 
18. οἱμένιοηεΖ 



ζηΑρΡ. ΧΧΥῚ. 1--16.] 

12 ποῖ ΔΙ ΑΥ8. 

ΤΗΕ ΟΟΘΡΕῚ, ΑΓΟΓΟΚΌΙΝΕ ΤΟ ΜΑΤΤΗΕΡ. 

Εοτ ἴῃ ἴῃαϊ 58ῆ6 αι 1δ ρουγεά [15 οἰπίτηθηϊ οἢ 

13 ΤΥ Ὀοάγ, 8ῆς ἀϊά 22 ΦἴοΥ τὴν ἢ Ρυγίαὶ. ΨΟΓΙΪΥ 1 84 Υ υπῖο γοῦ, 
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9 Ϊοδη χἱϊὶ. 7: 
χὶχ. 40. 

ΔΝ Βογαβοανεσ [ἢ18 ρΌΒΡΟΙ 58}4}1] 6 ργεδοῃδά ἰῃ ἴῃς ψῇο]α ψνοσ]ά, 
ζάφγε 5. 4}} 4150 118, [δι (15 νοι δαίῃ ἄοπο, θ6 1ο]ὰ ΤΠ Ὁ ἔογ 2 Αδιε χ. 4. 

ἃ ΤΘΙΏΟΤΙΔ] οὗ ΠΟΥ. 

14 4“ΤὭδη οπα οὗ [με ἔψεϊνα, ᾿οδ]]6α 18 "7υάα5 Ιβοαγίοϊ, σβηΐ ἀηΐο τοι ἘΥΤΕΕ 
φ Μλὲκ χίν. 

15. [86 ἙοὨϊεῖ ῥγββίβ, πὰ βαἰα μμο “λδρε, ϑ ἉΜῊδϊ ν11}} γε Ὁ ρῖνα τηβ, τῷδ, 7οδὰ 
Δα 1 Μ1}} ἀδ] νοῦ Ἀἰγὰ 31 υηΐο γουῦ  Απάὰ “ΓΒοΥ σονεηδηΐοα ψἱ}} ἡ γεν ὁ 

16 Ὠἰτὴ ἴοσ 3. “ὨΙσγΥ Ρῥίθοθς οὗ βἰΐνεσ. ῚἈπᾶ ἔτομῃ ἴῃαΐ [1π|6 ἢ6 ἤνοι Ἡηξνμὰ ἣν 

ΒΟΌΡΗΪ ΟΡΡοτγίαη νυ ἴο Ῥεῖσγαυ Ὠϊη,.33 , Ζεν. χὶ, ταὶ 
ΓΟ Ὦ. 

16. σγεῖξ ἈΔιὴ 16 [0 ΡΥΘΡΑΓΘ ΠῈ6 ἴογ ᾿ καϊη; δ, 
1 τῃδῖ 4150 ἢ οἢ τ 8 τγοτηδῃ ἀἰὰ 5841} θὲ βροΐίκδβῃ οὗ ὙνΝ 
18 0 γγ8 ἍἿδι]δὰ 19. ρ»εἶξ ηΐο (δαὶ Ὁ ὙΠαΐ ᾶτὰ γε ψ Πρ τὸ 
31: ΔΕ] Ινεῦ Ὠΐπι ὉΡ 33 ψεῖρῃ6α ἀηΐο ὨΪπῚ 
18. 07 ἀοἸ] νοῦ Ἀἷτὰ Ὁρ (ας ἐπ ὑ47.5. 2,1 Ὁ). 

ΟΟΝΤΕΝΊΞ5.. ΟὐυΓ] οτὰ μδὰ βηϊξῃεὰ Ηΐβ ρυ]].ς ΦΨεῖ. 3. Τθθη ραϊμοχοὰ τοροῖμοσ. ΤῊΣ ὑποοῖ- 
τΟΥΪΚ 45 ἃ Ἴ ΘΔΟΠΟΥ ; ἔσοπι [ἢ15 Ροϊηῖ Ηδ Ἄρρδδῖβ 
85 Ηἰσῃ Ῥγίεδὶ Μαίϊζον Ὀτίηρθ οὐὔἵ 1ἢ]5 τηοϑὶ 
δ.}}γ: - Τῆς δνοπῖβ παγαίθα ἰὴ 1ἢ}]8 ϑεοίίοῃ, 
ἘΠουρῇ ποῖ σίνεη ἱπ ΟΠχοΠο] οσίςδὶ οσγάεγ (866 ποῖα 
ἃῦονε), ἀγὲ ᾿οπηεοῖϊςα ἴῃ (Ὠουρῆῖ, ΕἸΣϑῖ ΠΟΙ 65 
ἴῃς πιοῖς ἀσἤηϊϊε ἀεοϊασαϊΐοη οὗ οὖὐ Γ[οτὰ 45 ἴο 
ἴῃς Δρροϊηϊεα ἔπης οὗ Η]5 ἀεαίῃ (νϑσ. 2. Τῇ 
Το 8 ΘΟΌΠ56] ἃ ροβίρομπεπιδηΐ (νογβ. 3-5)ὲ. Βυΐ 
]υάλβ ὉΥ διὶβ ἸΤΕΔΟΠΕΙΥ (νεῖβ. 14-|6) 15 ἴῃς υη- 
ἙΟΠΒΟΪΟΌΒ Τη64η5 οὗ Πρ ΟὟΥ 1, οὐ 5. Ῥγορἢ- 
ξεοΥ. Τῆς δηοϊπίϊδηρ αἱ Βείμδην, σοῦ ἴοοῖ 
δος, ἃ5 παιγαίθα ὈΥ Ιοόδῃ (χὶ. 1-8), 5ὶχ ἀδγβ8 
ἔοτε ἴῃς ῬΆΒΒΟΥΘΥ, 15 ᾿ηβεσίθα ἤεσο, θδοδυβα 1ἰ 

ΒεΙρεά ἴο Ὀτίηρ δδουΐ {18 γεβ]ὶ. 
νεσ. 1. Ἀπὶδποᾶὰ 8411 [1.680 ᾿τοΣὰδ, ἑ. ἐ., ἸΏ 

Φἤ2ρ58. χχίν., χχν. Τῆς Ὀπὶ6 8 ΤυσϑαΔΥ ὨΙΡΗϊ, 
Δίίεῦ Νεάμπεβάδυ δὰ Ὀεζυῃ, δοοογαάϊηρ ἴο ἴδῃς 
[εν 5} τοοκοηϊηρ. 

νεῦ. 2. Αἴϊοςσ ἵτὸ ἄδγθ. ΤἢῚ5 πηθδηβ, “(6 
ΟΔΥ δἴζξεν ἰο-πιοττονν, δοοοσαϊηρ ἴο 7εννβὴ ἀϑᾶραο. 
Α5 ΝΝεὐπεβαδυ δαὰ Ῥεζυη, ΕἸ ΑΥ 15 ἴῃς ἀδγΥ 1η- 
ἰςλίεα, Ὀερὶπηΐϊηρ δ βδυπάονῃ οὐ (ουγ) ΤἬὭυΓθ- 
λυ. --- Τ80 ῬΑΘΒΟΥΘΣ Οοϊμοῖθ. Οπ ἴπε οτίρίη οὗ 
ἐἢ}5 ἔεαϑέ, ϑβ8εα Εχοά. χὶἹὶ. ΤΠς ψοσζαά " ρβαββϑονεγ᾽ 
ἜΧΡΓΟΒΒ65 ἴῃ6 ᾿Πἴεγα] 5εη56 οὗ ἴῃς Ἡδρτενν ποτά, 
ΨΏΙΟΝ τεΐοιβ ἴο ἴῃς ραβϑὶπρ ονοῖ οὗ ἴῃς ἀδϑίσουηρ 
ΔΏΡΕΙ, βρατίηρ ἴῃς ἐπὶ υότα οὗ ἴϑυδοὶ ἴῃ Ἐργρίῖ. 
τ νγἂϑ ἴῃς ρτοαῖεδι [εν ϑὴ ἔδβνδὶ ; ἃ ΒΔ. ] Πς 18] 
ἔεαϑὶ (ἢ Ῥάβοῦ] Ἰδτὰ Ὁ νἱἢ ἰἴ5 ὈΪοοά βρυη κε 
ου ἴῃς ἀοοτ-ροβῖβ) ἀπά ἃ τγεπιοσίαὶ ἔεδϑὶ οὗ [ΠΔη Κ8- 
Εἰνίησ. ΤὨΘ ᾿δ ννγᾶβ8 ποῖ οοηβυμηθα οὐ [δα Δ]- 
ἴΔΤ, ΠΟΥ τηδάς [ἢς ρογίϊίοῃ οὗ πε ρχΐεϑίβ, Ὀαϊ υβεὰ 
438 ἰοοά ὈΥ ἴῃς Ὠουβεῃοϊά οὗ ἴδε οἴεσγετ. ΟἿΟΣ 
Ἰάεῶ8 ἯΕΙῈ ἐχργεβϑοα ἴῃ ἴἢ6 οὐδβενδηςθβ Ὁοῦ- 
ποοίεά ἢ 1, τχοϑὲ οὐ ψῃ]οἢ νεῦε ἴγρίοδὶ οὗ 
“Ογβὲ ον Ῥαββϑονοῖ.᾽ Τῆς νοσζὰ “ρδββονεγ᾽ ἰ8 
υϑ6α ἴῃ ἃ [Ὠγεεξοϊα βεῆβε 1π ἴῃς Νὲν Ταβιίδτηεηϊ: 
(1.) Τῆς Ράβοδὶ δῦ ἰ15618, Ματκ χὶν. 12 ; Κα 
ΧΧΙΪ. 7. (2.) ΤΏ βδοηδοϊαὶ Ἰατὶῦ αηπα ἐξ ΒΌΡΡετ, 
Μαῖϊ, χχνὶ. 17; Μαχὶκ χὶν. 14; [μτἰκὸ χχὶϊ 11. 
(2) Τῆε τολοΐφ γεασί οὗ υπ]εανεηεὰ Ὀγοδά, τ ἢ 
Ἰλοϊεα ϑενθὴ ἀδυβ, Ἡ σὴ 5 ἴῃ 6 βεῆβε ἤδσο, δῃηὰ ἴῃ 
1 κε ΧχΙΣ Σ ; στρ. οἢη 1]. 13; νἱ. 4 ; χὶ ας; 
ΧΙ Ι ; ΧΙ 1, εἴς, -- θο νοχοὰ ἀρ ἴο Ὁθ9 ογποὶβοὰ. 
ΤΏ ῬΤΟΡἤΘΟΥ μετα 18 οὐ δε ἔπιδ. Τῆς ἀνεηῖβ 
διλὰ δἰγεδλαῦ ὕεεη ἔογεῖοϊά. Ὑπαὶ {ἰπι6 νγὰ8 δἃΡ- 
Ῥοϊηϊεά, Ῥεοᾶυβδε οὐζ [ογὰ ψουϊὰ τυ. ἔ]14] 4]] 
ἴρλι νυδβ ἰγρίδοὰ ἴῃ τς Ῥαββονεσ. 

ΚΔἸΠγ οἱ Ηἰ8 δηδηεβ, ἀεβϑρίίε μεῖσ ΠοβΕ]]6 ἀσβῖτο, 
15 'η οοηῖγαβὲ ὙΠ ΗΙ8 οἷεασ βἰδιεηθηὶ οἵ ψῆδὶ 
ψγου ἃ οοπα ἴο Ρ8458. “ Αηά (ἢς βου δεβ᾽ 15 ὑσοῦ- 
ΔΌΪ ἰηβεσγίεα ἔτοιι Ματκ χίν. σα; [κὲ χχιὶ, 2, 
Υεῖ “ἴῃς 5οσῖρ68᾽ ἐοιτηδα ἃ ρατγὶ οὗ ἴῃς Θδηῃοάχη, 
ὙΠΟῊ γ85 ῬΓΟΡΔΌΪΥ Δ5ϑε δε ἃ οἡ τΠ}8 οσοδϑβίοῃ. 
-- ὕαῖο [9 οουσί. Νοῖί ἴδε ρβίαςα, θυϊ ἔπε οουτὶ 
τ Ἰποϊοβεά ; σοτῃρ. νεσζ. 69; {υἱὸς χχὶϊ, κι 5. --- 78ο 
Ἧ 88 606119ὰ Οαίδραθ. Τ βΈρἢ 8 5ΔΥ5 ἢδ νγ858 Οὔ βὶ- 
ΠΑΪῚῪ ο4}16 ἃ “ [Ο5ερΡἢ ;᾽ 16 ἔογπιὶ ἤοα υϑεὰ πηᾶ 
Ῥοϊηΐ ἴο δη δαάϊτομδὶ παπὶθ. Τοῦ (χί. οἱ ; χυ]]]. 
13) 54γΥγ8 ἢ6 γγἃ8 “Ι ἢ -Ὀτ]ο5ὲ (Πδὶ βατὴς γεατγ, δηὰ 
Βοῃ-ἱΠ- Δ οὗ Αῃηλ8, γῇο δα 4150 ὕδοῃ ἢϊσἢ- 
Ῥτίεβὲ ἀπά ᾿νδϑ 5111 Ἵδὶεὰ 30 (Αςῖβ ἱν. 5). Τῆς 
οἵἶδος ννὰβ Ποθαϊ  ἌγΥ ἴῃ ἴῃς ἔλγν οὐ ΑἌγοη, δηὰ 
μεϊὰ ἔογ ἸΪέεῈ ; θυῖ Απϑπίοομυβ ΕΡΙΡΏδης5 (Β. Ὁ. 
160) 58ο1]4 ἱξ ἴο ἰῃς πιρμεϑὲ Ὀϊάάογβ, δηὰ ἴῃς Εο- 
ΤΏ Δῃ8 τειῃονεὰ ἴῃς ἱπουπθεηὶ αἱ ρίθαβυσε. ( δὶ- 
ΔΡἢΔ5 ννἃ8 Δρροϊπιίεα ΌΚῪ 4 Ἐογηδη ρῥγοσοῃβα), ἢἰβ 
ῬΙΘαΘοαββου δανὶηρ Ὀδεη ἀδροβοά, απὰ ννᾶβ γὸ- 
τηονοα ὈΥ 4 Κογηδῃ ΘΠΊΡΟΤΟΥ ἀθουΐ 51Χ γελγβ δέζοσ 
115 πη6. ὙΒουρῇ οὗ [Ὡς ραγίγ πιοβὲ ἢοβία ἴοὸ 
ἴῃς Ἐοτϊηδη8, Ὠ6 δηά ἢΪ8 Δϑϑοοίδῖεβ γαβοὰ ἴῃ ουὺγ: 
ὟΝ ἐ ᾶνα πὸ κίηρσ θυ (ἰεβασ᾽ ([]Ἑὁἤη χίχ.. ἫΝ Τῆς 
αἴγεοὶ σοπηδοίίοη οὗ {18 ἐνεηϊ 15 ρσοῦδῦυ τ Πἢ 
τς οΪοβα οὗ οδδρ. Χχἕ!. 

νεῖ. 4. ΒΥ συνε οῖγ. Οἡ δοοουηΐ οὗ ἰδὲ ἐτ- 
Ῥταβϑίοῃ πιδάς ΟΥ̓ οὐῦγ [οτὰ ὑροη ἴδε ῥβορὶο, 
ὙὨΙΟΣ 511} σοππυεα (ΤυΚα ΧχΧΙ. 28). 

ψεσ. 5. Νοῖ ἀυχίηρ ἴδιο ἔδϑαδι, 2. ες, τῆς Ῥλ55- 
ΟΥΟΥ 6 Κ, ἀυγίησ ΨΠΙΟΝ ἴῃς πιὰ τ 65 (βοχηθ- 
ὈτὴεῈ8 στεοκοηθα δὲ ἰἴγεας στ] Οη5 ΟἹ βυςῇ οὐολ- 
5105) τουηδϊηδα δ᾽ [οτυβαῖοι. Μοβί οἵ (τί 5 
ξο]ονγειβ ετα Δ] δδη5, ἀπά ἴπ6 ΟὐΑ] 1] Δ 5 γε σα 
41} οοηδίἀεγεα ῬοΪὰ δπὰ χυδιγεϊβοπμιθ. ΤῊ ΐβ ἔελβὶ 
23 οἔΐζεη ἴῃε οσοδβίοῃ οἱ ἰπβυγγθοιῖίοη, δοοογαάϊηρ, 
ἴο Ϊοβερῆυβ. Ὑ ΠΟΥ σουἹὰ ποῖ ἴακε Ηἰπὶ ψ ῃθ 
μου ψουἹὰ (]ολη χ. 29), γεῖ πιυϑὲ τἀκῈ Ηΐπὶ δ ἃ 
τἰπιῈὸ ἤδη ΠΟΥ ρυγροβεά ποῖ, θὰϊ τ ῆϊοἢ Ης δὰ 
Ῥσεάϊοϊεά (νεγ. 2). Βοίῃ ἴῃς τακίηρ δπὰ ΚΙ] ΐη 
ἴοοϊκ ρίδος ὑεύγεθη ἴῃ6 δνυθηΐηρϑ οὗ 1 ΠΓΒΔΥ τὰ 
ΕτΙάαΥ, ὨΪΟΩ τηδᾶὰςε ὑρΡ ἴπε ἢγϑὶ Ῥάββονθὶ ἀδγυ. 
Ἐνεη ἴῃ ἴῃς στεαΐεϑε Ὠυμ] δίίοη ΗΠ5 ρον οῦ αηὰ 
ἴγυτἢ 511} Θῃϊμ 6 ξουίῃ. 

γεγ. 6, Μὸν Ὑψοὰ 7160608 ψᾺΑ΄Ὶι)8 ἰῃ ΒοΙ ΔΉ. 
Οὐ ϑαίϊυσαδυ δνθηϊηρ, 566 ἤοτῈ δΌονα. --- 1 [89 
πιοῦδο οὗ βίχαοι [89 1ΘΡῸΣ. ῬτΟΡΔΌΪΥ αἰγεδάν πεαϊδὰ 
Ὁγ [68.8, βίηος οἴπεγννβε ἢς πουϊὰ μάνα ὕδθη υἢ- 
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οἰεαπ, Ης ταυϑὲ ποῖ ὃς οοπίουπάεἀά νι [ἢ ς 
ῬΠατίβες οΔ]16α ϑέπηοῃ, δὲ ῇοβα Ὠουβε ἴῃ ΟΔ1|1|66 
ἃ 5112 δηοϊῃηρ πδά ἰδ ρἷδος ἰοηρ Ὀεΐοσε 
(1 νἱ]. 36-70). Τῆς ΠΟ ΟΟΟΌΓΓΘΏΟςΒ ἃΓ6 ΟἸΘΑΥΥ 
ἀἰδιϊηρυ βῃςα ἴῃ το ΠΥ ᾶγ8. Οδε ἰσδαϊῆοη τᾶ Κο8 
118 Θηου ἰῆς ἔλίθοσ οὗ 1, ,ἈΖᾶσιβ ; δηοίθου τἢ6 
υβραπὰ οὗ Μασίῃα, νῇο βογνδα οἡ [ἢ ]8 οσοδβίοῃ. 
Βοίἢ ἔδυ δ 8 τλᾶν πᾶνε οσουρίεα ἴῃς 84πὶ6 ἤοιι86 ; 
οΥΓ ϑίπιοῃ τῇδ ἢανε θθθὴ ἴῃ ΟὟΤΟΙ, πὰ [1,4Ζζαῦυϑ 
ἢἷ8 ἰοπδηϊ. 

γεῖ.7). Τθοσο οδτιθ ὑπο δἰπὶ Δ ΌΣΩΔΩ. ΜΆΓΙΥ, 
[ἢ 5ἰδίεσ οἔὗ 1,δζᾶγὺβ (σοι. χ. 38-42 ; [ἢ ΧΙ.) ; 
ποῖ ἴῃς ψοιδῃ (ἰὴ ΓὺΚ6 νι].), “νὯο ννᾶ85 ἃ βἰ πῃθσ." 
ΤὨς Ἰαϊζοι ῬΕΥΒΟῊ 15 ἀφΑρβραΣ θυϊ ψΠΠουΐ γεάϑοῃ, 
Ιἀοππεὰ ἢ Μδῖγ Μδράδοπε, δπὰ τῆς ἴῆσεε 
ψοϊήδη οφοπέουπαξα, --- αν δὴ διδθδδίοσ ὍΟΣΧ, 
ΟΥ̓ νᾶ5ε.. ΑἸΑΡΑβῖοσ ογυβ68 γα οοηϑιαογαὰ ὈΥ 
ἴῃς δηςϊθηῖβ ἴῃς Ὀεβί σεσδρίδοϊς ἔοσ νδ]υδὺϊς οἰηῖ- 
ΤΩΘηΪ8 ΟΥ ἔγαρτδηΐϊ οἱἱβι ἼΠ6 νϑβ85618 υὑβ0λ]}ν πδὰ 
ἃ Ἰοῃρ ΠδΘΟκ δηὰ ψεσα β8ελὶεαὰ αἱ ἴῃ6 ἴὈΡ. -- 

ΑἸαθδεῖογ Βοχ δπα νδθθϑ. 

Οὗ νϑσὺ Ῥσχϑοΐουβ οἰπἴσηθηΐ. “Α ρουπά οἔ οἰπίπχοπί 
οὗ βρ᾽ Κεπαγά,᾽, δοοογάϊῃηρ ἴο Τόδη ; " οἰπϊηεηΐ οὗ 
βρ᾿ Κεηαγά, νϑΥῪ Ῥσϑοίοιβ,᾽ δοσογάϊηρ ἴο Μαζκ (χὶν. 
ἦ 566 ποῖ65 Οὐ ἴπαϊ ραβϑϑαρε). [{|15 βυρροβεὰ ἴο 
να Ὀεεη ἃ ΓΑΓεῈ σιπι, ἔγοτῃ [πάϊὰ, αυϊὰ τ πεπ 

[Δ Καη ἔγοπι πε ἴτοΘ. Ὅῆε πγδίπ Ῥοϊηξ 15 [15 Ὁγα- 
οἴουϑη655. ΟουΡ. ἴῃς ναϊυδίίοη Ρυϊ ὕροῦ ᾿ξ ὈΥ͂ 
ἦπαιε (“ἴῆτοε δυπατοά ρεποα᾽ Ξξξ, χῊο οἵ 845, ἃ 
ΑΓρῈ Δηοῖ ἔοΥ ἴἢο56 ἀΔγ5.) --- Ῥουχϑὰ ἐΐ ΟΥΘΣ πὶ 
δοδᾶ. ΒΥ Ῥγεδκὶπρ ἴῃς πεοῖκ οἵ ἴῃς ἢλβκ, ὑγοῦ- 
ΔΌΪΥ ΌὈΥ σοτηργεϑϑίηρ ἃ ἴῃ ΠΕ αηάβ. Τῆς αυδη- 
ΟΓΥ οὗ οἰπέπγχεηϊ ρεγη πα ΠΟΥ ἴο ἀποῖπε [8 ἔεεξ 
4130 (Ἰοῆπ χὶ!. 3). Τῆς Οτδηΐδὶ ουϑίοτῃ οὗ τα- 
ΟἸΣΐηρς δὲ ἰδῦ]ς τηδάς ἴῃς Ἰλίου δαβίογ ἴἢλη [ἴῃς 
ἔουτηοτ. Τῆς Ἔχργεβδίοη υβδεα Ὀγ Μαζκ (χίν. 23), 
Πιηῖβ5 τηδὶ ἔγοπι ἴῃς μεδὰ 1 ἥἤονεα ονοῦ ἴῃς ψΠοἷς 
Βοάν. [ὲννᾶ5 αἷβδο υ8118] ἴο δϑἢ ἴῃς ἔεεϊ οὗ ἢοη- 
ογεα ρισϑίβ ΠῚ νναίοσ, θὰ τῆς δηοϊητηρ οὗ ἴπ6 
ἔεεϊ νου] ἱπάϊςαϊε ἴπ 6 Πρμεδὲ ποῆοσ, ΜάᾶσΥ ΤΔΥῪ 
ἢανα Ἰηϊοηἀεα ΟὨΪΥ ἴο 8ῆονν 1}]8 ΠοποΥ, θαυϊ 1ἢ8 
δοίίοῃ ϑυτῃ 0} ΖΕ α ΟΠ τ ϑι 5 Μεββι5}!}Ρ, δπὰ πδά 
ἃ ἀδαροσ ϑἰρηϊβοδπος, 45 οὖγ [οσγὰ ροϊηῖβ ουΐ 
(νεῖβ. 10, 12). 

νετ. 8. ὙΘΙΘ ΒΟΙῸ ἀΐδρ]θαδθὰ. 7ι445 γγὰ8 ἴῃς 
ΒΡΟΪκΟβϑιηδη, δηὰ ΤΟΌΔΟΪΥ τὴς ἰη5{ΠζΑῖου οὗ (ἢϊ5 Ἰῃ- 
ἱξηδίίοῃ, [ἢ οἴπεῖβ βἰ την ἢ ἢϊπι. ΤῊ (πταα 

δοοουηίβ ἤοῖα Βῆον ρεσίθοϊ ἱηπάερεηάδηοα. “Τῆς 
αἰδοῖ ρ] 65 ̓  (Μαδιίθεν) ; "ἴΠετς εσα βοός ̓  (Ματκ); 
“Ὃπα οὗ [ῃς ἀἴ501Ρ165, [υἀλ5 Ιβολγίου ᾿ (10 ῃπ). ΝῸ 
ἀουδὶ, 811 π γαμν ἢ ἴῃς ἐεε! ηρς ἕοτ ἴῃς {πη ; Ματκ 
αἰϑεϊ συ βῆ 65 “βοτῃδ᾽ ἴῃ ἃ σοήρϑηυ, οὗ ψ ΠΟ τῆς 
ἀἰβοῖρ] 65 ἑοττηβὰ ἃ Ῥασῖ ; [οὴπ πηεηϊουβ ἰῃς δυ- 
τῃοτ οὗ ἴῃς οδ)]δειίοη, ἀπά ρίνεβ ἢ15 πιοῖΐνεβ. ΙΣ 
Τοῆπ δῃὰ 7υἀλ85 ψετα γεοὶ πὶπρ δὲ (ἢἷβ ἰΔὉ]6 ἴῃ της 
δᾶτης τοϊαιἱνα ροβιϊίουϑ 45 δ (ῃς 1,28ὲ ΘΌΡΡΕΙ, 

ΤΗΕ ΘΟΟΘΡΕῚ, ΑΓΓΟΚΌΙΝΟ ΤῸ ΜΑΤΤΗΕΝΝ. [ς(Βκ». ΧΧΌΥῚΙ. 1τ-τό. 

]Ἰοδη ψου]ά ῬγοΌΔΟΪΥ πᾶνε μπεαγὰ ποῖπῃίηρ Ὀυϊ ἴῃς 
ΤΟΙΆΔ1Κ οὗ 1685. --- Ἃ ὙἘδΐ ῬΌΓΡΟΒΟ ἰδ [δῖ τναδίϑ. 
ϑιοη ἴῃ Ῥηδτγίβδο, ἰὴ 16 51 ΠῚ}}]ᾺῚ ΤοὯ56, οὈ]εςϊες 
ἴο 16 Ἑσῃλγαςῖοσ οὗ ἴπΠ6 οϊηδῃ : δα ἴπ6 ΠΝ οἔ 
(ἢς οἰηϊμηεηΐ ἰ8 ἱπουρῆϊ, 485 [υἀᾶ5 βυρρεϑίεα, ἴο 
δανς Ὀεεη βαυλπάετεα ὈΥ [ἢ}}8 δεῖ οὗ Μαγγ. ϑ8.τί- 
ἤςο65, τηδὰς οὔἱ οὗ Ἰονε ἴο (τ δῖ, ϑδε6 πὶ νυδϑίοί} 
ἴο τῆς ψνου]ά, αηὰ ὄν ἴο ἴῃς ΟΠυτοῦ πεῖ ὉΠάῸΣ 
ἴῃς ἱπῆμεδηος οὗ ἃ τη ογοδηῖς!]ς ΒΡ ΙΓ. 

ψεῖ. 9. Τῆς Ὀεβῖ δυϊπου 65 οὐ “ οἰπιπιεηΐ ᾿ 
Ποτα, αἱ 1 15 ὨΘΟΘΒΒΆΓΥ ἴ0 ΒΌΡΡΙΥ ἰΐ, -- Βο]ὰ ζο Σ᾽ 
ἸΩῸΟἢ. Ρ]ῊΥ 5δγ58 [δὶ ἃ ρουπα οἱ [Π]58 οἰηϊηγεηῖ 
σοβδῖ πόσα ἴῃδη ἔουγ ἢυπαγεὰ ἀηπαγίέ (ΠΟΙΏΡ. 
“(χες υηάτοα Ρεπος,᾽ Μδτὶκ δπα 7ο0η). -- Οἶνϑα 
ἴο ἴδ ῬΟΟΙ. ΤῊ βυρρεβίοη, Ῥυϊ ἐογννασγὰ 
7υάλ5, ννᾶ8 1} Πἰπὶ ἃ ΠλοΓα ὑγαϊοχὶ ἐπε ε ΤῸ Ἢ ΧΙ, 
6) ; ἴπε οἴ εσ ἀἰβοὶρ] 65 ΤΑΔΥ να Ποηαϑίϊυ ἔεὶε ἰξ. 
]υἀδλ8 τᾶν ἤᾶνα Ὠορεὰ ἴο γσεῖ [ἢ ΠΙΟΏΕΥ ἴῃ ἢ 5 
Ῥοβϑεϑϑίοῃ, Ὀυῖϊ ποῖ ΠΕΟΟΘΒΒΑΓΠΥ ἴο τη2Κε ΟἹ ἡ] ἢ 
1; ἢϊ58. ἱπίθητοη Ῥγ8Ὰ8 ΒΟΔΓΟΟΘΙΥ ΠΡΕ Θπουρἢ ἴοσ 
ΒΌΓΝ ἃ βοῆεπιθ. Τῃοβε το Πο]ά (τυδὲ ἐυσπα5, 
ὄνεῃ ἔοσ Ὀεπενοϊεηξ ρυγροβεβ, τα οὐΐθη 845 υῃ- 
ΒΟΓΠΡΟΪουΒ ἰπ δἀαϊπρ ἴο [ποτὰ 845 ἴῃ ἱπογεδϑίησ,. 
ΤΏ6ΙΓ ῥχίναὶς βίοσα. 

ψεῖ. το. Βαϊ 160605 κηοσίηρ ἰδ, ἡ. ὁ., τῃ6 
ὙΠΟΪ6 σᾶ56, 45 15 ονϊάεηί. βαίᾷ υπΐο ἴπϑηι. Ηδ 
ΔΏΒΟΓΒ, ηοί [υἀ48, Ὀυΐ ([ἢς οἴμεῖβ. ΥὙ εἴ [Π15 νγᾶβ8 
ἃ τε υκε ἴο [υἀλ5, ἀηὰ Πεϊροα ἴο γίρθη Ὠἷβ [γᾶς ἢ- 
Ετγουβ ἀοβίρῃ. -- ΨΥ ἰσοῦῦ]θ γ80 ὅπ ὙΌΣΏΔΩ 1 --- 
ΤῊΘ Τἤίεξ σοποθγῃ 15 ἔοσ ἴῃς αβεςτοηδίς ΜαγΥ. 
ΠΕΡ ποῦ Ϊς ἂςΐῖ οὗ Ιονς δὰ Ὀδδϑὴ τηϊϑ) υαρεά, δηά 
τοπΊΔΥ ΚΒ τηδας νος ἢ που] ἀἰδβαυϊεῖ οΟΥ σομέιβα 
ἢδὺ σοηβοίδηςθ, (ες Μδιῖκ χὶν. 2.) ὅ5}ἢς [8 ἀὅ- 
ἐεηάεα δηά δεποουγαρσεοα πγϑεῖ οὗ 811. Τῆδ ἱπηρυ]565 
οἵ σοηυϊηα ἴον ἴο ( ηϑῖ, ΟΥ Η!5 ρβορὶθ, ἂἵς οἴΐεῃ 
1.5 σμεοκεά, ὄνθη ὈΥ ταὶ ΟΠ 5[]14Πῃ5, ὮΟ ἔοτ ἴῃς 
της Ὀεΐηρ Βρεαῖ ἴῃς ςο]ά δηᾶ 5615} Ἰδηρυᾶρα οἵ 
[πε ψνοτ]ά. --ὦὶ ψοῦκ. ΟὨγϑὶ τηεαϑυτεὰ τἢς 
ΤΛΟΓᾺΙ αυδὶγ οὗ ἴπ 6 δοῖ ΕΥ̓ τἴῃ6 πιοῦνα, τς α]15- 
Εἰρ] 65 ὈῪ ἰϊβ8 βεαυηίηρ υ[}}ΠγΣ. ΤῊΪ8 ΠΑ τίδῃ ἂρα 
ΤΠ Άα ΤΑΔΗΥ͂ ἰεΙΡΙΔΈΟΙ 5 ἰο ἔο]ϊον τς Ἰεδα οὗ 
25. 
Μεγ. 11. ΕΌΣ γὸ δδνθ ἴδ ῬΟῸΣ αἴ ψαγθ υἱῖν 

χοῦ (Μαγὶς δά ὰβ : "“δῃὰ ψΠθηβοανοῦ γ6 Ψ| γα 
ΤΩΔΥ ἀο ἴδε σοοά ᾽) ; θπΐ 10 γ80 ΔΥΘ ποῖ ΔΙ ΨΑΥΝ. 
Η:5 βρεεαυν ἀεδιῃ ἰ5 ἰοσεϊο]ὰ ; Ὀπῖ τῆς πιδίη ροὶϊπὲ 
18, 1[ῃδὲ {πΠ|8 ὁρρογίυ Π}Ὑ σου]ὰ Πδνὸσ σεΐυσῃ ; ΜΠ1]}6 
1)6 οαἦὰ οὗ ἰῃς Ῥοοὸσ ψουἱὰ θὲ ἃ ἀδιὶν " ἀυϊγ ἴο 
Βυτηδηΐν ἄονῃ ἴο ἴῃς δηὰ οὗ πη6.᾽ ὙΠα δςὶ νγὰ8 
Ἰυδῆςα ὈΥ τῃς 5ρεθοΐδὶ οοςαβϑίοῃ. [{ ουρῇϊ ποῖ ἴο 
ε οἰϊςὰ ἰο ἀείεηά ἐχρεηβὶνε πλοάδβ οὗ ἸῬνούβῇῃ! Ὁ δὶ 
ἴῃς οοϑβῖ οἱ πεκΊεσηπε [6 ροοῦ, δϑυςῇ 8ρ6ς]λ) οὐ- 
οαϑίομϑ τηδν, ἤοννενεῖ, σΘΟῸΣ ἴῃ ΟἿ ᾿ἷναβ. ΤῊ ]8 
γοῖθς βυρρεβίβ ἴηλῖ ΠῸ τρουρπιζαίίοη οὗ ΒΟ ΕΙ͂ 
ΨΜ1}1 νοῦ Ὀδηΐβ ρονεγίυ ἔγοπι ἴῃ δαγῖῃ. ὙΠΕΙς 15 
υϊ οῇς ΨΆΥ οὗ ἀοἴπρ 1818, ΠΆτΆΘΪΥ, ὈῪ (τ 518 ρεο- 
ὈΪςε ΓΕΓΘΆΤΙΣΠΕ [ἢ ΡΟΟΥ 45 “ΜΠ ἢ (ἢ πὶ ἀπ υπηὰος 
[π6 ᾿τρυ]βδα οὗ ἰονε κε ἰῃπδὲ οὗ ΜδτΥ, πιδκίηρσ τῃς 
οᾶτζε οὗ ἴδηι ἴῃς ἀ8ι.4] ὀχργεβϑβϑίοῃ οὗ ἴῆδι ᾿ονς. 

ΨΕΓΙ. 12. ἴο ΒΤΌΡΔΙΘ 1090 ἴον ὈυσίΔ]. Μδγυ πΊΔΥ 
πᾶνε Ὀδδὴ ἀννᾶγα οὗ ἴῃς ῥτγςεαϊοιϊδὰ οσυς ἤχίοη, πα! 
τουρῆς οὗ Ηἰ5 δοῖυδ] Ὀυσαὶ ἡ μδη 886 δηοίηϊεὼ 
Ηἰπι. 1 8ῃ6 νγἃ8 Ἷοῃϑβοίοιιβ οὗ ἴἢ6 τηδαηίηρ οἱ 
ΟΣ οὐῃ δεῖ, (ἤδη ΠΟΥ ἰἴονε αἀϊδοεσγηδα τ ηδὶ ἰῃ6 
ἀ18ς01}}658 οου]Ἱά ποῖ Ῥοτζγοείῖνα ; 1 58ῆὴ6 ννὰ8 ῃοῖΐ, ἴδῃ 
τῆς ἑοιὰ ξὶνεβ ἴο δοίβ οἔ ἴονε ἃ βἰρηϊβοδπος Ὀὲε- 
γοπά {πὸ ᾿ηϊθηοη. Τῆς Ἰδίῖει νίαν βεδηιβ (ἢ6 
τόσα ΡγΟῦΔΌΪς οης, [ἢ τῆ εατ]οτ ἀλία Ὀς δοςερίεα. 
ΤῊς Ἔχργεβϑίοῃϑ ἱπ ΜΆΥΚ χὶῖν. 8; Ἰομη χὶ!. 7, ἱπὶ- 
Ρἷγ 1ἴῃαἱ 5Ξῆς Ππαὰ 4 Ῥγεβεης πηθηΐ οἱ δῇ ἱπροπαϊ 
ΟΙ515, δέζοσ ψῃϊὶςἢ δηοϊηπηρς νου]ὰ Ὀ6 τ ΠΟ ΟΟΒΒΑΣΥ͂ 
ΟΥ ΣΠΠΡΟΒ510]6. 

νεῖ. 12. ΨΟΣΙΥ, εἴς, Α 58οϊδθγηη, ννεἰ σΥ ῥτοῖ- 
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ἃςε. --- Τιΐθ ροδροῖϊ. Τῆς τἰἀΐϊηρθ οὗ 5βα]νβίίοῃ, 
ΜΠ ἢ Θρεςὶδὶ τεέογεηος ἴο (ἢ γϑιβ ἀδδίῃ, }ι81 4]- 
ἰυάεά ἴο. --- πὶ ἴδ9 8019 τοσϊὰ. Α ρτγεαϊοϊίοη οἔ 
1.6 νογὶ ἀ- νας ρῥσεδοβίηρ οὐ Ηἰ5 ἀδδίῃ. --- Τμδῖ 
8160 ψὩΐοΣ χα τόσ δὴ ἀἱὰ 81141}1 ὯΘ ΒΡΟΪΙκθι οὗὨἨ ζῸΣ 
ἃ. ἸΩΘΙΔΟΥΔΙ οὗ Βοσ. ΕἼ]6]1εα ἴο τῆς Ἰεῖῖοτ. Τοδη, 
Ὀεΐοτε ἣς ἴ6}}15 οὗ [ἢ]18, βϑρεᾶκβ οὗ ΜΑΙῪ 8458 νῈ]] 
Κπόύγῃ οὐ 118 δοσουπὶ (7ο᾽π χὶ. 2). [ξ ἰ5 τιρῃϊ 
ἴο γτεοοσὰ δηὰ τγεῖπθῖῦεῦ ἴῃς ροοα ἀςδεάς οὗ ἴδοβἊ 
ΔὯο ἴονς Ο τϑῖ, Ὀὰῖ ψ ἤδη {πε ἀδϑίσγε ἴο ΡῈ ρυΐ οἡ 
(ξοοζαὰ δηΐογϑ, ἴῃς οἰπίπηδηϊ 18 58Ρ0 64. ΤῊΪ5 15 (ἢ ς 
ΟΠ]Υ οᾶ58 ΠΟΤΕ ϑ0 ἢ ἃ ΡῬΓΟΠΊΪβα 185 τΔ66 ; [Π6Γ6- 
ἴοτε ἴῃ 6 Ἰποϊάεηῖ ἢΔ8 ἃ νεῖ συ Ιεββοὴ δηα ἢοὶ 5 
ὉΡ 4 ποῦς Ἄχδρὶ6. ΑἸέξογὰ ϑυρρεβῖβ, ἴμαΐ (15 
ΡΓΟΡΏΘΟΥ ρΡοϊηῖδ ἴο ἃ τογφρ τεσοτγὰ : [δὲ ἰΐ 5ΠΟΥΒ 
16 (οπρεῖβ σδηποῖ Ὦανα Ὀδεη τηδαδ ὉΡ ἔγοπ 506 
οτίῖπδὶ ἀοσυπιαπὲ ον ἰοβί; δίποαςα [κὸ οὐ 
[15 ᾿Ἰποϊἀδηῖ, ἀπὰ βυοῦ ἃ ἀοοσιπιοηῖ νουϊὰ πᾶνα 
εοπϊδϊηδα ἰξ ; [κῸ οσουϊὰ ποῖ ᾶνα 5δθοη ἴῃ σο8- 
ΡΕ6]5 οἱ Μεαίπεν δηὰ Μασ, οὐ ἢς σψουἹὰ πᾶνε 1η- 
ἐετγίεα (ἢϊ8 ἴο αἱά ἴῃ ἔυ} Α]]ἔρ [ῃ6 ΡΓΟΡΘΟΥ. 

ΜΕΥ. 14.- Τποὰ ὁπ0 οὗ ἴδ0 ὕτοϊνο, Τὺ ψ8 
68|1]|οὰ 722 Ιδοατὶοςύ. Μαίζῃενν ἀοἊϑ ποῖ ἴση 
5146 ἔγοπι ἢ15 παγγδίνε ἴο ἐἰθοϊαγα πιοῖἑνοϑ οὐ ἴο 
Βεᾶρ ὕρ ερἰ[Πεῖβ. --- Τῆς ῥυποῖραὶ πιοῖϊνε, 48 18 
ἱπέεγγεάα ἔσοπι [6 βίγοῃρ ὄἼχαργεβϑϑίοη οὗ ΄όλμη (χὶ!. 
6), ν5 σναγίες. ΟἸΠΟΥ νἱον5 : παῖ ἢς ννὰ5 ὑπ66- 
εἰάεαά νψῃείπες ἢ6 Ψψουϊά Ὀεῖγαν ἢὶ8 Μαβίεγ, δῃὰ 
ΜΠ 5ηεαὰ ἴο 56ε6 ἰξ ἴῃς οἰϊεῖ ργςϑίβ νουϊὰ ΟΠΟΥ ἃ 
βυϊιοίεης ἱπαυςσετηεηΐ ; παῖ ἸΔῈ ἔδ]ῖ 1 ἢΪ5 ἀαἵγ ἴο 
Ἡδοοε ομς ὮΡ; ἴηι ἢς ἰπεὰ δὴ ὄχροιτηεηΐ, 
ἴο 56ες ἰἴ οὔὖγ ]οτὰ νου] βδανα Ηἰπιβ6}ξ ὉΥ ἃ πι}Γ- 
εὶς, οὐ Ἐϑ᾽ δ Ὁ ]Π15ἢ ἃ ἴοι ρογαὶ Κιπράοῃ. Νόοπα οὗ 
ἴπ656 τΠδοτθ5 ἄστεα ἰῇ τ(ἢς δίγσοηρ ἰδηριάρα 
υϑεὰ Ὀγ ΟἿἿ [οτὰ ἰπ νοσ. 24, ἀπα [οῇη χν!]. 12, 
οὐ ΨΠῊ τῃ6 ροϑβιενε βἰαίετηεηῖ οὗ κε, [Πδὲ θε- 
ίοτε ἴῃς ᾿πιεγνίενν ΜΠ ἴῃς ΤὨϊοῦ ῥγίοϑίβ, " ϑαίδῃ 
εηϊετοά ἰπῖο ᾽ ἰπι. Τῆς οδαγαςῖεσ οὗ [45 1ἸΑἱά 
πὶ Ὄρεὴ ἴο τ]ϊ8 ϑαΐδηϊς ἰπἤμπεποα, δηα ποίμιης 
οουϊὰ ἀο {Π15 τηοῖτε εἤεοίαδ!ν ἤδη ἴονς οὗ ψαΐῃ. 
ΤειροΓΆ] ἀπιθι τίου ἀουθ[1655 Πδὰ ἃ ρ]δος ἴῃ ἢΪ8 
Ὠδαγί, ὕὰξ ἄνθη (Π15 νγὙὰ8 ἃ Ὀᾶῖΐ οὗ ἢϊ5 ἄνδ.ιςε ; 
ἔοσ, Ὀεϊηρ ἰγθαϑῦγου οὗ ἴῃς Ὑ εῖνο, ἢς τρῆΐ 
ἤορς ἴο Ὀς ἰγραβύγοσ οὗ ἴῃς Κίησράοτμῃ. Ηἰ5 ργδο- 
ἔςδὶ] ἰδϊοηῖ τηδὲ ἤανα Ὀδδη πιαγκεά, ἴο βθουσε 
(ἢ5 ροβί ἤοῃ ἔοσ ἢϊπι, απὰ ἴῃ βδοθῆς δἱ ΒθίἤδηΥ 
βῆονβ ἴῃδι Ὧδ δὰ ᾿ηῆυσδηος δηηοηρ ἢ5 ἀϑϑοοϊδίεϑ. 
ὙΝΠδίονου τγαβ Κπὺπονπ ἴο οὐ 1,οτὰ, ννηδῖονεον ἰῃς6 
Ῥύυγροβε οὗ Οοά, [με τηοῖϊνε οὐ [645 δἱ [6 {{πὶ6 
ἤδη ἴῃ6 Τνεῖνε ΕΓα οἤοβοη, Ῥγ1ΧΑβ ργο Δ ὈΪΥ ἰἢ 6 
ΒΔ 45 ἴῃδί οἵ ἴῃς οἴῃετβ. Τῇ γαϑί ψγοσα ΠΟΙ ΠΟΥ 
Μ611 ἰπβίγυςϊοα ΠΟΥ ΠΙΡὮΏΪΥ Ξριγαδὶ, ἀπα 1π οὐ- 
ΜΑΙ Δρρθάσαπος [υ δ νγᾶ8 ὈγοΌΔΌΪΥ εαιι4] ἴο 
ΔΗΥ͂ οὗ ἴῆετω. ΑἹ] νγδῦε ΠΟΤῈ ΟΥ̓ 1655 56]{-8ε Κίηρ, 
Ὀυΐϊ ονοσ ἢἰπὶ ἴῆς ἴονὲ δπὰ βριγιῖ οἕὗ (γιὲ δα πὸ 
δυςἢ ἱπἤμσεπος 45 νοῦ ἰῃς οἴμοτβ. Α8 ἴῃς [ογὰ 
ἄγεν Πεξᾶσ ἴο Γεγυβδ]θτα, ον εὺ 16 ]]ΠἸὴρ οὗ ΗΠ5 ἀδαῖῃ, 
υλϑ σουὰ ποὶ ἔα] ἴο τηδηϊξεϑδὶ 5 σϑα] 50 {Π|, 
ἢ15 νγᾶβ ἀοης δὲ ἴΠ6 βυρρεσ ἰῃ Βείΐδδηγ. Τῆς 

τεργοοῦ τπδη δάπκιηἰϑίεσεα ἢδὰ [15 εἴξεςϊ (δπος 
ἴδ6 οτάεσς οὗ Μαιδεν δα Μαῖκ). Τῆς {τυτὴ- 
ὯΔ] δπίσΥ οὗ ἴπ6 ποχὶ ἀΔΥ ΠΙΔΥ ἤᾶνα Ἂποουγαρεά 
τῇ ἔλῖδε ἢορεβ8, θυ ἴῃς βυρϑεαυδηΐ ΤΟσουττοηοα8 
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ΟἿΪΥ ἀἰθϑαρροϊηϊεά Ηἷπὶ [6 τηοτο. ϑεείηρ ἴῃ δῃ- 
ΤΥ οὗ ἴῃ6 τ]Ογ5, ἤοατηρ [ηὴ6 ἀδησπηοίαιοηβ 
(Πρ 58. χχὶϊ., χχἹ.) ὉΡΟη τῆς οἶδλ55, ῆο 45 σὶ ἢ 
ἀηὰ ἢοηοτεά Π]16ὰ τῆς 5ἰδίίοηβ ἴο Ὡς ἢ ἢΪ5 ἀ6- 
5:65 ροϊηϊαα, σοπνὶποεα ἔγοτῃ ἰῃς ἅπΑ] ὑγεάϊςοη 
(νεσ. 2) ἰμδὶ οὖῦ [οσγὰ που]ὰ Ὀς ρυΐ ἴο ἀσαῖῃ, τπ6 
ἤουτ ἢδα σοῖπα ΨΏΦῊ 5 βοσζαϊὰ 501} ννὰβ8 γεδαῦ 
ἴο ᾿ἰδξίεη ἰο ἴῃ βυρρόβίοηβ οὗ ϑαίδη ; "(δ π δἢ- 
ἰεγεὰ ϑαίδη ἰπῖο [υἀλ5, βυγηδπιεά βοδγίοι,᾿ ΤῊς 
ΒΑ Π6 Ἔχργαβϑίοῃ 15 υ5εα ὈὉῪΥ Τοῆη (χὶϊ. 27), αἱ ἴῃ 6 
ΓΙ δὶ τιοϊποηῖ ἤθη [45 Ἰεῖς ἴῃς Ῥαββονοῦ 
ἴοαϑί. Ηἰ58 σεπλοῦβα ἰ5 γα γ ἀχρίαϊπεα. 866 
σΟἤΔΡ. χΧΧν]]. 3-ς. Ενδη τἢδῖ νγὰ5 ϑαϊδηίϊς. --- ΟἸλοῦ 
ῬΙὶοαῖδ. [ὐκε Δ665 : ὁ 4η6 σἂρίδὶπ8.) ΤῊς Ἰδοῦ 
ΕΓ ἴ6 συλγαϊδη5 οὗ ἴΠ6 ἴερ]ε δηὰ ᾿ζ5 ἴγ6853- 
ὉΓ65. ΤῊΙ5 ΡΓΟΌΔΟΪΥ ἴοοῖκ ρ]αςε ψἢ}]6 της 5Δῃ- 
Πααγίῃ ννῶ5 Δ556 06 α (νοτ, 3); θυϊ Γ᾿ ἀᾶ5 ΠΊΔΥ 
ἢᾶνα τηδάς ἴῃ ΟΥ̓ΕΓ ἴο ὈοΙ᾿, ἰῃ ἴῃ6 ἢορε οὗ ρεῖ- 
τἰπρ ἃ Ὀεῖίοσ γεννατσά. 

γεῖ. 15. ὙΕΒΔΙ 810 γ9 Ψ Πἕηρ ἴο αἰνο 6} ΝῸ 
Ἰηαϊοδίίοη οὗ Πιοϑιϊδίίοη, Μαχὶς (χίν. 10) 58 
ἴπαἴ ἢς νψεηῖ “ ἡ» ογαεν τἴῃλι ἢδ τηϊρσῆϊ ἀε]ῖνεῦ ᾿ἶπὰ 
ἋΡ ἴο τῃοπ -- ΤΉΘΥ τοϊχηθὰ υπΐο εἶπ. ΤῊ 5, 
ὙΠΊΟΝ 15 τῇ 6 σογγοοΐ 56η86, Ταΐογ ἴο ἴπε6 δεῖυδὶ 
Ραγπηθηῖ, ΠΟ ΡΓΟΡΔΌΙΪΥ οσουτγοαὰ οὐ ἴδ ηἰρῶξ 
οὗ 16 Ὀεῖταγα!. --- ΤὨΣΤΕΥ Ρΐθοο8 οὗ εὲϊνοσ. ΘΊΪνῸσ 
56 Κο]5, δας ψογίῆ ἃ {{Π|6Ὲ πογο ἤδη ἴνο 5}1}- 
᾿ϊηρ5, οὐ δέίυ οεηῖβι ὙΤΠὲ ῥτῖσε νγὰβ ἰἴ5618 82ῃ ἰῃ- 
5.}1, βίποβ τῃ15 νγαϑ ἴῃ6 ῥσῖος ἔοσ [ἢς ᾿ἰΐα οὗ ἃ 

---ΠΒΒΗΒΝΝΝαι,.. πα. ΝΝ 

ΘῃοΚο] οὗ [εγδο]. 

ϑανε (Εχ. χχὶ. 2). Οἷυσ Τιοτὰ αϊοὰ ἴῃς ἀδαῖῃ οὗ 
ἃ βἷανε Δηά ἃ τηδἱεξδοίογ, μαι Ης τϊρῆξ τεάδεπ 
5 ἔγοτπη ἴῃς ᾽ν δηα οδἴογηδὶ ΓΙ ΒΟΥ οὗ 5]η. 
Οοπιρ. Ζεςῆ. χὶ. 12, ἤετα ἔμ] 4}1εὰ. (Νοῦςς ο- 
ΒΕΡῊ νγὰ5 50] 4 ἔου ἤυδηΐν Ῥίθοθς οὗ δνοσ. Οεη. 
ΧΧχΥ]. 28.) ϑοπῖα {πῖηκ τηδῖ (ΠῚ5 ννὰβ ἴῃ 447,71- 
ἐσέ φνιοηόγ. Βυῖ [υάδ5 τεϊυτησα ἘΠΊ ΓΓ ρίεοο5 (ΠΠΔΡ. 
ΧΧν ]. 3), ἀπά [6 ἅπδνοῦ ἴμεπ ρσίνοη Πα ἱπαϊοδίεϑ 
ἰῃπδὶ ἴῃς τυ ]οῖβ γεσα ἀοης Ὑ]Γἢ ὮΪΠΊ. 

γετ. τ6. Ῥτοπι [δδὲ [ἰπιθ. 
δνεηίϊην. - ΟΡΡοσ . Α {ἰπι6 δηὰ ρἷδςος 5υϊεα 
ἴο τῆς ΟΥ̓ ΡΟ] ον οὗ ἴῃς ϑαπηῃεάσιη. Τῆς “ ορ- 
ῬοΟΥΓΌΠΙΥ ̓  βϑοοη οἥεταά ; ΟΥ̓ οἠδ πὶρῃϊ ἱπἴετ- 
νοηαα, - Τὸ ὈΘΙΤΔΥ δἷπι, ΟΥ ᾿Ὡἀεἰῖνεῦ Ὠϊπι υΡ.᾿ 
ΤῊΣ βῆ ΜΟΓγα 48 ἰῃ νεῖβ. 2, 15. 7645 νγνὰ5 ποῖ 
ἸΏΔΓΕΙΥ ἴο [6]}] τ ποτα παν οουϊὰ ἴακΚε δϊπι, Ὀυϊΐ 
ΠΙπιβεὶξ το Ὀς ἴῃς δεῖνα ἀσοηΐ ἰῃ τακὶπρ Ηἰπὶ δπὰ 
ἰτδηβέοστίηρ Ηἰΐπι ἱπῖο ἴδ μαπαᾶβ οἵ Ηἰβ8. δηεπηῖεβ 
(5ες νεῖβ. 47-κὺ, 57). 950. τηδλὲ “ Ὀεῖγαν ̓  18 16 
το Δ] πηοδηΐηρ. 

ῬτοῦδΌΪΥ Τυσϑάδυ 



212 ΤΗΕ ΘΟΟΘΡΕῚ, ΑΟΓΟΚΌΙΝΟ ΤῸ ΜΑΤΤΗΕΙ͂Ν. [(ΒΑΡ. ΧΧΥΙ. 17--30. 

ΟΗΑΡΤΕΚ ΧΑΧΥΙ. 17-30. 

736 Ζογας ϑμῤῥεν. 

17" ΟΥΝ 1 δ τμε ἤτβί ἐν οἱ ἴῃς γεασέ φγ3 ἀπ]εανεηθα Ὀγεδὰ [88 “Αναν 
αἰβοῖρὶεβ οαπὶβ ἴο 7688, βϑαυϊηῃρ υηΐο δίηι,3 Δ Πεσα 1] ἘΝ ΤΣ 

18 ἴῃοι ταὶ γα Ργαρασα " ἔου ἴδε ἴο δδῖ ἴῇ6ς ραββονεσ  Απῇ ες ᾿ὃ 

5814, ὅο ἱπῖο ἴῃ6 ΟἷΓΥ ἴο βυςἢ ἃ τηδῃ, ἀπ 540 υηΐο Ὠίπι, “ ΤὭΒ “ 758 χὶ. 28. 
Μαϑίοσ βδι[ἢ, ὁ ΜΥ {τὸ 15 δἱ μβαπᾶὰ ; 1 ψ}}} Ὁ Κααρ ἴῃ 6 ῥρδβϑβονϑγ ἐλ ψο ἀθὰ 

19 δἵ Τὴγ Ὠοῖιβε ψΊὮ τὴν ἀἰ5ς 1065. Απά [6 ἀἰδβοῖρ᾽65 ἀϊὰ 45 [6818 υἰβι3ον 
ἢδα δ Δρροϊηίβξα 1ῃδπὶ ; δηὰ [ΠΥ τηδάς γοδαν ἴἢ6 ρᾶβϑονϑζ. 

20 “Νον ψῇδη {πε ἀνθ ΨΜὰ8 σοπΊα, 6 δῖ ἄονῃ") ψΠῈ [86 4 ΜΑᾺΚ χίν. 

21 ἵψεῖνα Απὰ 488 ἴΠῈγ ἀἰὰ οαἱ,} 5 ἢ βαϊὰ, ΝΈΤΙΥ 1 58 Ὺ υηΐο γου, 7 ἴυχε χαΐ. 
22 ἴῃαΐ οπα οὗ γοὺῦ 5841]1] θεῖσα πιὸ. ῚΔηᾶᾷ ἴἢ6Υ ψεῖε δχοθεάϊηρ ὅ ἴδε ξὺν 

βοιγοναϊ, ἀπ ἢ Ῥερᾶῃ ὌνεσΥ ομς οὗ {μ6ΠῚ ἴο 588Υ υπῖο δἰπ),}}, τπ δι ας, 

23 Τιογχὰ, ἰ5 1 121. Απᾶ Βε ηϑνεγοα δηά βαιά, ᾽Ηε ἐμαὶ ἀϊρρεῖ 13 34) 10θ 
24 ἀΐς μβαπὰ ΜΙ τὴθ ἰπ ἔπ ἀἰ5ἢ, [6 βδτηβ 5881} θεῖγαυ τ8. ἐτῇε ἌΝ 

Θοῃ οὗ πιδὴ ροεί ἐ88 1} [Ὁ 15 νυ ἴδῃ οὗ εἰπὶ : ὃ Ῥυΐ " νοα ἀηῖο ΕΣ δ 
κα χχίϊ, 

[δὲ τηδη ὉΥ 15 ψῇοτ ἴμ6 5οὴ οὗ τηδῃ ἰ8 Ὀείγαγεα ! 1[ἴ δά Ὀδθὴ 55. 
25 "βοοὰ 18 ἔογ [δῖ τηδη ἰξ δε δὰ ποῖ δε Ὀοσῃ. ΤΏΡ Τ [π688, ᾿Μεὴ ἐς τὶ 

ΜΉΙΟΝ Ὀείγαγοα Ὠΐπη,18 δηβινεγεα δηᾶ 54, Μαβίοσ, 15 1 119 ΩΝ ἠὲ 
Ης 5αἰὰ 2. υηΐο ἔτη, 9 Του ἢαϑί 5.31 - 3: χανΐ: 1, 

26 ῬῬΑπὰ 85 ἴπεγ ψεγα δαίίηρ, [651.15 ἴοοῖκ Ὀτδδά, δηὰ 5 δ]6ββεὰ 17,3 ἔπι 3} 1 ῬῪὲὲϊ, 
δηα Ὀγακε 22, δῃὰ 33 ρανε 12:3 το [ῆ6 ἀἸβοΐρ]6β, ἀπὰ 5414, ΤἌϊο, "Ὠαρ αν 

27 εαῖ; "[ἢΪ8 ἰδ τγ Ῥοάγ. Απὰ 6 ἴοοῖ [με 38 οὔρ, δῃὰ "βανε [ῃδη]κβ8, " 70 05 τῇ. 
28 δπὰ ρᾶνα 1:33 ἴο τΠ6πὶ, βαγίπρ, Ὀτίηϊκ γε 81] οἵ ἰ ; Εὸγ "ἢ 5 ἰ5. ρνάς Ξ 

ΤΩΥ ἐ ὈΙοοά οὗ ἴῃε πεν 35 (αϑἰατηδηῖ,3 5 ὨΪΟἢ ἰ5 ΠῊΡ ἔοῦ "δὴν τι λον χχίϊ. 18-20, 

29 ἔογ ἴῃε 57 τεπιιββίοῃ οὗ βἰπβιυ Βυϊβ 1 58} υπίο γου, 1 139 ὅν κατ 
. ἢ ϑες (ἢ 

ποῖ ἀσης Ὠεδηςεαίοτσίἢ οὗ [5 ἔγαϊς οὗ 1ἢς6 νίηδ, υπ|}} ταὶ ἀδγ “αν. ψϑρα 
τ 

ΨΏΘη 1 ἀπηῖκ ἰὲ παν ψ ἢ γου 89 1 τὴν ἘΔΕμοΙ 5. Κίηράοτῃ. δ) ἡ (ον. αὶ τό. 
8 ὦ 5 ὅεε. ςδδρ. 

30 Απά ψΠεη [ΠΟΥ 84 βιπρ' ἃ Ὠγπη, "ΤΏΘΥ επΐ ουὐἱ ἰηΐο ἢ “τὴ6 χν. 36 6 
τηουηΐ οἵ ΟἾ᾿να8. 8. 

. ; Μ 866 ἙσἤἾδΔΡ. 

1. ἐμισεζέ οἡ 3 ογ»εῖξ ἴῃ 6 ἔραϑβί οὗ ΟἹ αηΐο Ὠὶπὶ ὃ ὙΠῈΡ χΐ 
4 τῃᾶκε τεδαν δ ογεῖξ ψ1]] 6 ο»ξ Ἀδὰ Ἱ ο»αῦξ (6 39: 708ὰ 
δ γγἃ5 5ἰ{{ἰπρ' δί πηϑδί 9. 71: δες απμίλονσς ἑμδογ αἰδοῖ ρ 155 σεν, εἰδδ 

10 γγεγὰ δαϊζίηρ' 1 (ο βδαὺ υηΐο ἢἰπὶ ἜΥΘΓΥ οὔδ (ογεῖζ οὗ τς τὴ, χχί. σ. 
123 5 101, Γοτὰ ἢ 18 ἨΔ αἱρρεά 14 σνβῇ ἃ5 16 [ῃγουρἢ 
1δ σοοά ψέΕτΓε ἰἴΐ Ἂ Απὰ 18. ον, Ηἷ5 ὈΘΙΓΔΥΘΥ 
19 [5 161, ΒΔΌΡΙ ὃ Ὁ βαὶτῇ 31 οαἰὰ ἰξ 33 σγ ᾿ῖ 
38 Δῃὰ ἢδ Ψ. ραΐζιῃε 36 7λε δεε αμείλογίές ΟΖ ἩΘῪΝ 
36 ρονρηδηΐ “1 υηἴο 38. Απῃὰ 9. 5}]} 
80 ἩΪ(ἢ γοὺ ΠΟῪ 1 ([ἢῃ6 Κίηράοτῃ Οὗ τὴν ΕΔΙΠΟΓ 8. χηῖο 

ΟΟΝΤΕΝΊΒ. δ εῖβ. 17-|0; ἴῃς ῥσορδγδίοη ἔοσ 
ἴῆε Ῥάβϑονεσ. Ὅεσβ. 20-2 ἫΝ [δε δοῖυδὶ] σα] εΌτγα- 
ὕοη αἀυτγίηρ πὶ ἢ ΟἿΓ τὰ δηπουησεβ Ψ)͵ῥὲ᾽0 
ἩΟΘ]α Ὀεῖταγ Ηΐπα, ψεσβ. 26-20; ἰδὲ ᾿πβιίϊτυ- 
ἄοη οὗ ἴδε Ι,οτὰ 5 ϑυρρεσ. Ου ἴῃς ἀαΐςδ, 8ὲ6 ποῖε 
δῖ: τὴς. Ὀερίηπίπηρ οὗ τς σπαρῖεσ (Ρ. 207). 
ΤΗΝ ῬΑΒΒΟΥΕᾺΚ ΕἸΤΕΒ. Αἴ ἴῃς Ῥδβοῆδὶ ΒΌρΡεοσ 

δτηοηρ ἴΠ6 [εὴν5 ἕτοπι ἴεπ ἴο ᾿γΕΏΤΥ͂ ΡΕΙΒΟἢ5 βαῖῃ- 
ἐγ α 245 οὔς πουβεμο]ά. ΤῊς σὲϊεβ οὗ τῆς ξαϑὲ γγοὺς 
τερυ]αϊεὰ ὈΥ {πε βυσρεββίοῃ οὗ ἴῃς ουρβ8, Π]]εὰ 
ΜΠ τοῦ πῖηςθ, σοτηπηοηΐν πιχεὰ τ ἢ τυδῖοσ. 1, 
“Απρπομρπεέσιορέ οὗ ἐἠέ πζα -- Τῆς Ποδα οὗ ἴῃς 
δουβε ὑγοπουποεά τς {παπκβρίνὶηρ ογ Ὀεπεαϊΐο- 
ἄοῃ ονοσ ἴῃς νης δηά ἴῃς ἐδαϑὶ, ἴῃ (ῃς ἔοπῃ 
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υϑοὰ τῆς νοχάβ, “ἔσιδς οὗ ἰἢ6 νἱπθ,᾽ οοσουτ. ΤΠἢδ 
δγβὶ ΟΡ νὰϑ ἴδ ἀγυηῖς ΌΥ ἷπι, ἔο]]οννεα ΌγῪ 
ἴΠ6 οἴδεῖβ. Ὑπδη ἴμ6 ΑΒΠΙΩρ οὗ παπάβ, δέζεσ 
ταῖβὲ. 2. Τὴς οδέηρ οἔ ἴῃς ὈἰΓΟΥ Πεγθ5, ἀἱρρεὰ 

ἸΏ Υἱπορασ ΟΥ 5411 ψδίεσ, ἴὴ τεηειι αηςε οὗ τῃς 
ΒΟΙΓΟΥ͂Β ἰῃ Εργρί. ΜεδηνὮις ἴἢς ρΑβοῦδὶ αἰ} 65 
ψετα Ὀσουρῆῖϊ 1ὴ --- [Ἰὰς ψ6}1-5εβοηθα Ὀγοίῃ (ςΔ]] 

- σΒΑΓΙΟΒΘΙΉ), [6 υηϊρανδηδα ἰοᾶναβ, ἴῃ6 ἔεϑίδὶ οἵ- 
ἔοσηρβ δὰ ἰῃς δῖ. ΑΙ (π686 τὨϊηρθ "ΕΓ 
δὴ ΧΡ] αἰπεα, ὙΠΕΥ βαηρ ἴΠ6 ἤγϑί ρατί οὗ ἴδε 
Η116], οὐ βοηρ οἱ ργαϊβε (5. οχὶὶὶ., οχὶν.), δηὰ 
τῆς βεσοπὰ οὐρ ψὰ8 ἀτυηῖς. 3. ΤΏδη Ὀορδη (ἢς 
ἔελϑί ὑσοροσ (αἱ ἢ] ἢ πον τεο] 64) : [ῃ6 Ὠουδ6- 
δοΙάογ ἰοοῖ ἔνο ἰοᾶνθβ, Ὀσοόκθ ομα ἴῃ ἰννο, ἰαϊὰ ἰἴ 
ὕροη ἴῃς ψΏο]ς Ἰοδέ, Ὀ]εββεα ᾿ξ, νγαρρθα ἰδ νὰ 
ὈΝΙΟΙ ΒΟΙΌΒ, ἀἰρρεα ἰΐ, αἷς οὗ 1ἴ, ηα πδηάᾶδα ἰἰ 
τουηὰ νι ἴῃς ψγογαβ : ὁ ΤῊ5 15 ἴῃ 6 Ὀγεδὰ οὗ δἕ- 
βιοιοη, Βίοἢ ΟΟὟΥ ἔβιῃειβ δία ἰῃ Εργρι." Ης 
1Πδη Ὀ]65βεα ἴῃς ράβοῇδὶ Ἰδῖαῦ, δηά δἱε οὗ 1; ἴῃς 
ε5ῖ8] οὔξεσίπρβ ψοῦα δἀΐθη ἢ ἰῃς Ὀτεδα, ἀϊρρεά 
ἰπ ἴῃς ὈτοΙὰ ; δηά. ΠΑΠΥ τπὲ Ἰαπθ. Τα {ΠΔη1Κ5- 
εἰνὶηξς ἔοσ [ἢς πλ68] ἐοϊοννεὰ (με Ὀ] εβϑίηρς δηὰ 
ασππηκιηρ οὗ τῆς τὨϊγὰ οαὐρ. 4. ΤῊΣ τεοπιδί που οὗ 
Ὡς Η4|16] νὰβ δύηγς (5. οχν. -ΟΧχν!}.), πα ἰδ 6 
ἔουτι ἢ οὺρ ἄγαηῖκ. (ὐσολβίοηδ!υ ἃ ΑΣ ἢ σὰΡ ξο]- 
Ιονψεά, ψ Ὦ1|Ὲ 5. ΟΧΧ,--οχχυΐ. σοσς Ῥγοηουηορά, 
Ῥυϊῖ {Π15 τῦᾶβ ἰῃς δχίσειῃς [ἰπιϊῖϊ. [14{||6, Ὠονγάνοτ, 
οδῃ ΡῈ ἀδάυοςεαά ἔτγοσῃ [ὶβ ογάευ ἴῃ τεραγὰ ἴὸ [ἢ ς 
τποᾶε οὗ Τοοἰεγαῖηρ (ῃς τάδ ϑυρρει. [ἐ 15 
ῬτοῦδὈ]ε ἴλας νὰ [η6 ὅτδί οσὰρ οὐγ 1 ,ογὰ ταδάς 
ἴῃς δηπουποσηιδηΐ οὗ [|ΚῈ χχὶ!. 17, 18. ΤῊς 560- 
οπμὰ οΌΡρ πΊΔΥ ἢᾶνε Ὀεεη ἀενοιῖεά ἴο [δ ἱπίεγρσε- 
ἰδοη οὗ [ἢ ἔοβίδὶ δεῖ. Τῆς τπϊτὰ οὐρ, [π6 οὺρ 
Ὧξ τιδηκϑρίνίηρ, νὰ8 ΡγΟΌΔΟΪΥ τμδῖ οὗ μα [οτά β 
ΘΌΡΡΟΥ, 

ΕΓ. 17. Οἱ ἴδο ὅτε ὅδγ οὗ πηϊθαυθηθὰ Ὀγχοϑδᾶ. 
Τῆς τ4τ1ἢ οὗ Νίβαη, ἤθη ἴῃς ᾿Ἰδανθῃ νγὰβ ζὸ- 
τηονεὰ. [πη (δς ονεηΐῃρς οὗ [18 ἀδγ (δες [ἢ ς 
1 μδὰ Ὀαζυη) ἴῃς Ῥάβϑονεσ ψ8 εδΐδσῃ. (8ες 
Ὠοῖδ ΟὨ Ρ. 207). -- ἘΏ60 ἀἰδοΐρ98. [Ιἱ 15. ὑρσοῦδθ]ε 
[μαἱ ἴΠ6Υ στὰς ἢ ἴῃς Ἰηξαπίϊοη οὗ πα πρὶ οἡ 
1815 Ροϊηΐξ, πὰ τοῖν τουρϊ τγᾶβ δηβυννετεα ὃν ἰῃς 
ςοιμτηαηα τηδπιϊοηδα ἴῃ Τὰυϊκα (χχὶϊ. 8), ἰο ψηϊοἢ 
[ΠΟΥ τεαβρομάβὰ: Ἥοσο υἱῆι ἴδοι, εἴς. 48 
ΒΊΓΔΠΡΟΙΒ [ΠΘΥ τχιδὲ Ἰοἱη βοσλα Ὠουβεμο]ὰ ἴῃ (ἢς 
οἶϊγ. Ὑῆς ΒουΒοΒΟΙ ἀοσ Καορῖ ἴδ ΔΙᾺ ἕγοπι (᾿ς 
ΤΟΙ ἀδγ οὗ 16 πιοηϊῃ ; ἢ ῥτγεβθηίεὰ ἰδ 'ἴῃ τῆς 
ἰεῖρ]ς, ὁ θεΐνεθη τῃς ἀνθηϊηρϑ,᾽ 2. Φ., ὈεῦΘοη 
ἴἶγες Δηα 5ἰχ ο᾽οἱοοῖς ἴῃ ἴῃς δέϊεγποου οὔ ἴῃ 6 ἔουτγ- 
ἐδεηῖῃ, Ὦ1Π|56}} 51ἐν ἰ. ΤὍῆδ ὑγίββϑίβ, βίδηἀϊηρ ἰῃ 
ἃ ΤΟΥ͂ αχίοηαϊηρ ἴο ἴῃς 4]ίαγ, τεοοϊνοαὰ ἰῃς Ὀδ]οοὰ 
ἴῃ 5. νου Ὀᾶ31η9, ννὶ οἢ ΠΟΥ Ῥαβϑεα ἔγοτῃη δαπὰ ἴο 
Βδπα, ὕυη8}]} αἱ (ἢς ἴοοϊ οὗ ἴδ δ]ίδασ ἰἢς Ὀ]οοὰ νὰ 
Ῥουτγοά ουἕΐ, ψδηςε ἰξ βονεα ΌὈΥ δὴ υπάεσρτουπὰ 
οοηάαϊτ ἱπῖο ἴῃς ὈὉσγοὸκ Κεάτου. ΤῊϊ5 ἴοοὶς ἴῃς 
Ρίδςος οὗ ἴῃς ΡΠΡΕ ΩΝ οὗ ἴῃς ὈΪοοὰ οἡη ἴδε ἄοοτ- 
Ῥοβῖβ. Τῇς Ὠουβεδοίεσ ἴἤδη τεϊπονεὰ [ῃς 5κίη 
δηὰ ἑδὶ ἔτοπχ [πε Ἰατηῦ ; τῆς ΔΘ Ὶ νγὰ8 Ὀυγηδα οἡ 
ἴδε δἰΐϊαγ ΟΥ̓ ἰῆς ὑγίεβδί, [Ὡ6 ἐΟΥΤΊΕΙ νγὰ8 οαγγ δα 
δος Ὀουηα δῦοιυϊ ἰπ6 Ια. Α5 (ἢ6 Ὡυμθοσ οὗ 
ἰδλιιῦβ νν28 ΥΕῚ στεαῖ ἴῃ6 Ῥεύβοπβ Ὀτίπρίηρ ἴπεπὶ 
Μετς δαχηϊτοα 1ῃ ἀειλομηηθηῖθΒ. ΤῈ α150 1068 
ϑικεὰ τ βοσα ΤΟΥ 5ῃου]ὰ δηα ἃ Πουβεῃο] ἀθυ 80 
ΔΘ ΤΌΔΟΥ ἴο ἀο 115, ἀπά ψῆοπὶ ἴπου, 45 ἢἷ5 

ε8.5, ου]Ἱὰ ϑϑὶϑῖ, Τῇ δοσουηῖβ οὗ Μασγὶς δπὰ 
ἴς ἱπαπιδίο {παΐ τηοβὲ οὗ ἰῃς ὑσεραγαδοῃβ ΟΓῈ 

ΔΙγεδαυ τηδάβ. 
γε. 18. θὺ ἐπίο ἴδο οἱγ. Ααἀάτεββεὰ τὸ " ἵτο 

οἵ ἢϊ5 ἀ18ς 1 0165 (Ματγκ), " Ῥεῖεσ δπὰ [οπη᾽ (6). 
-- Τὸ δυο ἃ πιδ. ΤῊΣ ΠΔΙΩ6 15 ποῖ σίνθοη. Μαῖκ 
Δηά 1αἰκὸ κῖνο ἴῃς δίχπ Ὀγ ΒΟ ἢ ΓΠΕΥ 5μουά ἡπά 
186 τἰρῆξ Ρόγβοι : ἃ τηδῃ 5ῃου]ά τηδεΐ ἴῃεηι, θεδτ- 
ἵηρσ ἃ ΡὈἸΟΒΟΥ οὗ νγαῖοσ, δῃὰ ξοϊϊουσίηρς ἢΐπι, ἔπῈ Ὺ 

213 
Βῃουα «αἀάγεβ8 ἴδ τηλϑίου οὐ ἴπ6 πουβε ἢδ 6δῃ- 
ἰεγεὰ, Ῥοβϑβί)υ ἴῃ Πουβθῃο δου τγᾶ5 ἃ Ὀεϊϊενοσ ; 
οὗ ἃ ῥτγενίουβ ὑπαεγβίδπαϊηρ μεσ 18 πὸ Πϊηΐ. 
ΘΌΘΟΙ ΒΟΒΡΙῚ ΔΙ τῶ 508] ΟἹ 500 ἢ ΟΟΟΔΒΙΟΏΒ. 
ΤῊΙΒ τποάς οὗ αἰγεοηρ ἴῃς αἰδοῖρ]65 ουἹὰ ῥγο- 
νεηὶ [πάἀλ8 ἔτοτι Κηονπηρ [86 ὈΪδοα ἴῃ ἔπλα ἴο Ὀ6- 
ἘΓΑῪ ΟΟΥ Γογά δὲ ἴῃε Ῥδββονεσ τηθδὶ. --- Ὑπο ΜΈλϑ- 
ἴοσ βαὶ. ΤΏ τλδη πλιιδὶ ἤᾶνα Γοσορτζεα τὸ 
ϑοόῖὴς εχίθηϊ ὀυγῦ 1 ογα 5 ΔυϊΠΟΙΥ. -- ἩΥ Οἶπιθ ἰδ 
δί βαπᾶ. Τῆς {ἰπὶ6ὸ οὗ βΒυβεπηρ ; ποῖ [6 [π)6 οὗ 
ΓᾺΥ ῬΆΒΘΟΥΕΙ, ΟΥ̓ΣΙ δρδίηβὶ (Π6 ΟΥΑΙ ΠΑΥΥ {{π|6 οὗ 
οὐβογνίηρ ἃ, Ηον ἔδσ εἰΐπεσ (ἢ αἀ15.10165 οἵ ἴῃς 
ΠουΒΈΒοΪ ἀδσ υὑπάοτγϑίοοα [ἢ15 15 ὑΠΟΟσΙ81}. ; 

ψεῦ. 19. Οοπιρ. ἴμς ἔμ]1οσ δοσουηῖβ οὗ Μασὶς 
(χὶν. 14-16) ἀπά [πὸ (ΧΧΙΪ. 11-- 2). 

ψεῖ. 2ο. ἔνϑα. [ἋαΚὸ : “1ὴ6 πουτ.᾽ Βοίῇῃ Ροϊπὶ 
ἴο τῆς τερσυϊλγ {{π|6. -- ΗΘ Ἧ85 δἰ {πρ'’ δῇ πιϑαΐ, ΟΥ, 
“τδοϊϊπίηρ δὲ ἰΔ0]ε.᾽ ΤῊΣ οσὶρίμαὶ τεαυϊγεπγχεπῖ 
τγᾶ5, ἴο οδί ἴῃ ῬάΆβϑονοσ βίδῃαϊηρσ (Εχοα, χὶϊ, 11). 
ΤὨς [ἐν δἰ ἰοτεα τἢ18 ἤδη ΤΟΥ σάπια ἴο ἴῃς ἰληὰ 
οἵ Ρῥγοχηἶβα δηὰ ταϑβῖ. 

Ψεῦ. 21. Απὰ 88 ΠΟΥ͂ ψοτῸ οδίΐπα. Τῆς ἔοιν 
Ἐνδηρε ϑι5 τὸ ΘΓ ΓΟΙΥ ἱηάερεπάδης ἴῃ ΤΠΕῚΓ 820- 
οουπῖβ οὗ ἴῃς [,358] ΘΌΡΡΕΣ. [μικε (χνὶϊ. 15-1δ᾽ 
Γοςοτὰβ τῇς Ἵχρσγοβϑίοη οὗ Οὐγ 1 οσα 8 ἀδϑίγε ἴο 
δαὶ ἴὴ6 Ρδββϑονοσ ὙΠ (ποῖ ; δα [ἢ 56 ΘΙῺ 9 ἴο 
Ὠάνα Ὀδοη τἰς ἔἤγβὲ ἱποϊάεηϊ, αἰϊεηαϊπρ ἴῃς ἤγϑὶ 
ΟΌΡ (τὰς ἀππουποειηδηΐ οὗ ἴῃς ἔελ5:). Τῆς τνᾶϑἢ- 
ἴῃς οὗ τῆς αἰδοὶρίεβ᾽ ἔδει 15 τηθηποηθὰ ὈΥ [ομη 
ΟὨΪΥ (χὶϊ!. 4-12}, δῃηὰ [15 ὑῬσεςθάβα [ῃ6 δῃηπουῆοα- 
ταθηΐ οὗ πε Ὀεΐγδυεσ (Ἰομῃ ΧΙΙ!. 2) ὙΠ Οἢ ΟἿΥ 
ψεῖβ6 Ὠδλιγαῖεβ. ΤΏς εἰς 45 ἴο ῆο β5βοιϊὰ ὃς 
δτεαίεβῖ, ταοπεοηεὰ ὈΥ 1κ6 ΟὨΪγ (χχίὶϊ. 21--20), 
5668 ἴο ἢανα Ὀδδ ἴῃς ἱπιτηοαϊδίε οοςσαβίοη οἵ ἴῃ 
νυν ϑῃϊηρ οὗ [Π6 αἰβοὶ Ρ᾽65᾽ ἔεςξ ; ἤδῆςα [86 Ργοῦδ]ς 
ΟΥ̓͂ΣΙ Μγ»Μ45 : (1) ἴῃ ἜΧΡΥΟββίοῃ οὗ ἀσβῖσα ; (2) (18 
βίης; (3) ἴῃς ψαβῃϊηρ οὗ ἴῃς ἀ15.1Ρ1685᾽ ἔἕεεῖ ; (4) 
τῆς δηπουποελθηΐ ἴπαὶ ομς βου α ὈεῖγΑΥ Ηΐπι, 
τηθητοηδα ὉΥ 4}} ἔουγ Ενδηρα] 1518. ---- Οη0 οὗ γου 
81141}1 ὈΘΊΣΤΔΥ πιθ6. ΤὨῊΪβΒ ἱπάθῆηϊϊα ἀπηουηοετηθηΐϊ 
ψουὰ Εἰς Τύῖ πε ΔῈ 
Βυὲ ἱὲ ὑτοάυςεα το ἐ 
βλαάδη ἴἤθ 41}. 

ΨΥ. 22. Το Ε{Ὶ,͵ ΟΣ τα Οομρ. ἴῃ ἔυ116Γ ἀς- 
(4.15 ἰῃ Τοδη χὶΐδὶ, 18--20θ. ΤῊΣ Οτερὶο ἔογῃ οὗ [18 
ᾳυσϑίοη ἱᾺΡ] 165 4 ἀδηΐδὶ ; ἤθποα ἴῃς ΠΥΡΟΟΓΙ͂ΒΥ 
οὗ Τυάδϑ ἰῃ Δϑἰκίησ τῇ 8 δ ρηοϑῳ ὈΥ Βἰμαβ6]ξ, δέου 
ἴῃς οἴπεῖβ. Υ εἰ ὄνεγὺ ΟἾἸγΙΒΌΔΏ ΤΑΥ͂ ἀϑὶς 50 ἢ ἃ 
ᾳυσβίίοη αἱ [λ6 1,οΥά᾽ 5 (40]6. 

ψεῦ. 22. Ηδ δαὶ μδί ἀϊρροὰ ἴδο πδπὰἃ τ] 
1ῈῺ9 πῃ [00 ἀΐδῆ. Οπὲ πρᾶσ Ηΐπι. ΤὭογε σεῖς 
ῬΙΟΌΔΌΪ ἃ πυσῖθεῦ οὗ ἀἰβῆθ5, ΟΥΥΎ Όονν]5, ἀἰβιγ1Ὁ- 
υἱεὰ δἰοὴρ [6 (40]6, σοηξαϊηῖηρς ἴλ6 Ὀγοῖῃ το 
ἐλαγοφείά, ρτεραχεὰ οὗ ἀδῖςεβ, ἄγσϑ, εἴο,, νυ ἢ ν 88 
υϑοεα δὲ ἴῃ6 ΘΌΡΡΕΙ, Γεργεβοηθηρ, [ἰ 18 5414, [ἢ ς 
Ἐρυρὕδη Ὀσίο κβ ΟΥ οἶαύ. Ἐνδθῃ [ἢ ]18 ϑβἰδίεπιεηξ 
ΤΏΔΥ ποῖ ἤδνε ἀεδηϊίεῖν ροϊηϊεὰ οὐ ΤἀὯΔ5 ἴο ἴῃς 
οἴδεγβ. ὙΠετε 18 ἃ ραϊῃεῖο ἸΘμ ο τι 685 ἴῃ ἴῃς 1Δῃ- 
ἔυλφα (σοιῃρ. ΡΒ. Χ];. 9, ᾳυοϊεα ἰῃ Ϊολη ΧΙ. 18). 

ψασ. 24. Ἐπ οι οὗ Ἰη8ὴ φοθίδι, ονθι 885 ἱΐ 18 
πιτῖϑη οὗ εἶπα. Τὐκε: Α58 1ἴ δῖ Ῥεδδη ἀδίοτ- 
τηϊηο.᾽ ΤὍΤῆα Ῥτορθθοῦ ᾿αρ]]εὰ {π6 ρυγροβα. --α 
Βαϊ, Οοὐἶβ ρυγροβαβ ἱποῖυαε ΟΟΥ ἔγθεάοτῃ (οοΙΏΡ. 
Αοἶβ 1. 23) --- ο9 ποῖο (δαί τδ. ϑ1|6σ : “ΤὨς 
τηοϑὲ αἴδεοϊηρ δπᾶ τρεϊ την ἐαρεερέαξοι ΟΥ̓ ἦσνε, 
Ἡ ΙΟἢ 6615 [ἢ γος 45 τηυοῆ 48 ΠΟΪ1Πη658 ΓΘ υἶ γα 5 
ΟΥ ΜΠ δαάηχ!. Ουτ Τιοτὰ 8θο8 ἴο ἕοσγρεῖ Ηἰ8 
οὐσῆ ῬΟδ8 ἴῃ Οἱ ἔοτ {πἰ8 πγδῃ. -- ασοᾶ ΨΘΥΘ ἐξ 70. 
[μαῦ πιδη, εἰἴσ.Ό Α ῥγονοῦθῖδὶ Ἴχργαϑϑίοη ἔοσ τὰς 
τηοϑὲ [ΟγὉ]6 ἀεβιϊηγ, ξογἀἀϊησ τὰς τυδυρῆϊ οὗ 
ΠῚ ΟΕ. γετηπες Ὠονανοῦ τεπιοΐθ. 

ΟΥ. 20. Αὐὰ Ζπᾶδῃ. ΪΟΠΠ, το Μγ͵8 ποχὶ (ὁ 
ουῦ 1οτὰ (] 

φρΡοτίυπῖν οὗ τορδηΐδησε. 
εςῖ, ἀχοαρὲ ἴο βίδσεε δηὰ 

οἰ χὶϊ,. 23), ψίνεβ ἃ ποσὰ ἀειαὶδὰ 
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δοοουηΐ οὗ νῇδὶ ἢ 5407 δῃὰ δοασζὰ ; τ] ἢ Ρτοῦ- 
ΡΙΥ ἴοοῖὶς ΡΙδος δείοσγε ἴδ αὐεϑίίοῃ οὗ Τιυἀλ5, 
ἀὔοσ (ἢς ρίνίπρ οὗ ἴμ6 δορ. Τῆς Βγροοτγίβυ οἱ [μδί 
ᾳυδϑίομ δὲ βς ἃ Ὠπ6 8 δὴ ἱηἀϊοαίίοη ἰμΒδῖ, 
“δἕζευ 1ῃ6 800 ϑδαίδῃ εηἰεσθα ἰηἴο τη ᾽ (Ἰ οδῃ ΧΙΪ!. 

. 27). - ποῦ ιδδί βαϊὰ ἱξ.0 Αἢ δἰδιτηδῖνα ΔΏΞΥΟΣ 
(866 νοῦ. 64; σορ. Μαχὶς χὶν. 62), υἱϊογεὰ 1η 
εἶοβε ςοηποοϊίοι στὰ τς πογάβ : “ μδδί ἴδου 
ἀοαϑβῖ, ἀο φυϊοκ γ᾽ (Ἰοῖη χὶϊ!. 22). ΤΣ τϊβαπάεογ- 
β᾽ιἰδηάίηρς οὗ ἴπεϑ8ςὲ ψνοσάβ δηὰ τς ἱπηπχεαϊαία Ἡ]}- 
ἄταναὶ οὐ [πάλ5, ργσγενεηΐϊθεα [ἢς ἀ15ς1}}68 ἔγοπῃ 56 6- 
ἵπρ, ὄἜνβῇ ΠΟΥ, [6 ρτγροβε οὗ [υἀ 85. 

γμαάας μοῖ ῥγεβομ. Μαῖϊμεν αὐὰ Μασὶς Ὁ]δος 
ἴπε 1πϑιτυϊοη αὔθ [6 δηπμουποειηθηΐ χοβρεοιίην 
τῆς ὈοίγΑυαὶ. [ΓκῸ Ὠϊηΐ8 δῖ (6 ᾿δίϊεσ δίζου (ἢ ς 
δοσουηΐ οὗ ἴδε ἔοττησσ, Ὀὰΐϊ 18 ΟΥσ 18 ΟὈν]ουβὶν 
6585 Ἔχδαοῖ. ἴόοΐη δῆονγβ ἴῃδλὶϊ [υἀλ89 πεπὶ ουϊ 
δου [πὸ δηηουποριγοηΐῖ, Ὀὰϊ ἀοο5. ποῖ σωδηϊίοῃ 
15 ᾿πϑυϊτυτίοη δὲ 411. [{ 15 [ποσεΐογα πιοϑδὲ ὑσοβα- 
Ὁ]ε δι [ἀ 48 ψνεηὶ οἂὖΐ (Ἰο πη ΧΙ. 30) ὀεΐογο ἴμς 
ἰῃϑετυϊοη, Α8 δονανοσ " ἀΙρρίηρ 1ηἴο τῆς αἰ 58} 
(νεῖ. 23), ̓παϊοαίεϑ ἔμαῖ [Π6 ΒΌΡΡΟΙ ΜΞ ἴῃ Ῥτορ- 
Τ6 58, ΨὮΙΟΒ υ808}}}7 Ὀερδη ΜΙ τἰῃ6 Ὀτεδκίηρ οὗ 
πε υπ]εανεηδα ὑγεδά, ἰὰ 18 ΡῬοβϑὶθ]ς [Πδὲ [υάδς5 
Ὑ25 Ὁγοβοηί δἱ ἴῃς αἰ υϊίοη οὗ [6 Ὀτγεδά, Ὀυΐ 
ῃοῖ αἱ {πε σίνίησ οὐ ἴῃς οὐρ. (1 (μδὶ οᾶ86, [δ 8 
ἰἱτγ ἰῃ τς Βοταΐθῃ ΟὨυτΟῦ Ὦδνε ΟἿΪΥ [πἀ45᾽ ροτ- 
οπ) Ὑὴε Ὀγεακὶης οὗ Ὀγεδὰ γᾶν ἤδλνε Ὀεδη 
ἀείογσεα ἴῃ [8 οΔ36, ΟΓ, 48 15 ΏΟΓΟ [ΠΚΕΙῪ 51}]], 
ἯΤΑΒ 830 δοῖ δ᾽τοροίῃον ἀἰβέποι ἔγοστῃ ἴῃς υ808] ἀ15- 
ετἱθυξςίου οὗ ἴμε Ῥδββονεσ οδῖςθβ.0 ὍπΠὲ δοοουπί οὗ 
Τὰακε ἔανουβ τῆς Ἰαϊῖεσ νὶεν. Ῥγοιίίςδὶ Ἄχῃοσγίδ- 
ἰἴοη8 Ὀαβεά οὔ τῆς ῥγοϑόπος οὐ [ἀὰ8 δὲ [δς 
Ιοτὰ 5 ΘΌΡΡΕΟΣ ἂῖὰ οἵ νϑσῪ ἀουθίξα] ῬΓοΟΡΓ εἰ. 

ΤΗΣ [ΝΘΤΙΤΌΤΙΟΝ ΟΕ ΤΗΕ ΙΟΚΌ᾽ 5 ϑΌΡΡΕΕ. 
ὍΠΙ5 ἔεαβὶ οὗ ἰονε, ἀδβιρηςα το Ὀϊηα [ἢς Πεαγίβ οἵ 
(ἢ γδιίδηβ ἴὸ πεῖς Τοτὰ ἀπὰ ἴο φαςὴ οἴδποσ, ἢδ5, 
Ι|κὸ τῆς Ρούϑοη οὗ οὖσ 1οσγὰ Ἡ!πλβεϊξ, θθθη τδας 
(ῃ6 οοοαϑίοῃ οὐ σοηϊζονεγβίθβ, ΑΠκὸ ἀηγείγοϑ θην 
δηὰ ἔγα ]688β. ΤὨς Ὀ]εβϑίηρ οὗ (6 ΠοΙ͂Υ σοτλ- 
ταυπίοη ἀοα8 ποὶ ἀδρεηᾶ ὑροὴ ἴπ6 οτἶοδὶ ᾿ηΐοσ- 
Ῥτεϊδιίοῃ οὗ ἰῇ οβραὶ δοοουηῖβ, -- προτγίδηϊ 88 
{815 τὺ Ὀς ἴῃ 118 ρ]αςα, --- θυϊ θροῦ ΟΠ] Κα ξΑ ἢ, 
ΜΏΙΟΝ τεοεῖνοβ ἱϊ. Τῆς ραβϑᾶραβ ἴο Ὀς σοιῃραγεά 
ΘΟΠΒΙΔΠΟΥ ἅΓ : Μδῖκ χιν. 22-2ς ; [1|Κ6 ΧΧΊΪ, 10, 
20;1 (ον. χὶ. 232-29. Ουγ [,οτὰ οἡ [18 οσςδβίοη 
ἐουπάεά ἃ ρεττηδηδηΐ ογάϊπδηος ἢ δα ΓΟ ΓΒΔ Π 
ΟΒυτοὴ ; ἃ βδογαιηθηΐ, ροϊπίης ἴο Ηἰβ ἀδαῖ ἴῃ 
ἴῃς ραϑί, ἴο ΗΪ5 11ξξ ἴῃ τῇς ργεβεηῖ, ἴο Η!5 σοπὶ- 
ἴῃς ἴὴ τῆς ἔπίυγα ; οὗ ὙΠΙΟῺ 1ἰ 15 ἃ ( Ὠγιβείδη ἀὰ 
ἴο ρασίακε, δηὰ ἃ δἰη ἴο ραγίδϊκα Ὁμινου τ ν ; ἰἰ 
Ὀεϊηρ ἃ σοιητλππίοῃ οὗ 6] Ιανεβ 48 ΘῈ Υ8. οὗ 
(ὃς βάτης ῬοὰγῪ οὗ (ἢ σχὶβὶ (1 (οτγ. χ. τό, 172). Τα 
χη Ροΐηι τεβρεςῖβ ἴῃς τηβδηΐηρ οὗ ἴμε σπογάϑ : 
“ΤῊ 5 15 τὴ ῦ Ὀοᾶγ᾽ (νεῖ. 26). “ΤῊΪ8᾽ ἴῃ τῆς οτρ- 
ἰηΔ] 18 πδυΐογ, “ Ὀτοδα ᾽ 15 ηαβου πα. ὁ ΤῊΪ5᾽ ἀοα8 
ποῖ πιϑᾶῃ “ ἰῃΪβ. Ὀγεδλάᾶ,᾽ Ὀυὶ  Ὀγοδά ἴῃ τ 15 ϑοσνιοσ.᾽ 
4 15,᾽ ΠΙΔΥ ποῖ ἢᾶνε Ὀδθῃ δχργοβϑαα ἴῃ τῆς Ατὰ- 
πιλῖὶς Ἰδηρυᾶσε υβεὰ Ὀγ οὐγ ]οτά. Τῆς τοϊδίοη 
Ὀεΐνδοη ἴῃς νογαβ “ [ἢ]5᾿ δῃηά “ΤΥ ΠΘΡ οαηηοΐ 
6 ἀειεγπιίπεὰ ὈΥ τὴβδ νοῦ δίοῃθ. Τῇ ἔουγ 
Ιεδάϊπρς νἱεννβ πᾶν, ἤΟΎΈνΟΥ, ὈῈ ΟἸΆ586 ἃ Ὁπά6Γ 
ἴννο 56 865 ρίνεῃ ἴ0 “18 :᾿ 

(1) Φιήμγαΐ, 
(α) Ἀοπηδηΐβὶ νεῖν. 
(ὁ) Το τδη. 
(2) Εἰρμγαΐίον. 
(α) Ζνυν͵ϊηρ Δ η, 
(ὁ) (αὶϊνϊηϊϑίῖο. 
(η) Γι ἰἴογαὶ ἱπιεσρζεϊδεοῃ. 
(α) Ἐουπδηΐβὲ νον (ς4|16δὦ ἡγαμεμδείαρἐ :.10᾽4}: 

7λις ἐς (το }} πὰ Ἂββϑοπεδ!]γ) ».»}) ὀοάγ. ὍᾺΪ8 

ΤῊΗΕ ΘΟΟΘΡΕΙ, ΑΟΓΟΚΌΙΝα ΤΟ ΜΑΤΤΗΕΥ͂. [ὦμβᾳΑ». ΧΧΥῚ. 1γ--30. 

(πὰ ποιηϊηρς 6186} ἱνοῖνεβ [86 ομδηρίηρ οὗ ἴῃς 
βυῤρβίδηος οὗ Ὀγεδα ἱπίο ἴῃς τὰ] 3658} οὗ ουγ 
1οτὰ, ἴλεῈ ἔοστῃ ΟὨ]Ὺ τετμδἰηΐηρ. ΤῊΪΒ νἱενν ἀοα5 
ποῖ γίνε ἃ ᾿ἰἴεσαὶ ϑεῆϑ6, Ὀυϊ "π0}}68: ΤῊϊ5 Ὀ6- 
οοὔλ68 (ποῖ 15) ΤΥ Ὀοᾶγ. 4.5 Δρρ!!εἀ ἴο ἴδ συρ, ἰΐ 
8 ποὶ αἵ ἃ]} ᾿ἰΐεσαὶ. ΑὐοἼοοτγάϊηρ τὸ {κ6 δηὰ Ρδυ], 
πῃ σίνίηρ [6 σὰρ, οὐγ Τιογά 84] ποῖ, 115 νεῖης, 
Ὀυϊ “115 ΠᾺΡ 15 τῆς πεν [οϑίδμθηξ ἴῃ πὶν ὈΪ]οοα,᾽ 
ΤῊὮΒ ν᾽ εν Ἰπίουρσοῖβ ἴῃ656 ψοσάβ: ΤῺΒ Ὑπὸ 
(ουγ 1,οτά 5αϊὰ ; “τῆϊδ οὰρ ᾽) Ὀδοοσηεβ ΔΥ Ὀ]οοΚκ 
(ουγ Γοτὰ 3414 “τῆς πεῖν ἰοϑίδιθηΐ 1π τὴν Ὀ]οοὰ ἢ). 
Νο Ἰἰἴεγαὶ 86π586 οὗ ἔς ᾿0]6 18 Ῥοβϑϑὶῦ]θ. ΤὨ18 
νειν η45 ἰοὰ ἴο ργθαῖ ἀρυβεβ: [{ τᾶ κο5 οὗ τὴ 5 
Θλοσαπιδηΐ ἃ βϑδοῦιῆςα; ἰξ τηϑδῖεθ ἰὲ εἰξβολδοϊουβ, 
ΜΠ ΔίανΟΣ Ὀς ἴῃς ΤΠασδοίοσ οὐ βίδίς οὗ ἴῃς ρϑΐ- 
[ΚΟΥ ; 115 ᾿Ἰοπάδηοὶθϑ παν Ὀδοη ἴἰὸ ἐχαὶὲ ἴῃ 6 
Οἴθσαυ ἂὲ [86 ἐχρεῆβε οἵ ἴῃ Ῥβορὶθ, ἴο Ἔχαὶὶ τῆς 
ϑδοσζδιηδηῖ δ ἰῇ ἼἽἼχρθῆβα οἱ (ες νοσὰ οὗ ἀοά, 
ἴο ἜΧΔΪ᾿ ἔογτηβ ἂἵ ἴῃ οχρϑῆβε οὗ το γδ} γ. 

(ὁ) Τῆς Ζιιίλεγαρε νἱ εν ((ΟΙΏΠΙΟΏΪΥ οΑ]]ε ἃ δο»- 
σ“ὐεἰαπίαξοη). ΤῊ8 ἀθοϊγεβ ἴμαΐ ἴμ6 Ῥοαγ οὗ 
ΓΟ γῖϑὲ ἰβ ὑγεβεηὶ ἐμ, τοῦϊά, δὰ τραἷς τὴς Ὀχοδά, 
1 δεεκβ ἴο δνοιϊὰ ἴῃς οὐτσοῦβ οἱ ἴδε Εοιηδῃ ἀοο- 
πη, ἀπὰ γεῖ ῥγδϑοζνα ἃ [ἰογαὶ βθῆβς, ΌΥ ἰῃΐου- 
Ῥγεϊπηρ οὐγ 1 τα β ποσὰβ : “ΤῊΙΒ ἰ8 (της ὦ ἐεγίαιν 
σορσε ἀπαὶ ῥαγεῤαέ, Ὀὰϊ Ὧοΐ ἐχο]υβῖνε!ν) τὰν οάν.᾽ 
ΟΥ οουγεα {18 18 ποῖ ἸἾϊθγαὶ, δῃηᾶὰ τηνοῖνεβ τῆς 
ἤσυγτε οὗ βγηδεοάοςδε, ἴῃς δααϊτίοπαὶ ῬὩ]οΒορἢ- 
ἰςδὶ αἰ βου ιν οὗ ἵνο βυθβίδηοεβ οσουργίηρ ἴῃς 
ΒΆΤΩΘ 5ρᾶ06 41 [ἢ 8δπ|εὲ ἴτας, ἀπὰ (86 ὉΡΙΑΟ ΠΥ 
οὗ ΟὨγιβι᾽8 Ὀοαν. 

(2) Τῆε γαζέσε οΥ 5γυιο ]] 8] 5δεῆ86. “ΤῊ 8 
ΒΙζη 165 τὴν Ὀοᾶγ.᾽ ΤὨ]5 νἱον ἱπλρ0}165 ἐῆδλιὶ τὴς 
Ὀγεδά δηὰ τὶς γεπΊδὴ Ὀγοδα δηὰ τὶπε ἴῃ βυῦ- 
βίδπος 25 ΜῈ]} 45 ἔοτῃῃ. Ο(ΟΏΡ. 1 (οΥ. νἱ, 26--28, 
ΠΟΙ της Ὀγοδα ἩὮΟΝ 18 δαΐθη 18 βροόίδη οὗ 85 
“Ὀγθδα ᾽ γα {1Π168. 

(α) ΤῊς Ζεσέρερίίαρε νον : ΤῊΣ 1, οταἷδβ ΘΌΡΡΕΓΙ 
8 ἃ »ερνεογίαί “ἐγυίσέ, πιὰ ποι ηρ τχοσγό. Τῆς οὐ- 
ἡεοϊίοη ἴο 115 νἱενν 15 [ηδι ἰἃ ἀοε5 ποῖ Ἄεχβδιβί ἰδ ς 
ῬὮῆγαϑα 848 ἃ ἤρυτε. ΏΕΩ ΟὨγιδὶ βᾶγβ, “1 δὶ 
ἴῃς νἱπο,᾽ 1 ἂὰ ἴῃς ἀοοτ,᾽ εἰς, ἴῃς ἦρεν οὐγεεί, 
υϑεα 45 ἃ ἄρυγε, 25 αἰϊδοῃεὰ ἴο 11 ἃ ΠΙΡΏΘΥ 5ΒΡΪΓ- 
14] Θε86. [Ι͂ἢ ἴῃς 1 οχ 5 ΘΌΡΡΟΣ ἴἢ6 ἰονγεσ οὗ- 
εςῖ 15 ταδάς ἃ οοπεηυδα 5'ρτι, δι ] ἐπι, 5υταθ 0] 
οὗ [ες στεολίεβϑε βρὶ πιαδ] συ ἢ, ὍΤὨΣ σοηδεαυξηοαβ 
οὗ τη ϊ5 ὈΔ] ἃ νἱενν ἃγὰ ϑῆονγῃ ἴῃ (6 ΟΝ ΟΥ δϑεϊπγχδία 
οὗ ἴὴῆ6. ϑαοσαδαιηδηῖΐ, ὄενυθὴ 845 8 τῃδιγοσδὶ βοσνίςο, 
ΜἘΙΟΘῺ ᾿ξ μᾶ5 αἰταοβὲ ἱμνδυ δὶ ργοαἀποςά. 

(δ᾽ Τῆς Ομένέμεείες νοπ. ὨΪΒ τηαϊηϊδῖη5 1ὴ6 
ΒΡ᾽Ί ΓΙ 4] ΟΥ ἀγπδιλὶς ῥσαβοῆςος οὗ (γχίϑί ἰῃ (ἢ6 
Ιοτγα 8 ΘΌΡΡΟΣ ονοῦ ἀραϊηβὶ ἴ[η6 1 ΓΑ] ἰηἰ ΓΡσεῖδ. 
Ὠοῃδβ, δΔηἃ ΗΙ8 σϑᾶὶ Ῥύδϑεηοα οὐεσ δραϊηϑι τὴς 
ΖΡ ΙΔη νίανν. 

Βοίλ ἰῃς συταῖνε νἱονν8 ἄστεα, (Πδὲ ΘΓ ΠΘΓΕ 
Ὀτοδά 5 [ῆς βρη, 1ἴ 15 δ βηπεᾶ: τηδὲ ΓΟ γΒι 5 
ὈΟΩῪ νψγῶβ Ὀτγοΐζοῃ [ΟΥ 8 (1 (ογ. ΧΙ. 24) ; ἴμαϊ ἰξ 
τγ438 ρίνοη ἔοσ ὺὑ5 {({κὲ ΧΧῚΣ. 10) ; ἔυτίῃοσ τῃδΐ 85 
Ὀτγοδα 18 ἴῃς υ8}8] πιθδῃ58 οὗ πουσίβῃϊηρ πδῖυγαὶ 
|ς, 80 (ἢ γίδὲ πουγϑῆθ5. ΟὟΥ βρ᾽ τυ] ἰξς (79 ἢ π 
ν}.); ἴῃς (Οαϊνϊηϊβιῖς υἱοῦ ἘΠΊ Ρ 451Ζ68 τῆ ἕδςοὶ 
τῃδὲ ψε, 48 Ῥασίαοιβ οὗ [ἢ βαῖης Ὀγεδά, βίρη γ 
ΟὟΓ τοι ογβἷρ ἴῃ ἴἢ6 δᾶπηε τγβίοδὶ ἐσὰν οἔ 
ΓΟ σίβέ (1 (οσ. χ. 17). [πῃ τὴς Ῥάᾷββονεσ [(ἢς 5ἰη- 
οἴεοτγίηρ 8 σοηδυπιοά, ποῖ οπ ἴδε δ] ἴδσ, Ὀυΐ Δ8 
ἑοοὰ ὈγΥ ἴῃς Πουβεδο]ὰ οὗ ἴῃς οβξεγεσ. 80 ἴῃ ἔπε 
1,οτὰ δβ ΘΌρΡοΥ ἴῃ6 Ὀγεδὰ τγᾶβ ποῖ ΟΠΪΥ δὴ εἴη- 
Ὀίειι οὗ 8 Η6ϑἢ 45 " ψνουπάςα ἔοτ (ῃς6 β'ῃ8 οἱ 
ταδη,᾽ Ὀυϊ 4190 “45 δα πηι! βίο ἔοσ {πον βοὶ τα Δ] 
που ϑῃτηθηὶ δπὰ στον ἴῃ ρταςς᾽ (1. Αἀά,. ΑἸοχ- 
δηάευ). Τῆς 1 σα 5 ϑυρρετ 15 ἐπεγεξοτε ἃ ξεαϑβὶ 
οἔ τῆς νης υπΐοη οὗ ὈΔΙ ΙΕ ε 5 τ Ογὶϑῖ, δπὰ 
ἃ σοπιπηηίοῦ οὗ Ὀ6]ΊονοσΒ Ὦ δδο οἴμοι. [ἱ 



ζσηαρ. ΧΧΥῚ. 17-.46.] 

Βἰσηὶῆοθβ, πὰ δ͵5ο σεαΐς, 56 ἢ υπίοῃ ἀπὰ οοιϊῃτηυ- 
ηΐοη, θδοοιηΐηρ ἴο (ῃς ΒεΙΙενὶηρ μοατί ἃ πηδδῃ8 οὗ 
δταςα, δῃὰ ἴο ἴῃς ὑπ ΟΣ ΡῬΑΓΙΔΚΕΥ ἃ τηθδη8 Οὗ 
«“οπαοιπηδίοη (1 (οὐ. χὶ. 27--320), ΒΥ {Π]15 15. ποὶ 
τηεδηΐ ἰμδΐ ᾿ξ σοῆνευβ, ἰπ δά οἱ 1186ε]ξ, στᾶος δπὰ 
ςοπαεπληδίομ, ΔΠῪ τοτὲ ἴμδη ἴῃ τῆς οαβε οἵ 
ῬΓεδοΠίησ, ΡΥΆΥΕΣ, ἴπε τεδάϊηρ οὗ [ἢ ϑοσιρίυγοβ, 
5Βίηρίηρ Ῥβδὶηβ. ΤῊς ἰδηρυᾶσε πὰ {εο] ηρ8. οὗ 
ὉΠ 5ΞΌλη8, θη δηρλρεοα 1η τῆς βοϊδμῃ βεγνίος, 
Ἀ5ΒΌΧΠΘ 85 Δ ΠΟὮ 85 [ἢ]15. 

ῬΥΔΟΙΟΔΙΙΥ͂ 411 τ ΔῪ ἄστεα, ϑᾶνα ἴῆοβε ψῆο Πο]ὰ 
18δλῖ (ῃς 1, γα δ ϑυρροτ ἰβ ἃ “αεγίβες. ΤῊΪ5 ορίη- 
Ἰοῃ 8 σΟΠΙΣΑΤΣΥ ἴο ἴῃ 6 σλσάϊπ4] συ οὗ ἴῃς σοβρεϊ, 
Ὧ5 15 τιδηϊξοδὲ ἢοΐϊ ΟΠ]Ὺ ἔσζοτῃ ἃ σοϊῃραγίβοη ΨΊΉ 
ἐῆποβθε ρδβϑᾶρεβ οὐ 16 Νὲὰνν Τοβιδιηθης ὙΏΙΟἢ 
ΒρΘΔΚ οὗ ἴῃς βδογίβος οἵ Ὁῃτδὶ 45 οἴετγεά "οπος 
ἕοσ 411, θυΐϊ ἔγοτι ἴδε ἰηὐυγίουβ εβεςῖβ οἔ δε ἀοο- 
ἘΠ Πα, 45 ἀρ] αγεὰ ἰὴ τς σοτγαριίοηβ οὗ ἴῃ6 Ἐοπ,- 
5} ΟΒυσΟΒ. 

γε. 26. Ας ΠΟΥ Ψψοτο οδίΐησ. Ὀυτίηρ ἴῃς 
ῬΆΒΟΠΒΔΙ ἔδαϑίῖ, ἤθῆσς [Π]8 νγὰβ ὑσοῦ δ Ὁ]Υ ποῖ τῃς 
11.502] Ὀτεακίησ οὐ (ες Ῥδβϑβονυθὺ Ἵδμ68. --- Τοῖς 

ΤῊς υπ]δανοποα ολῖκοβ, υϑοὰ οὐ ἴμδεςε 
οσολϑίοηϑ, 64 3}}γ Ὀτόκοηπ. -- Απὰ ὈΙθαΒδοᾶ. Α5 ννᾶ8 
ἴῃς οσυδίοῃ!. Γυκὸ δηὰ Ῥδυὶ 54Υ : “ρᾶνα {ΠᾶηΚ8;᾽ 
ΜΓ ΠΙΟἢ 15 ἴῃ6 βάσηθ πη. Τῆς νοσζὰ "Ὁ Ευοπδσίβε 
(᾿ τη κορινίης ᾽) 15 ἃ σοταηπιοη ἤδιης οὗ (6 1,ογὰ 5 
ΘΌΡΡΕΟΙ, 45 ἃ ἰδαβί οὗ ἐπδηκβρίνίησ. Οὐ [οσὰ 
ΡΤΟΌΔΟΙΥ ἀἰὰ ποῖ Ηἰπιβ86}Ὲ ρῬδγίδϊκα. --- ἕακο, ϑαΐ ; 
οΐδ ἰδ τὰν Ὀοὰγ. (8ε6 ποῖα αῦονε.) 

γετ. 27. ᾿Απᾶὰ Ὧθ ἴοοϊς ἃ ὁαΡ. [ὐκς ἀπὰ Ρδυ], 
4 Αἴῖοῦ Βιρρογ." ΑἸΙΒουρἢ [π6 ᾿ηϑυϊτα ΠΟ ΤΑΥ͂ 
ἢᾶνς Ὀδοη ἱπάερεπάςξηϊ οὗ ἴπς ταρυϊαῦ τηοάδ οἔ 
ςοἰερεαϊῖίησ τε Ῥδββθονοσ, [Πε σίνιηρσ οὐ {πάη κ8 
πισηπιὶοηδα ἤθτα, ΔΚ ἴῃ σοπηδοίίοη ἩΣ τ (οΥ. 
χ. 16 (τὰς σὺρ οὗ Ὀ]ς6βϑιηρ᾽), ᾿Ἰπάϊςαῖοβ [πλιὶ 1ἢ15 
ΜΒ Ὁ σὰρ οὗ τπδηκϑρίνίηρ, ἤδπος ὈγοῦΔΌΪν τὰς 
“γα ΞΡ οὗ (ες Ῥδββονϑὺ ἐεαδϑί. ---- Ὁσχίηῖς γ8 811 
οὗ ἱϊ. “Α]]᾽ ἰ8 β'σηϊολπε ἰῃ νὶενν οὗ ἴῃς Κοχηδη- 
ἰδῖ υϑασε, ΨΕΪΟῊ ἄδηϊ68 [ἢς σὰρ ἴο ἔδπε 141 1γ. 
εν. 28. Ἐὸοσ Ὀμΐ6 ἐδ ΤΥ Βἱοοὰ οὗὨ ἴΠ6 οονθπδαῖ. 

Τῆς σης, Ρουγεά-Ουϊ, 18. ἃ δυτηῦο] οἵ ἴῃς δ]οοά 
οὗ (δὶ 5Βῃδαὰ ἔογ υ58. Βοῖἢ δότε δηά ἴῃ Μασὶκ 
τῆς ποσὰ πον 15 οὐ τε ὉΥ ἴῃς Ὀεβὲ δυϊῃοσὶ- 
65, ἰδουὴ [ἴ οσουῖβ ἴῃ [86 δοζσουπίβ οὗ Κ6 
Δηα Ῥδυ]. [Ιἔ νψ45 3111} ἔα βδᾶτῃθ σονοηδηΐ, που ρἢ 
“πεν. Ηδηοςα 48 (Π6 οἹά σονοπδηΐ ἑογθαάς (ἣς 
αἀσϊηκίηρ οὗ Ὀϊοοά, ἰξ οσουἱά ποῖ θὲ ᾿σοτηπιαηάεὰ 
Ποῖα ἴῃ ἃ ᾿Π 674] 5δεη86. Α5 Μοϑβεβ (Εχοά. χχίν. 8) 
Βρτι ΚΙ Ὀ]οοα υὕροη [δ6 ρΡεορὶς δηά βαϊὰ, " Β6- 
μοϊὰ τε Ὀ]οοά οὗ ἴδε οονεηδηῖ, οὐ [οτγά ροϊπίβ 
ἀὐγεςγ ἴο ἴῃς βῃεαάϊηρ οὗ Ηΐ8 Ὀ]οοὰ οἡ [δὸς 

ΤΗΕ ΟΟΘΡΕῚ, ΑΓΟΘΕΚΌΙΝΟ ΤΟ ΜΑΤΤΗΕΙ. 215 
ΟΥΟΒ5 45 “ἴη6 Ὀϊοοά οἵ ἴῇε σονεηδηϊ." Ηε τυ 
οογηίοστίδα Ηἰ5 αἶβοὶ}Ρ]65 ΌὉῪ Ὄχρ]δίπὶησ Η:5 ἀεξαιῃ 
ἴο ἴδῃ, δηα νὰ οδῇ ἥπαὰ πὸ Ὀ]βϑὶηρ ἴῃ ἴΐ ἀραγί 
ἔτοπι [ἢ]8 Ἔχρ]απαδίϊοῃ. - οὶ ἱα δθἃ (οΥ " ὈεΙΠΩ 
8η6 4) 0 ἸΏΔΗΥ Ὁπίο χοχϊδείοι οὗ βίη. Ουτ 
ΙΤοτὰ ἤοῖο ἀδοίασοα, ἢ ἢ τοΐοσοπος ἴο Ηἰβ οῃ 
ἀφαῖι, ἐμαὶ ἰΐ νγὰ8 δὴ δοῖιδὶ αἀγίηρ ἔοῦ οἴϑῖβ, ἴὸ 
(τῆς οπᾷ τῃδὶ ΤΠ 6 ΙΓ 51π5 τηὶρῆξ Ὀ6 ραγάοπε ἃ. Τῆδὶ 
ἀεί ἔου ἸΏΔΩΥ 5 ἴπ6 στουπα οὗ ἴΠ6 ἐογρίνθηθ58 
οὗ φδοὴ ; ἴπε ραγίδκὶπρ οἵ (Ὡς οσὺρ 5ἰρηῆθθ ΟὐΓ 
Βεϊοῦ ἐμαὶ Ης τυ ἀἶδα ἔογ ὕ8; 6 564] οὗ ἴῃς 
οονδηδηΐ Ἀ5ϑυγὶην ΟἿΓ Ὀ6] αν ὴρ 5015 οὗ ἔοτρίνα- 
π6585. Βοῖίῇῃ " Ὀτοδά ̓  δηά "νης ᾽ δεῖ ἑογτἢ ΟὮηϑί 
ἐμ ες, ἃ5 ΜῸ}1 ἃ45 Ὁ χίϑί 7, τ. ΤὨς Ὀ]οοὰ ἰ5 8 
ΒΎΤΏ0] οὗ ᾿Ϊξε ; τὴς νίης, ἴπ6 εἰ] πὶ οὗ ΓΟ ἢ σ 505 
Ὀϊοοά, 8 ἀσυηκ, ἴο 5, 4150 Οοὐὐ ΠΕῊῪ [16 
τῆσουσῇ τῆς Ὀ]οοά οὗ (γχίβί, 7υδὲ 45. τῇς δαϊίπρ οὗ 
τῆς Ὀτεδα 8εῖβ ἔογσῖἢῃ. ἡουτβημηθηΐ ἀσγῖνεα ἔγοσα 
Ομηδὶ, οβε ὈΟΟΥ ἢδ5 Ὀδεη Ὀτοϊδη ἴῸΥ 8. 
ΤῊς σεηΐγαὶ ἔδςὶ 15 ἴῆς δἱοηίησ ἀδαίῃ οὐ (γιϑί, 
ϑΠΠΟὮ νὰ εονεριοογς; τῇς Ῥγαβεηΐ Ὀ]εβϑὶπρ 18 
ἴῃς ἀβϑυταπος σοηνεγεα ὈΥ ΥἹ810]ε 5'ρη8, [πὶ θ᾿ 
τεοεῖνο, τ] Ἰπουρἢ ϑρ γιὰ }}γ, Ὁ γιβῖ, ἢ 8}} 
5 θεηεῆίβ, απὰ ἅτε πουσιβῃεὰ Ὁγ Ηἰβ 1ϊξε ἰπἴο 
Ιἔε εἴεγσπαὶ. Ὑῆὰ ψοσὰ “ΤΔΠΥ ̓  566 115 ἴρ Πἰηΐ δἱ 
τὴς σοτηπγαηΐοη οὗ Ὀεϊενοῖβ Σ ἢ Οὴδ δηοίδοσ. 

ψετ. 29. Σ κ..41} ποί ἀνίηῖκς μοηοοζοσῖ. Ἡξς ἰ8 
ἄοπε ψυἱτἢ δασίῃ]ν στὶϊοβ, ἀπ δὲ. 1818 5δὰ τηοιποπΐ 
Οἰπὲβ ἴεπὶ ἴο ἃ ἔυϊατα τουηΐοι δὶ ἴῃς Μαδυγαζα 

δαρμεῖ οὗ ἴῃς Τρ. Τῆς ογαϊπᾶηος ΠΟΥ ζα- 
σαἷνο5 115 ὑσοόρῃοῖο πιοδηϊηρ (οοπλΡ. Σ (οτ, χὶ. 26 
“1 Ης οοπας᾽), ἀϊγεςιπρς Ὀεϊενοῦα ἴο ἴῃς ρεγέοοϊ 
νἰϑίοῃ δηά ἔγυϊίοη οὗ [πδῖ ἴτας, [χοῦ ρῇ τῆς ἔογα- 
ἰΔϑῖε ψΙΟὮ τῆϊβ. βαοζδιηθηὶ 15 ἀδϑίρπδά ἴὸ ρῖνα. 
[115 ἃ ἴὯπ|6 Ἰηἱεγρσείδ!οη νος ἢ ἤηά 5. ἤδτα ΟΠῪ 
ἃ ἀεοϊαταϊοη παῖ (ῃς [εν δ ῬΆΒΒΟΝΟΥ 15 ΒΌΡΘΥ- 
βεάεα Ὀγ ἴῃ6 1, οὐ 8 ΘΌΡΡΟΙ. -- ὥσίηκ 1 σὲ γοῦ 
ὨΘΎ,, ΟἹ 50Πὶ6 ΡΘΟΌΪΑΓ δηᾶὰ δχαϊϊοα ἔδϑίαὶ οσοᾶ- 
βἰοῇ. --- ΝΥ ἘΔΙΠΟΣ 5 κἰη σοι. Νοῖ ἴο ὈῈ τπελ]ο- 
ἐπε ἱπίο “ἱπ τῇς ΟὨγϑιίίδη αἰβροηϑαίίοη., [ 
Ῥοϊπίβ ἰο ἰἢς νἱοίοτΥ οὗ ἴδε ΟὉδυτςοῆ, ποῖ ἴο 115 
σοηῆϊοιϊβ ; δἀπα ἴῆς σοπιπιδα Το] γαϊίοη οὗ (δα 
Ιοτὰβ ΘΌΡΡΕΙ ἰ8 δὴ δχργθβϑϑίοῃη οἵ δϑβιιγαα νἱο- 
[ΟΥΥ οἡ ἴῆς ρατί οὗ Ηἰ5 τὰ]! αὶ ΟὨυγςοῖ. 
εν. 10. Απᾶ ὙἘ0Ὲ [ΠΟΥ μοᾶ βυπρ ἃ Ἀγτῖπ 

(5. οχν --Ἔχν"]].), ΠΟῪ τϑαΐ οὐδ πηΐο [Π6 τησππΐ 
οὗἨ ΟἸΐνϑα, ἴο σειῃϑειηαπο (νοῦ. 216). Βεΐνδεη [δ6 
᾿γτὴπ δηὰ ἴδ σοΐῃρ ουὔἱὐννα πηυβὲ ἰπβεγῖ τῃ6 ἀϊ5- 
σουγβα δηα ὑγᾶγοσ οὗ Ϊοῇπ χὶν.-χν. Τῆς ρμΐδος 
οὗ εαὔπρσ ἴἢς ῬΆΒΒΟΥΝΟΙ νγᾶ8 ὈΧΟΌΔΟΪ Κερί σοη- 
ςοδὶεά, ἴο γίνε ΠῚ ἔοὼγ ἴπαι οἹοβὶπρ ἱπίογνίεν, 
ΔΡΡτορυ δῖον οδι]θὰ, “τῆς Π1οἱγ οὗ Ἠο] ε5." 

ΟΗΑΡΤΕΚ ΧΧΚΥῚ. 231-46. 

νορεῖσες το 1} 2 δεῖρίες τοῦ ἐάφ 1οο Οοηβασ Κα δῤο»δς οΥἡἹ Ῥείογ. Οἱ» 
1ογα τπ Οείλοοη 716. 

31 ΗΕΝ αιῖῷἢ 6805 υηΐο δηλ, ΑἸ] γε ὃ 5341} θὲ οβεπάβάα « Μαλκκ χίν. 
427-31. 

Ὀεοδιιβε οὗ πιὸ [Π158 πἰρῖ : ἔογ ἰἴ 18 ψττδη, 1 νν1}} ς Θηλτα ὅ 596. “μαρ. 
[με ΘΠαρμεγά, δηὰ τῃς βῆεερ οὗ πε ἤοςκ 5}4}} θῈ βοαϊϊογθὰ “ στον ομν 

22 αὐτοαά. Βιυῖ αἴϊεγι δὴ τίβεῃ δραΐϊη,2 41 ν}}] σὸ Ῥείογαε γοὺ ἰηΐο 
ἐῬΡρίογϑ δηϑνψεγοά δηᾶ 8814 πηΐο ἢϊπ), Τ Ποιιρ 41] »πῶρ 

ὃ 5041} Ὀ6 οβεπαάβδαά ὑεβοδυβε οἱ 1 1866, γε2 ν}}} 15 Πδνθσ ὈῈ οἵ- 
243 Ὁδ|Π|66. 

Σ ἴῃ 8. ταὶβϑα ὑὕὉ 8 Βιϊ Ρεΐεσ 

ἦοιη ΧΥΞ. 32 
[ΔΡ. χχνὴ 
. 165, τός 
ΔΙ χνὶ. 7. 

4 (οπιρ. υκο 
ΧΧΙΙ. 31, 33. 

4 16 ]} δ] ν1}1 (ογεῖ γοῦ 
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24 ἰεπάεά, 77]6β5ι5 βαϊὰ υπΐο Ὠίπι, ΝΈΓΪΥ 1 βᾶῪ ὑπο τος, Τηαὶ 57 ἜΝ τον 
1815. ηἰρῃΐ, 5 Βεΐογβ [ῃ8 οοοκ οτον, ἴοι 58]: ἄδην τὴς (Ὠτίος Ἧι. 38 

35 δ᾿ Ῥεΐεγ 8814 ὃ υηΐο ἢϊΐπι, Τπουρὴ 1 58ου!ὰ 9 ἀϊα πὴ ἢ [Π δα, γεῖ ἀνα, ὅδάτι 
Ὑ1Ὁ ποῖ ἄθὴγ 1866. ΓΑΚαννῖβα 150 βαἱὰ 10 41} τῆς ἀἰβοῖρὶεβ'. Ἤτον σλα 

26 ἰὝΤΒεη Τσοχηε [6515 νι τ [6 πὰ Συπηἴο 8 ρῥίασς ο41164 (σοι βθηι- , ΜΑΚΗ αν 
8η6, 8Δη6 5411 ὑπο [8ε 11 ἀἰ5ο 165, 511 γε ἤδγε, ψῃ 6 1 ρὸ δπὰ αὶ ἴμνε χχΐ. 

37 ΡῬΓΔῪΥ γοπάοι 52 Απηὰ δες ἴοοῖκ σι Πἰπὶ ἐ Ρεῖοσ δηὰ "'τμ6 ὕνο ἀρ ρανς 

80η5 οὗ Ζεραθάδα, δῃὰ Ὀερδῃ ἴο 6 βοίτονἝι] δηὰ " νεῦγ ἤθανγυ.ἕ 8 τ. 
δρ. χνιὶ 

 (Πδρ. ἷν 2:. 
38 ΤὭρη 5δϊζῃ ἢ υηΐο [ἤδτη, ΜΥ 500} 15 Ἔχοδθάϊηρ βογγονία, σνθη πα ΡΗ]. ἧι, τος 

. ςοιΏΡ. ]οδῃ 
39 υηΐο ἀφαίδ : ἰΑυτῪ γε ἤδγθ, δῃηὰ “ ννδῖοῃ:. ἢ τηε. ῬΑπά μὲ. χἰς ΑΒ 

ψοηΐ ἃ {{||6 ξυγίθεγ, δηὰ 61] οη ἢϊ5 ἕδος, δηά “ ργαγϑὰ, βαγίηρ, ἀτνος 
"Ο τγ Βαΐδεγ, [ξ 1ξ ΡῈ ἰδ ροβϑβίδίβ, 1δὲ " (15 σὰ ρ Ρ488 16 ἔγοτῃ τὴβ : ἐόν 
ἐΠονογίθ 6] 655, ποῖ 851 ψ}}1, Ῥαΐϊ 85 ἴῃου τὐὴζ, Απάᾶ ἢς σομπεῖῃ " φομη κί, 87 
υηΐο [ῃς ἀἸ5οῚρ᾽ 68, δπά ἤηπάθιῃ [Π6Π 4516 6ρ," δῃὰ βαϊ[ἢ υὑηΐο,, γε; 
Ῥεΐεσ, Ννῃαΐῖ, οου]ὰ γε ποῖ 9 ναῖοἢβ!: ἢ π16 ομα μοὰγ 9 ΝΥαίοῃ Ἴρην 7. 

δηα κῬΓΑΥ, ἰμαΐ "γα δηΐεσ ποῖ ἰηῖο ἱεπηρίδιίοι : ἴ[ῃ6 βρίγί: ἴῃς ἔαζε χχρ, 
ἀεββὰ ἐς ΜΠ] ηρ, Βαϊ τῆς Η65} ἐς ψεὰκ. Ηδξ ψεηΐ ανᾶν δρϑίῃ ἴῃ ν ἔδιὴρ, ἐπαρ 
βθοοπά {{πη6,}8 Δηα ρῥγαγεά, βαγίησ, Ο τγ Εδίμοσγ, [ἢ τη οὐρ δ 
ΙΏΔΥ Ποῖ Ρᾶ58 ΑΨΑΥ ἔγοτι πη6,}3 Ἔχοθρῖ 1 αἀὐηκ ἰἴ, " [ὮΥ Ψ1}1 Βα τ 56ὲ νεῖ. 39 

ἄομθ. Απά ἢδ οδπὶε 9 δηὰ ἴοιιπα [Ὠδῖὰ 85]66ρ 1 δραΐῃ : 31 ἔοσ νυ ϑοοι 
ΤΊΠΘΙΓ αγε5 ψαγα ἤξᾶνγυ. Απά δε ἰεΐίς [ἢδπὶ, ἀπά ψψεηῖ ΑΥΑΥ « ἴμικε ἰχ. 3.. 

ἀϑαΐη, δπὰ ρτγαγθά [86 3 τηΐγαὰ {ἰπ|6, βαγίηρ 33 [ἣς 534Π1|6 νψοσάϑ. 
ΤὭεπ σομηεῖῃ ἢ6 ἴο 5 35 ἀ1501ρ0165, απ βαιτἢ υηΐο ἴῃ δπι, 516 ρ 

ΟἿ ΠΟΥ͂, Δηα ἴαϊἶκε γοΜ7 τοϑί : ὈθῇοΙα, ἡ τῆς ΠΟῸΓ ἰ5 δ ἢδηά, δηὰ .» 1οδη χίὶ. 27; 

46 ἴῃς ϑοηῃ οὗ πῖδῃ ἰ5 Ὀείγαγε ἰηΐο ἴῃ 6 ἢδηάβ οἵ βἰπηθῖβ. ἘΕ͵56,2 ἐδ; 
ἰδεῖ ἃ5 Ὀ6 ροϊῃρ : ὈΘὨο]4, ἢΒ 15 δῖ μαπά ἰῃδϊ ἀοϊῇ Ὀεΐγαγ 35 πηδ. 

40 

41 

42 

43 
44 

45 

6 Τη5εγ ἴῃ Τ τῆτγίος ἀθην τὴς δ ΘΠ 
9 Ἐνοη ΕῚ υςῖ 10 Τῃ ὀ κ6 τρδῆῃοῦ βαϊα 4150 
1 ἢ5 18. Ξςογα {γου] δὰ 13 γοῃᾶδγ Ἀπ ὈΧΥΑΥ 
14 ἐογινατὰ ἃ {{π||6 1δ Ἰς 16 ρΡ455 ΔΊΥΑΥ 
18. Αρδίὶη ἃ βεςοπὰ {ἰπ|ὸ ἢ ψϑηΐ ΑΑΥ 
19 74 δες ατολογίέες γεαασ [15 οΔπηοῖ ρ455 ΑΥΑΥ (ογαέἑτηρ᾽ ἸΓΟΤὴ τὰ 6) 
39 ᾿η6 ἀρδίη 1 ρ»»2: ἀραὶῃ Δ 38. βαγίηρ ἀραίῃ 
Ἅ [ἢςε 36. Ατΐβϑ 

 βἸδερίησ 

36 δειγαγοίῃ 

ΤῊΣ ῬΒΕΘΙΟΤΙΟΝ ΟΕ ῬΕΤΕᾺΚ᾽ 5 ὈΕΝΙΑΙ,. Τῆς 
᾿φοηνογβαίίου τοοοσαθα ἰῇ γογ8. 321-25 566ΠῚ8 ἴο 
αν ἰδκεη Ῥΐδοα οὐ ἴῃ ΨΨΔΥ ΔΥῸ 85 [86 ὕσοοκ 
Κοεάτομ ἴο Οδίμβεπιαπα. [Ἃ,μκὲ ἰπβοσίβ ἃ δ᾽ ΠᾺ1ΪΆΓ 
Ῥτγεαϊςξοι, πὰ σοπηδοίοη τ ἢ (ῃς ἱποϊάσης ἀρουΐ 
ἴδε ἴνο ϑινοτάβ, ν Ὡ]Οἢ πιυϑὲ πᾶνε ἰάκόη ρῥΐδος ὃ6- 
ἔογε ἴδε ἀεραγίυγαε. Ιοῆῃ ἴοο ὈΪδοεβ ἴῃς ρῥσγεάϊο- 
οι Ὀεΐοτε τῆς ἕδγεν}}] ἀϊβοοῦγβα (οἢάρ5. χὶν.-- 
Χυ]!.), της τυοίς οὗ ΜΗΪΟ. πιυϑὲ ἢανα Ὀδεη ἀ6]1ν- 
εγοά ἴῃ ἴῃς τοοσι. [ἔ ἴπδσα νγᾶβ θυϊ οης ᾿ηεἰπιδιίίοη 
οὗ Ῥεῖΐεγ᾽β ἄδθηϊδὶ, ᾿ἰὲ ννὰ8 δὲ ἴῃς ροϊηὶ νῆστγα ἰξ ἰ5 
Ρἰδοεὰ Ὀγ [υκεὲ. ὙΤηε ογάεγ 185: Αξεγ ἴῃς βίηρ- 
Ἰηὴρ οὗ [Ὡς Ἦγτηῃ, ἴῃς ρῥγεαϊοξίοη ἀρουΐ Ῥείεγ, [ἤθη 
τῆς ἱποίάδηξ δῦουϊ τῆς β'νογάβ (ἰπ [16], ποχὶ 
Τομη χίν., [ἤδη 4 γἰβίης ἴο ρὸ (Ἰ]οῆπ χὶν. 31), [πδῃ 
ἴῃ 6 τογλδίπαοσ οὗ ἴῃς ἀϊδοουτθε δηὰ ἴπΠ6 ῬΎδΥοΥ 
(]οῦπ χν.-χν].), ἴῆθη τῇς δοῖυαὶ ρμοίπῷ ουΐ. 
Μδίθ]ιεν δηὰ Ματκ, ἤονανεσ, σοηπεςοῖ ἴῃς ρῥγεάϊο- 
ὕοῃ οὐ Ῥεῖετ᾽ 5 ἀδηϊ8]ὶ τὶ ἀποίθου ἱτηροτίδηϊ 

ῬΙΓΌΡΒΘΟΥ, ποῖ τηδης οηδα ὈΥ Γυκε ἀπᾶ Ϊοἤη, δπὰ 
Μ ἢ ἀἸΠΠο ν διϊοαὰ Ἰηἴο ΤΠ ΘΓ παγγαϊδνεβ. ΤΕΥ 
Ἰπα!ςδῖα τπδῖ (ἢς ρῥγεαϊοιϊίοη δθουΐ Ῥεῖευ τνᾶβ οὺ- 
οδϑοηεα ὈῪ βοϊηείϊηρ 6ἶ56, ἀμὰ σεοοτζά ἃ 1655 ὑσα- 
ΒυπηρίιΟιβ ἈΠΒΎΨΕΙ ἔγοπῃ Πὶπι. [ἐ 5 ὈΧΟΌΔΌΪ]Ε (παῖ 
οὔγ [οτὰ ρᾶνα ττοο Ἰητἰμλδῖοη5 οἡ ἴἢ15 ροϊπηξ, ἰῃς 
ἄτβῖ πηδητοηδα ὈΥ ΓυΚε δηᾶ Ϊοῇῃ (45 ἀρονε), ἴῃς 
βεοοηα Ὀγ Μαίϊπεν δηὰ Μασκ, υἱϊεγεὰ οὐ τῆς 
ΨΑΥ ουὐξπ ἰο Οσείῃβειηδης. Ἶε [πε ἤᾶνε, ἡ ἢδῖ 
ψοῦ ἃ ΒΟΔΓΟΟΪΥ Ὀς ᾿Δοκίησ, 4 σοπνεγβαίϊϊοη οἡ 
(6 νᾶγ. Τὰ ρῆγαβθα “1085 πίρητ᾽ ἔδνοσβ [Π15 
ψίενν. 

γεν. 31. ΑἹ] γ9. Νοῖ νἱϊμουΐ ἃ οοηϊγαϑθὲ ἴο 
7υάδ8 ψῆο Πδὰ σοῃδ. --- 5841} Ὁ9 οὐοπάσὰ : ’ πιδὰς 
ἴο β[υτ]ς,᾽ “14}} αννᾶυ." ---ἴπ 26, 2. Ζ., ΗἸ5. ὃὲ- 
ἴσαν] δῃηὰ βυβογίηρβ, [δ εἰρδῦ, πουὰ ΡῈ τιδὰς 
ὈΥῪ ἴπδπὶ Δη Οσοδϑβίοιῃ οὗ βἰυπιὈ] ηρ, ἃ 5πάγα ; ἴδεν 
σου ἃ ἔογβακε δηα ἄδην Ηἰπι. --- ΕῸΣ ἱΐ ἰδ ττὶτῦος 
(Ζεοὶ. χὶἱ. 7). ΟυΥ 1,οτὰ, Κπονίηρ ψῆδὶ ννου]ὰ 



ζηαρ. ΧΧΥῚ. 31-ώ6.] ΤῊΕ ΟΟΘΡΕῚ, ΑΓΓΟΚΌΙΝα ΤΟ ΜΑΤΤΗΕΝ. 

σόα, Κηὸνν 4͵80 ἴἰῃαϊ 1 νψγᾶβ ἀεβίσηεὰ ἴο 1018] 
1158 ῬΣΟΡΉΘΟΥ. --οΊΛὶ Ψ11 δοιϊῖο [10 βῃορδογᾶ, εἰς. 
ΙΪὴ ἴδ ΡῥΓορΡΉδΟΥ : “ϑιυϊϊα, ἃ σοπιηδη. ΤῊ 5 
οδδηρσε βυρσεβίβ [πδ΄ τὸ σοχληρ πιο ηρ5 γ6ῚῈ 
ποῖ ΟἿΪΥ δἱ ἴῃς μδηδϑ οὗ πηθῃ, Ὀὰῖ ἴῃ Βοπλδ ὈΧΟΡΟΥ 
δεηβ6 ἰηθ᾽ι᾽οῖεα ὈΥ οὐ Ηἱἰπηιδοϊξ ; σοὰ 5πιοῖς Ηϊπὶ 
ἰπβίεδα οὐ Ηἴ8 ρβεορὶες (Ἴοοῖῃρ. 158. 111}. 4-0). 
“ΤῊς ϑπορδεγᾶ᾽ 15 (ηχιϑὲ, ἀπά 1πὰ τῆς οΥΡΊΠ4] 
ῬΙΟΡΠΕΟΥ πηεδηΐ ἴπ6 Μεβϑίδῃ (οοταρ. ΖΕΟΉἢ. ΧΙ. 7- 
14; χὶ!. 10). --Ο ἀπὰ [06 δοορ οὗ ἴπο Βοοῖ; ἰῃς 
ΑΡοϑβίϊεβ, θυῖ νυ ἃ νυ εσ τεΐογεποα αἷἰβο ἴο [86 
ἴππ}} Ῥόορὶς. --- βοδϊΓοχοᾶ δυτοδᾶ. ΤῊ:5 οσουττεᾶ 

(ἃ ἴῃ ἴῃς ολθ6 οὗ ἴῃς ἀἰδεὶρίεβ, δῃηά οἕ τὰς 
ΠΥ Δέον ἸΠῃοῪ Δα ταὐεοϊεα ἴμ6 διλτῖθη Θ'Β6ρ- 
ετὰ. 
ψετ. 32. Βαϊ ΑΙΘΕῚ δὲὶ ταϊδοὰ πρΡ. Το τοϑ- 

ὨΓΓΕΠΟΌΟΠ ἰ8 ραΐῃ δηπουηοδα. --ἴ Ψ| ρὸ Ὀοΐοτθ 
γοα. Τἢε ἄρσυτε οὗ ἃ 5βερμεσγα 8 Ἴοοπίπαδα. 
Οοηρ. {δα τοχηδ πίη ΝΟΓαβ5. οὗ Ζεοῆ, χὶδὶ. 7: 
ΛΑΠΔΑΙ 11 ἰυγὰ ΠΥ παπὰ ἀροῦ πε 1||6 ΟἤΘ5.᾽ 
--σἈὈἸπῖο 66111906. [π (411|ὲὲ Ης οοἸἰ]εοιεὰ Ηἰβ ἀϊ5- 
οἰΡ[68 : οὔδρ. χχυἹ]. 16; [οδη χχὶ., 1 ΟΟσ. χυ. 6. 
ΤΩΙ ραϊδεῦηρ ν48 ἰῃς ραβίογαὶ ψοσὶς δ ἕευ ἴῃς 
γεϑυτσγεοῖίοη, ἤδηος ἐπ ΟἿΘΥ ἰηζοσν 5 1 ἴογὰ- 
ΒΆ]ΘΙῺ τὸ ποῖ τοξεσσεα ἴο. 

ψει. 32. Βαΐ Ῥοῖοσ δηδισοσϑὰ. [πϑί6Δ( οὗ ᾿δγ- 
ἵπρ Ὠο]α οὗ ἴπε ςοπιέοτγίη Ῥαχὶ οὗ ἴἢε Ρῥσογηῖβα, 
Ῥεῖδὺ σενεγίβ ἴο ἴῃς ἢσγϑι ρδτί. ---Σ 411. ΟἽ τἱἱ 
ὮΘΥΨΟΣ ὃδ0Ὸ οἶἴοποᾶ. ΤῊς υἱίετληςς οὗ Δ ΘΟΊΊ ΘΗ, 
γεῖ οὗ 5ε]-οοηδάδηςε πὰ διτορδηςθ, βίποα "411 
Γεΐειβ ἴο ἴῃῆ6 οἴπον ἀἰβοῖρ]ε5. Ηφξηςς ἢ6 ΨΜ8 8]- 
ἰΙονεαὰ ἴο ζ411 Ἰοννεσ ἴπδῃ ἴῃ6 τοϑὲ. ὙΠΐβ ΣΘΡΙῪ 
αἰ ευβ ἔγοτλ {πδὲ ρίνεπ ὈΥ Γὺκε δηᾶ Ϊοῆη. [105 
ἴοπε Ροϊπῖβ ἴο ἃ ὑγδνίουβ ἀδοϊαγαίίου γεβροοῦηνς 
858 ψδηΐ οὗ δα 61}. 

γεν, 34. Βοΐοτο [80 οοοῖ ὅσον. Ματϊκ : " Βε- 
ἔοτε ἃ οοςΐς οτονν ἔψῖος.᾽ Τῇ ὥγβε Τοὺς ΟΥΟῊ ἰ8 
δθουϊ τιϊἀπρηϊ, δηὰ ποασὰ ΡΥ ἔδνν ; ἐπε ϑεςοῃά, 
ἀρουΐ (τος ἰπ ἴἢ6 Τηογπίηρ, 15 υϑυδλ!!νγ οδ]]οα 
“φοοκ-οσγονίην ᾽ (οορ. Ματκ χῆϊ!. 35). ΤΉ 1Αἴ- 
ἴεν 15 τεΐεγγεά ἴο ἤοσε: Ουγ [τὰ τπδδηΐ {μα δοῖ- 
1.8] οος Κ- σον ην ἴἰο δὲ ἃ ἡγΑΓΠΪηρς ἔογ Ῥεῖου (νου. 
75). 1{|5 5δια [ῃηδῖ [86 ἱῃῃδοϊδηῖβ οὗ πιβα] 6: 
Κερΐί πὸ ἔον"]β Ὀδοδιιδα [ΠΥ βογαίοποα ὕΡ ὑποϊθδῃ 
ὍΌΙΤΏ5. Βαΐ [ἢ]15 ἰ5 ποῖ σοσίδιη, δηᾶ βυςῇ ἃ ὕγο- 
ΗἰδΙοη που ποὶ δἤξοςὶ ἔμ6 Εοπηδῃ σοϑι ἀδη8. -- 
Ττίοθ θην 8. ὈΘΩΥ ἘΠΟΤΊΠΕ. τὰ6 ([Κὰ χχὶΐ, 

), ἃ ἀδηΐδὶ οὗ ΔΥ τεϊδίίοη ἰο ( ἢγίβῖ, νἱτίυδ!ν ἃ 
δη181] οὗ ἐδ ἴῃ Ηἰπι, 45 (6 ὅοη οἵ σοά; ἴῃ 

οοηίγαϑί τὰ τΠ6 ρῥσγενίουβ Τοηξεββίου (ἢ ΔΡ. χν]. 
16). 
γε. 3: Ἔνθα 17 Σ τὐπεὶ ἀΐο τἱῖδ 60. Τῃ 

κε ἀπα [ολπ, βοιιοῖῃϊηρ κε [15 ρσγεσς 65 (ἢ 6 
Ῥτγεαϊοιίου οἔ τῃς ἀδηΐαὶ : ἐπ Μαίμεν ἀπ Ματὶς 
τ οσουτβ δὲ (ἢ]15 ροϊπί. ΤῊ ἔανουβ τῆς νἱεν ἰῃδὶ 
ἵνο ἀἰβεγεης οσσαβίομβ ἅγὰ χεξεττϑα ἴο. --- [π π|κ 
ΔΏΤΟΙ δΒαϊὰ οἷδὸ 611 [η0 ἀΐδοΐρῖθθ. ΤὨς δγάδηΐ 
δροκεϑβιῆδη ἰηβυεποεὰ {πε τεϑί. Ὑμεῖνγ ἀββενεσα- 
οη5 ψΈ͵ΓΕ ῬγΟῦΔΟΙΥ ποῖ 80 βίσοῃσ, θυ γα 48 
ἱηςοηϑίἀογαῖθ. 90 “4}}" ἔοσβοοκ Ηϊΐτῃ (νεγ. 56), 
Ὀυῖ Ῥεῖεσ δίοης ἀδηϊεὰ Ηΐμι. 
εν. 26.5.0 σπηΐο δ μἷδοο οδιϑὰ Θϑεμφθζαβηθ. 

[,κὸ (χχί!. 39) 8405 ἴῃ σοηΟΓΑΙ ὁἴο ἴἢ6 τηουηΐ οὗ 
ΟἸϊνεϑ, τἰουσ ΠἰπηΣ δὲ ἃ συβιοτη τυ ῥἷᾶςα ; 
Τοδη (χν]. 1, 2) [6118 υ8 ἰῃδὶ νγᾶ5 ἃ " ρατάδη ̓  Ρ6- 
οπὰ τῆς ὕτοοῖς Κεοάσοη, κηόονῃ ἴο υάδ8, “ἔοσ 
ἐβ8ι.9 οὔ ἴπιὸ5 τεβοχίοα {ΠΕ ἢ Ηἰ5. ἀ56]- 
Ἰε5.᾽ “ῬΡ᾽δοθ ᾽ πηϑᾶπϑ8 “ἃ "ἱδσα οὗ ἰδλῃά,᾽ " Πεϊὰ " 
με οδη ἱν. ς; Αςῖβ ]. τ, εἴς.); “σε βοσλδης ᾿ 
ΓΩΘΆΠ85 “ ΟἿ -Ὀγε58.᾽ [1 νγ8 ὈσΧΟΌΔΟΪ ἂῃ ἐποϊοβεά 
οἰἵνε-γατά, σοηίδίηϊηῦ ἃ ΡΥ685 πὰ ρασάεῃ (ΟΎΟσ, 
ῬΕΙΏΔΡ5 ἃ ἀπνεὶ Ἰσ-ου86. [1 τγ85 δί ἴῃς τδβίεσῃι 
ἴοοϊ οἱ ἴῃς Μουηῖ οὗ ΟἸϊνε8 Ὀεγοηπὰ τῆς Κεάγοῃ 
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(' ὈΙΔοὶς Ὀγοοκ ἢ, 80 οδι]εὰ ἔτγοπι 1.5 ἀδχὶς υυδίοσζϑβ, 
ΜΠἰοἢ ΟΓα 5111 τοῖς ἀλγκεπθα ὈΥ ἴῃς Ὀϊ]οοὰ 
ἔτοτῃ ἴῃ ξοοῖ οἵ ἴῃς ἰίδγ ἰη ἴπε ἰδ} ]6 (566 ποίδ 
οἢ νεσ. 17). ΤῊΣ βροῖ ποῖ ροϊηϊδα ουὔῖϊ 45 σείῃ- 
Β6ΙΏΔη6 [165 Οἡ ἴῃς ΠΩὮϊ οὗ [86 Ῥϑῖἢ ἴο ἴῃς Μουπὶ 
οὗ ΟΙΐνεβι Τῆς Μ4}1] μᾶ5 δε τεϑίογεα. Εἰρδὶξ 
οἰἐνε ἴγ6 68 σϑιηδίῃ, 811] οὗ ἔμεπὶ νϑῦγ οἱὰ (εδοῦ ομα 
888 ραϊὰ ἃ β5ρ6οῖδὶ ἰᾶχ βδίποαε α. Ὁ. 66), Ὀυῖ 
ΒΟΆΓΙΟΕΙΥ οὗ (ἢ π|ὸ οὗ οὖσ Τιοτὰ, βίηοα Τίϊυβ, 
ἀυπηρ ἴῃς βίερε οὗ Τεγυβαίθη, δὰ 41]1 τ 8 ἴγεεβ 
οὗ ἴδε ἀϊδβέγίοξ οὐδ ἀοσχη. Ὦτ. Τδοιιβδοὴ (7524 
Ζαμα ακα 1λε Δδοοξ) [Ἀἰη Κ8 τἴδ6 ραγάθῃ νγὰβϑ 1 ἃ 
ΏΟΓΕ βεοϊυάδα ῥἷδος ἔυγ ΠΟΥ οὐ, ἴο ἴῃ Ἰεἴξ οὗ τῆδ 
Δῖἢ. -- ΤῊ πᾶτης Ὧδ5 θεδὴ Τσοππεοίεα ἢ ἢ 6 
τυ βίην οὗ οὐὖ Ἰογὰ ἔοσ ΟἿΪ 51}8. - Ηἰφ ἀὐδαΐ- 

Ηῖοαθ. Τῆς τετηδιηἰηρ εἰρἈί. --- Β'᾽ γὺ ΒΟΙΟ, 2. ἐ., 
“Βίαυ ἤστα.᾽ ὙΤῇδβα εἰρῃϊ ψου]Ἱα ἔοστη, 45 ἰΐ ᾿νεσο, 
ἃ ψαϊοῆ δραϊπβϑὶ ργεπηδίυσα ΞΌΣΌΓΤΙΘΟ. - ἽΠΙΟ ΣΙ 
γοπάοσ. ῬῬυτοῦδῦὶν ουξ οὐ ἴῃς τιοοπ]ρηὶ (τῆς 
ῬΆΒΒΟΨΥΟΣ ᾿ψ85 αἵ ἔ.}}} πηοοη) : ποῖ ᾿πἴο 4 οῦδ6. -- 
Ἀπᾶὰ ὕὑχὰγ. Ουὖυγ Ι,ογὰ 5ρεᾶκβ οὗ τῆς σου 
βίσυρρ!ς 28 ὑγᾶυεσ. 850 Αργάδατῃ (δ η. χχὶϊ. 5), 
ἜΘ ἢ6, ΔΙτχηοδῖ οὐ [ἢ βϑὴς βροῖ, 45 ροϊηρ ἴο 
ἴδ! στοδίεϑί {γ] οὗ ἢ15 (δ ἢ, 

ψεῖ. 37). ῬΘΙΟΣ διὰ [9 ὕτο ϑόῃϑ οἵ ΖοὈῦθαθθ. 
ΤΏαβς ἴὔγεα τ] Π65565 οὗ Η15 Ὀἰνὶπα ΡΊΟΤΥ οἡ ἴῃς 
Μουηῖ, τοῖα σῆοβθη ἴο νυ ΐηθϑα ΗΒ υτϊηδῆ 8ῃ- 
Ὁὐ5 ἢ ἴῃ [ἴῃ 6 νδ]]ογ. Υἱοὶ πεν αἰὰ ποῖ ν]ῖΠ 685 ᾿ἰ 
γοΙ, 40). ὙΕΙ͂. πεᾶχτιθ85 βθασϑ ἴο ἢᾶνα Ὀδδη ἴῃ 

ΒΟΙῺΘ ΨΥ ἃ οοπηΐοτί ἰο Ηϊΐπι, ἰπουρὰ τΠοΥ οου]ὰ 
ποῖ Π6ΙΡ Ηϊΐηι. --- πὰ Ὀσοβαπ ἴο 80 δοττουΐηϊ διὰ 
ΒΟΙῸ ἰχουδὶθᾶ. Ὑνοὸ ἰάδδ5 : ἄγϑί, ἐμαὶ Ηδ ννᾶς 
ττουδ]εὰ ἢ νος [δὲ [4115 ρου Ηϊΐτ ; βοοοηά, 
ἰμαῖ Ης ξἔεϊὲ οσβακδθη, πδὰ ἃ ψεῖρῃς οὗ ἰτουῦ]α 
ἴῃαιὶ ἄγονα Ηΐτ ἰπῖο 80] 66. 
εν. 28. ἸΥ δοὺ! ἱβ οχ ΒοιτόοΎίαὶϊ. 

Οοπρ. Ϊοδη χιὶ. 22. Α βυβέτευ 11 Ηἰβ [ἰξς, Η!Ὶ8 
ϑυ ορθ ΠΟῪ ἱπογεαβεα, θνϑα ππΐο ἀθαῖ!. 8 
Ὠυτήδὴ Ὀοαγ ψουἹὰ δᾶνα ρσίνεῃ ὙὙΑΥ ὑπάου τῆς 
ΒΟΙΤΟΙ͂, οἱ Ηἰ5 ἢυτηδλῃ 5οὰ], παὰ ποῖ βἰτεηρίῃ 
Ὀδδὴ ἱτηραγίεαὰ ὈΥῪ {πὰ ταϊηἰβίγαϊοη5 οὐ Ὧπ δηρεὶ 
({λκ6 χχὶϊ. 43). Θοὺὶ] δηᾶ ὈΟΟῪ ἱπίεγασίεα ἰῃ 
Ηΐτλ ἃ5 ἴῃ υ5. [ὑκὸ (ΧΧΙΪ. 44) παῖγαῖθβ ΠΊΟΤΟ 
ῬΑσιου] τὶν ἴἢ6 ΡΠΥΒΙ Δ] οἴξεςῖβ. οὗ {5 ἃσοηγ. 
--- ΤΑΣΤΥ γ0ὺ ΒΟΙΘ διὰ ψϑίοῖ τὴ 6. Ης πουϊὰ 
δαᾶνε πε η 8 ποᾶῦ Ηΐπι, Ὀυΐ ἀοε5 ποῖ 540: ῥγαν 
ΜΊ ΠῚ τὴς ; ἴῃ 15 ΘΟ οὶ Ηδ τηυβῖ θὲ δἴοπθ. Η!:8 
Θοϊπτηδηα νγὰ8 ποῖ ΠΊΘΓΕΙΥ ἴὸ Κααρ ἄνᾶκε οὐἵ οὗ 
ϑυτραῖην τ Ηΐ, Ὀὰὲ ἴο Ὀς οἡη {πεὶγ ρσυάαγὰ 
ραϊηβὶ σοϊμϊηρ ἀδληρεῦβ. Ενοη ἴπεη Ἦς 5βμονςεά 
οᾶτε ἔοσ ἤδη. 

ψετ. 19. πὰ ἢ6 τϑδΐ ζοσιψασζὰ δ 1{{{16. “ΑΌουϊ 
ἃ βίοῃο᾽ 5 οδϑδί (1κ6 χχὶϊ. 41), βίποθ (ἢδΐ βθειηϑ 
ἴἰο τοῖοσγ ἴο τΠ]8 βεοοημὰ τὰμάτανναὶ. [πο [ῃς 
ΗοΙγ οὗ Ηο]ϊεβ Ηε ροθβ δἰοηε. [ωπυκεὲ, 4 Ρῃγϑι- 
εἴδη, ζίνεβ τόσα νἱνια βἰδίςιηθηίβ. --- ΕΘ} οἱ ἷδ 
ἴδοθ. [Κε : “Κηςδοϊεδα ἀονγη.᾽ Καηςο]ὶηρ δηὰ ῥτοϑ- 
ΓΔ ΪΟΉ ΕΓ ΒΟΔΤΟΕΙΥ αἰΒΕ ρου 56 α ἴῃ τῆς εαϑ5ῖ. --α 
17 ἰδ ἰδ Ῥοβεῖ]9θ. Μδτκ (χὶν. 26) : "ΑΌ α, Εδίδευ, 
41} ἐκ δι ΔΥῸ ΡΟΒ5Ι0]6 απο τῆςε;᾽ Τὰὺκο (ΧΧΙΪ. 
42): “ὁ του Ὀ6 Ἡ1]ΠἸηρ.᾽ Τα το 658 οὗ (ἢ 8 
ΟΌΡ γγὙΑβ 50 ρτοαί, ἰπαϊ Ηδ ἀεβίτγεα 18. τετλονδὶ, 
Ὀυΐ ἀνοη {Π158 ἀδβὶτε ψγὰ58 βυροσχαϊπαίεα το ἐῃς ΠΟΙῪ 
1} οὗ Ηΐ5 Εδίδετσ. - Τπὶ8 σαρΡ. ((ορ. οἢὮδΡ. 
ΧΧ. 22.) ΑΙ! Ηἰ5 βυβεσγίηρβ, ἱποϊαδ᾽πρ τῆς 5Ρ6- 
οἷῆς ΒΟΙΤΟῊῪ οὗ ἰπδὲ πουσ. Ηορε οὗ τε]ϊθξ σὸ- 
ΤΠΔ]Π5 ἴῃ ΟὟΓ δηρυΐϊβδα; Ὀυΐ Ης ἔοσεκηονν αὐ. 
ΑΙ] τῇς ρυβαϊο!οηβ οὐὖγ 1οτὰ μδᾶ ρῥτονίουϑὶν 
τηδᾶδ δηά [6 δνθηΐβ οὗ [6 βᾶτηξε Ἔνεηῖην, 550 
(αὶ ἰὲ νγὰϑ ποῖ ΤΊΘΥΕΙΥ ἃ ἔδασ οὐ ἀδβδίῃ. --- 888 
ΔΎΌΔΥ ΤΟΙΣ 26. Οοἀ δηβυεσοα (6 ῥγάυεῦ ὈΥ 
εἰνὶης Ηἰἴιη βιγεηρσίῃ ἴο αἀὐηκ ᾿ξ. ὙὍῊΘ τεσῆονυδὶ 
οὗ {πε βυ βου ΜΒ ποῖ “ Ροβ51:016.᾽ Τῆς 80οτ- 
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ΣΟῪΒ ὝΘΤΕ ΠΘΟΘΒΘΆΓΥ, ποῖ ἔοσ Ηϊΐπι, Ὀὰϊ ἔοτ υ8. -- 
Νοῖ 88 Σ Ψ{1, Ὀπ| 865 ἰδοῦ τἱϊδ [Ιπ τα ΓΟΔῚ] 
βίτυρσο!ς, 2) ὲ» τοῦδ ντὰ8 51}}} ἄχεα ἴῃ 115 οθδάϊδησε 
ἴο ἴπδιϊ οὗ ΗῚ8 Εδίμοσ. Α58 ἴῃς σοα-τλη Ηε ἔοζο- 
ΚΩΘῪ 411] τῆς Ὀϊτ[Θγ655 οὗ [ῃ6 οὐυρ, δὰ Ηἰβ ἢυ- 
ΚᾺΔ Ψ|Π1 ἀοδίσααὰ τοὶ οῦ, ας τῆδὲ Ψ1}} γγὰ8 ονϑῖ- 
τυ]οὰ ΌγΥ ἴδε Ὠἰνίης Ρυγροβε, ψὩϊὶοἢ οοἰποϊἀςὰ 
ἢ ΗΒ ΕΔΙΠΟΙ δ νν1}} πὰ δα ἴο 5] 55ΐοὴ, 

Ψεσ. 40. βιοορίηα. Νοῖ βδουῃά 453] 6}, 45 νὰ 
ἴηξεν ἔγοπχ νοῦ. 43, Ὀαῖ ἴῃ ἃ ἀοΖίηρ, ἀγονϑυ βίδία. 
Ἐχοοϑδῖνα 8ΟΙΤΟΌ [85 1818 τεβυϊς (οοιρ. ΓυΚὰ 
ΧΧῚΪ. 45). ϑρ᾽ΠίαΔ] ᾿ηβυξηςα8, ἴοο, ὀχμαυβὶ (᾿ς 
Ὀοάγν. ὙΒΕΙΓ ἀγονβίηθδβ ἀοα8 οὶ ὑσονε ἰπϑ6η- 
ΒΙΌΠΥ; ἴεΥ δαά, ἤονανεσ, θεθὴ πάγηθὰ ἴὸ 
ψλίςοῆ. - Ὁ ηἴο ῬΟΙΟΣ, ΠΟ Δα ΡὈχουῖβοα σηοϑβί. -- 
ὙιΕαΐ, οὐ “50 ἴπεη.᾿ ΤῊϊ5. ἱπαϊοαίοβ αἰβαρροϊηΐ- 
τηδηΐ, 1ξ ποὶ ἀϊβρίδαβυσε.Ό Ηΐἰἷ οβοβεὴ ἔπιθηδβ 
δὰ ἐαϊ]εα ἴο σοπιέοτε Ηΐπὶ ἰῃ 115 οτ β[85. 

νει. 41. Μαίος δὰ ὕσαγ. Τῃς ολγε ἔου ἴἤδτι, 
ὙΠΟ ᾿γ5 ἰηνοϊνοα ἰῃ ἰδς στοῦυκα ἀνθ, πον δ6- 
ΠΟ 65 πιοϑβῖ Ῥσοιηΐηοηῖ. ὙΒΟῪΥ ποεαεα ἤδη, δηὰ, 
845 ἴῆε οΥἹρῚ Δ] :π10}168 ναί 15 ΔΌΣ Δ], αἰνναγβ ἴο 
ὙΑΊῸἢ, (οἷς ΟἹ ἴδεὶγ συλ͵γα, 85 Ἧ6]1 45 ἴο Ὀσᾶγ. 
Απά παῖ ἔογν {ποιγβοῖνοβ : πδ΄ γθ ΘΕΙ͂Ο ποῖ ἐπίο 
τοιηρίδ:ου. ΤῊ]5 ἱποϊυάεβ δὴ δπίεγιδϊ πἰηρ οὗ τη 6 
(επηρίαἴοη. ΟἸΠΟΙΒ Ἐχρ δῖ ἰ: ἃ τειηρίδίϊοη 
τοδίου (ἤδη γὲ δὴ Ὁδᾶσ. [ΓκΚο, ῃοβα δοςουηὶ 

15 δῖ {Π]8 ροϊπίὶ πιοῦὲ σοηάεηβεά, ἰηβοσίβ [815 δά- 
τηοπϊθοῃ ἰῇ ἃ αἰ ογεης ρος (χχὶν 40, 46). --- Τ 6 
δρὶσῖϊ ἰπάθοὰ ἰα τ ]Ππσ, πὶ τπ0 2366} 18 ταῖς. 
“Τα βρ γί, ἡ. Φ., ἴῃς. ἢυμηδῃ Βρ᾽γῖῖ, θυϊ ΟἾΪΥ 45 
αυἱοκεηδα Ὀγ ἴῃς ΗοΙγ ϑριτιι, Οἱ 156} 1ξ σου]ὰ 
Ὦανε 50 Β00}} ὙΠΠ|ΠΠρΡΏ6585. Ϊῃ ἴῃς ἘΡίβ:]ε5. τὴ 6 
ψνοτσὰ " β6βῇ ᾿ βροπογα νυ πλθδη8 ἴπ6  Πο]6ε ἀδρτανεὰ 
οοηάϊτθίοπ οὗ δῃ; Ὀυϊ ἤεῖο, ψμετα ἰδ 15 σου- 
ἐταβίεὰ ψίτἢ [6 Ὠυμδη Βρ τὶ, ἴἴ ΡγΟΌΔΡΟΪΥ τοῖουβ ἴὸ 
(ἢς τρδίεστίδὶ ραζί οὗ τἸηδὴβ παίυσα, ΤΏ δυϊηδη 
Βρ᾿ τς (τς π δοϊθα ἀροη ΟΥ̓ ἴμ6 ἩΟΙΥ ϑρ 1), 15 
ΨΠ Πρ ἴο ἀο {πὸ ῥσγεβεηὶ ἀπΐν, θυ τὴς θδβῃ, πῃ ς 
Ὀοάγν, ψὨΟἢ 18 εκ (ἀηὰ πελκεηεα τὨγουρἢ 511), 
ὨΙηάοτβ δηὰ οἷζεη ὑγοάυοεβ ἔαϊϊυαστο Τῆδί τνὰβ 
(ἢ6 οα86 στὰ [ΠςῈ ἀἸβοῖρ]ε5. ΝΟΣ ἰ56 δὴ Δρρ]10ᾶ- 
οη ἰο οὐὖγ 1,ογὰ ἐογθί ἀάθη. [1πῃ Ηΐπι, ἱμουρῇ 
Με δα ἄονγῃ ΟΥ̓ βοστονν, 80 παῖ [ῃς Πεβἢ δἰπιοϑβὶ 
ϑᾶνε ΨΆΔΥ ἴοὸ ἀδαῖ ἰῃ ἰΐ5 τγθδῖζπε85 (6 ἐνθὴ ὑπῖἴο 
ἀδαῖῃ ᾽), ἴὰς Πρ η655 οὐ τη6 βριτὶς λυ Ρἢεα, 
ῬοβϑιΌΪν ἴῆθσα 5 ἃ Ὠἰηΐ οὗ [ἢ σομῆϊος ἴῃ Ὀ6]ΊΘν ΘΒ 
Ῥεύγδεηῃ τῆς “βρί γι δηᾶ ἴῃς ἀεργανεα πδίυγε 
(΄ βεβϑῃ.), ὄνδὴ τδουρῇ ἴῃ {Πὶ8 ολ86 115 ΔοΙηρΒ 
σετα ΤὨγοῦρἢ (ἢ ΘΑΙΥ ὈοΟάγ. 

Ψεγ. 42. ὅγε 8 βοοοιἂ ἔἶπιθ. Μαῖκ (χὶν. 
409): “8ραΚε ἴῃς 88πὶ5 ψοσάβ.᾽ ΤὍΤΠῈ ΡὈΥΑΥΟΙ 15 
ΒῸ ΒΔ ΠΕ 12}}Ὺν τς 58ηι6, ὈὰΣ ἴὴ6 ἔογιηα ἱπαϊοβίθβ 
ΤΆΟΓΟ ΠΥ τἴἢ6 τεϑὶρηαϊίοη δηα 56]1ς-βδουῆσα : τὰς 
ΟΡ δαά ποὶ ρ455εα ανδὺ, δ τιυβὲ ἀσὶηκ 1, πὰ 
Ηςε 8405 : ΤῺΥ Ὑ111 80 ἀπ}. 

ψεΥ. 43. ἙΕῸΣ ΤΟΙ͂Σ ΘΥΘΒ ΨΟΙῸ ον. Ὦγσον- 
Βίη658, ποῖ ἄἀξαρ βῖ6δβρ, 18 πιεᾶηί ; Μαγῖκ δα 8 
(χίν. 40): “δηᾶ ἴδεν Κηὸν ποῖ ψψῃδὶ ἴμεν βῃου]ὰ 
ΔΏΒΟΙ Η Ἰτη.᾽ 

γεῖ. 44. Τηπο Καἰγὰ ἴτπ8, δαγΐηα δρδὶη [86 
ΒΘΙῺΘ ΜΟΣὰδ. Νον 611] βίγεησίἢ σᾶπὶς ἴο ἜπΔὉ]68 
Ηλτὰ ἴο τηδεῖ ἴῃς βυβετγίηρβ Ὀθείοτε ΗΠ τ. 

γεν. 45. β΄ῖ΄9ο» ὁ δον. Νοὶ “ἀο γε 58}}]} 
δ'δδρ ἦ᾽ Ὀυϊ ἃ ΡοΙτη 5310}, ἡ, 6. 516ῈΡ οῃ ποῦν, ἢ 
γοὺ οδη. [Ι{ ἰ5 ποῖ ἱσοηΐοδὶ , ἴῃς οἰτουχηδίδποσϑ 
οὐδὰ [μ4ϊ, ὙΠΘΥ οου]ὰ ποῖ ἴΔΚα {πΠεῖΣ γοϑὶ, ἔοσ 
[86 ὈΘΊΤΑΥΘΙ ῬἯγ,Α5 σομην. --- ΒΟΒοΙᾶ, [0 ΠΟῸΣ :β 
αἱ βαπὰ. Τῆς που οὗ Ηΐ8 δῃθιοβ, ἰῃς ὨουΓ οὗ 
ἀλύκηδ88 (1κΚὸ χα. 52), Ὀὰ Ὁ ΜΠ 5ρθοΐα] τεΐοσ- 

ΤῊΕ ΟΟΘΡΕΙῚ, ΑΓΓΟΚΌΙΝΟ ΤΟ ΜΑΤΤΗΕΨΝ,. [ς(μακρ. ΧΧΥῚΙ. 131-46. 

Θῃ06 ἴο ἴῃς Δρρτοδςῖ οὗ ἴδε Ὀείγαγεσ. [Ιξ ἰβ ποὶ 
ςεγίδίη τμαῖ ἰδῇς Ὀαδηά οὗ [υἀλ5 δὰ δἰγεδαὰγν δρ- 
ΡΘΆΓΕα. ---ἼἸΦ Ὀοϊχαγοὰ ἱπίο [1.9 Βαπὰδ οὗ κίσσα. 
Ουγ Ιοτὰ δαὰ ρῥτγεἀϊςοϊεά (οςδδρ. χχ. 18, 19), τμδὲ 
Ης πουϊὰ Ῥὲε ἀεϊνεγοὰ τὸ (ἢς οἤϊοξ ῥγθβϑῖβ δπὰ 
(σε Ώ]68 ; “5 ΠΠΟΓΒ ᾽ Βοτὰ ἰποϊυἀδ5 Ροῖῃ. Τοῖς 18 
ΒΡΘΟΙΔᾺΙ βιψηίδοβδηος ἰπ ἰῃς οΒοῖος οὗ [δ 15 ποσὰ δὲ 
ΒΌΓΒ 4 ΠῚ, 

ει. 46. ΔΑ:ίδο, ἐ. 4., τοῦδε γουγβεῖνεϑ, ποῖ 5'τ- 
ΡΪγ, βἰδπά ὑρ. --Ἶ δῦ τ Ὅ6 φοΐῃρ. Βοίῇῃ ἜχρΊγαβ- 
ΒΙΟΠΒ ἸΤΆΡΙΥ Ὠᾶϑῖθ, τοὶ ὨδΟΘβΒΑΤΙῪ ἰοῖσοσ. ΤΒ6 
σομῆϊςοϊ 15 ονοσ, ἴ6 βρίγιξ οἵ βγη ϊββίοη σεὶ ἢ ; 
γεῖ Ης 15 δηχίουβ (ἢδὲ 186 114] οὗ ἴῃς στηοτηθης 
οὗ Η58 Ῥείγαγαὶ βῃουἹά Ὀε ονεῖ. Ηἱβ8 δἀναδηοίησ 
ἴο τηοεῖ Ηἰβ5 Ὀδίσαυεν ᾿ΔῪ μάνα Ὅδξεπ ἰοὺ τα]οϊη 
δηὰ ῥτγοίςοϊ ἴῃς εἰσὴςϊ ἀ150 0165 δὲ δ δηΐγαπος οὗ 
ἴῃς ρᾶτγάδη. --- Βομοϊᾶ, εἴο. ΤὨς Ὀαπά οὗ [υὰλ8 
ὩὨΟΥ͂Σ ἌΡΡΟΔΓΒ. 

ΤῊΞ (Γ(ΟΝΕΙ͂ΟΥ ΙΝ ΟΕΤΗΞΕΜΑΝΕ. 

ΤὨΐβ σομβῖοὶ ῥγεβϑοηὶϊβ οὐὐ Τοσγὰ ἴῃ ἴῃ6 τολ 1 
οὗ Ηἱ8β τρδηῃοοαῦ, ἰπ σεδίςζηοβϑ δηᾶὰ δυμ]δῆοῃ, 
Βυῖ 1 15 ᾿πῃροβϑίθὶς ἴο δοσοουηξ ἴοσ ἰξ ᾿η]655 ψ 
δλάγηϊς ΗΙβ Οἰἱνίης πδίυσο. (Ηδηςς ἔμοσα 15 πὸ 
Τολβο ἔοσ ϑυρροβίηρ [μαι Ἰοῦη ομιἱῖβ ἱξέ Ὀδοδυβα 
ἱ ργαβϑθηῖβ ἴῃ6 υμηδῃ ΘΑ Κῆ685 οὗ οὐὖἦ [Γοτά ; 
ΕΘΡΘΟΙΑΙΥ 45 [ο Ὠἰπι561} τευ Υ Α]]υάδ5. ἴο 
ΒΟ. ΘΔ Κη65858.) Πλὰ Ης Ὀδεη ἃ τοῖς τη, 
ΗΙ5 Κηονϊεάρε οὗ ἴῃς βυδβεγίηρβ Ὀεοίοτε ΗἩΐῃ 

᾿οουἹὰ ποῖ ανα Ὀδοὴ βιυβῆοϊοπι ἴο σαυβ6 ϑυς ἢ 501- 
ἴον. Τῆς Βυπηδῃ ἔδασ οἱ ἀσδίῃ νν1}} ποῖ Ἔχρ]δίη 
ἴ.- ΤΒε σομῆϊος οὗ ἀδβιῖγα δηὰ Ὑ11] ἴῃ Ηἴ βἤονβ 
ἃ ἈΙΡΏΟΙ ΜΠΠ1 ΓΔ} πλογὰ τηδ πᾶνα, ἃ Ὑ1Π τυ ἢ οἢ 
νν85 830 σοῃίτζο]]δα 1 115 τυϊϊπρ ρυγροβο, [δῖ δνδη 
ἴΠ6 ἢγβί ὈγΑΥΘΥ (νου. 29) Ὀγοδι θα οπᾶγα 5 π}185- 
βϑίοῃ. Ουγ Τιοτά, ἃ5 ἃ ΣΘΔ] τη8η, γ)2ὲ58 σδρδῦϊα οἵ 
ΒΓ ἢ ἃ σοηβῖοι. Βαυὲ ᾿ξ ἴοοῖϊκ ρίαςςα δέδετσ ἰῃς 56- 
ΓΟΠΙΠῪ οὗ ἴῃς [1,29 ΘΌΡΡοΥ δηὰ Ὀδέοτε ἴῃς βυῦ- 
᾿τὴς βυϊδτη βϑίοη ἰῃ ἴῃς ραϊδος δηὰ ῥυπάρστασης ἢ 4]]. 
Τῆς οοηδῖοι ἰὨεγοέογε βϑθοῖὴβ ἴο Ῥὲὰ ἃ “φεεΐβε 
ΔΒΡΟΠΥ οὐ ᾿ἴβεϊξ ; [ὴ6 ΒΟΙΤΟΝ δῃηὰ ργίεῦ νγὰβ ποῖ 
δοιαὶ ἴῃς ξαίυγα τ ΣΟ ν, Ὀυϊ ἴῃ δπα οὗ τ[πδὲ Ποῦ, 
Ἰπουρὴ ποῖ ἴο Ὀς δοοουπίεα ἔοσ Ὀγ τῆς τηςγεὶν 
ἢυμγλη ἰηβυδηςοβ ψνὩ]σἢ νου ἤδη αϑεςι Ηἰπ. 
ὙΠοΙΕ ννᾶ8 σοβῦπρ ὕροὴ Ηἰπὶ ἃ 86 η86 οὗ [τς 
ΜΟΙ 8. 51π, νοῦ Ηδ νγὰ8 Ὀελγίησ, ἃ βυδέοτιησ 
ἔοσ υ5, Ργοῦ αν οοπ͵]οϊπεά τὰ τὴς δβεγορϑὲ 45- 
884}18 οὗ ϑαῖαδῃ. ΟἸδογσβε, ἰῇ (8 ὨΟΌΓ 118 
Ῥεσβοῦ, 80 ΡΟΜΘΓΌ], 50 ΒΟΙΪΥ, 8εε8 ἴὸ 411 Ὀ6- 
Ἰον 16 Πεσοίϑηι οὗ τηδτῖγτβ ἴῃ Η5 ον οϑιιβς. 
Τῆς Ἰληρσύυάρε οὗ ΗΒ ῥγΆΥεΙβ Βηοννβ ἰπαἰ Η5 8071- 
ΤΟῊ αἰά ποῖ βργίηρ ἔγοτῃη Ηἰβ5 ονῃ 116, Η5 πηεῖη- 
οτἶαβ ΟΥΓ ΗἹβ ἔξατβϑ, θυΐ ψγαὰβ. οἰἴῆοσ βδηΐ αἰϊγεείν 
,)ρονε Οοα, ΟΥ ῬΌΓΡΟΒΕΙΥ Ρεστηϊτεα ὈΥ αοα. ΤῊ] 
ἱηνοῖνεβ ἴῃς νἱολσίουβ ἡδίῃυστε οὗ [ῃς σοπῆϊοϊ. 
ΤῊΣ ἈΘΌΩΥ Μ»Δ5 ἃ Ὀβάπηρ οὗ ἴῃς ψεϊρϊ δηὰ 5οσ- 
ΤΟῪ Οὗ ΟἿΓ 51η8, ἰὴ Ἰοπο 655, 'π δηρσυΐβῃ οὗ 50] 
{Ὠγθαϊεηϊηρ ἴο οτυδῃ Ηἰ5 Ὀοάν, γεῖ Ῥογηῃς ἱτίὶ- 
ὈΠΙΡΒΑΠΕΥ, Ὀεοᾶυβε ἰῇ δυπλβδιοη ἴὸ Ηΐΐ5 Εδίἢ- 
ΕΥἶ5 Μ}1. ΤΏὮγεςα ΠΠπ|ὲ8 ΟΣ 1,οτά ἀρρε8]58 ἴο 1ῃαὶ 
Μ1}1, ἃ58 Ῥυγροϑβίης Ηἰ5 δηριυ ίβῃ ; παΐ Ῥυτροβε οὗ 
Οοά ἴῃ τορασὰ ἴο [δ6 Ἰονϑὶοϑὶ, θδϑὲὶ οὗ τηδῃ, οδῇ 
Ὀς τοοοῃο δα τ Ἰυϑῦσς δηαὰ χοοάπεϑϑ ἰῃ σοὰ 
ἴῃ θυϊ ομξ ΨΑΥ : ἴμαῖ ἩΏΙΟῊ 6Χ8]15 ΗῚΒ στᾶςε ἴο 
υ5. Ουτ Γοτὰ βυβετεαά δηρυΐϊβῃ οὗ 800] ἔογ ἴῃ, 
ταὶ 1 ταὶς πεν Υ τοδί ἢ ὑ5. Τὸ ἄδην τ ]5 ἰ5 
πῃ οἔἴεςϊ, ποῖ ΟὨἿΪΥ ἴο σἤδσγσε οὐὖὖἦ 1, οτὰ νι ὶτῇ υπάπς 
ὙΚΕΔΚΏΘ655, Ρυϊ ἴὸ οματρε οὐ ν ἢ παρα ]ε58 οτὰ- 
οἰ. 
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ΟΗΑΡΤΕκ ΧΧΥῚ. 47--56. 

71.126 δείγαγαξ, 

47 “ ΝῺ νψῃ16 μὲ γεῖ ϑραΐκε, ἰο, ὃ [υἀ885, οπς οἵ ἴῃ ἴνεϊνε, Μίαπκ χίν. 
- . ᾿ : 413-50: ύκα 

σϑῃθ, ἀπ ΨΙ Ὠϊπὶ ἃ ρτεαῖ τυ τὰ6 Ψ] ϑυνογὰβ ἀπά Ἐπ Κἧ 

48 5ἴανεϑβ,} ἔτοτη ἴῃ6 σἤεῦ ῥγθϑῖβ δηᾶ 6] θῦβ οἱ [ἢ8 ρβορὶθβ.υ Νον; ἴδε νει. χε 
δ ἴδδι Ὀεϊγαγθα πἰπὶ ρᾶνα [δ ἃ 5160Ὴ, βαγίηρ, νὨοιηβϑοανογ 1 

49 5881] [κῖ535, [αὶ βϑῖης 23 15 ῃε ; μοϊά Ὠϊηὶ ζαϑι. ὃ Απὰ ἐουτν ἢ 

Ἦδ οᾶπιὸ ἴο 765ι.5, Δῃηά 5αἱὰ, Ηβὶ], “ Μαβίοσγ: ὅ δῃὰ Κββϑθᾶ Εἴη). “ ὅτ. 25. 

50 Αμπὰ 6505 5814 υηΐο Πίπι, ὅ ΕτΙεηά, ψῃεγεΐογε γί ἴῃου σοπλε ἡ ὅ ϑϑο τ ὼρ 

ΤΒΘη οᾶπὶα ἴΠαγ, δηᾶ ἰαϊά μαηάβῖ οὐ εβ8υ5, δηὰ ἴοοϊκ Ὠίγη. 
51 Απά, ΡεΠο]α, “οπὲ οὗ δῆ ΨὨΙΟἢ ὅ γεγα ἢ [6818 βιγείο θα 4 (οπρ. Ζομα 

ουξ ἀΐξ Βαπά, ἀπά ἄγεν 7 818 βνογά, δῃηὰ βίτγυος 9 βεγνδηΐ οἵ τς ἴὩβς χα. 
52 Ὠἰρἢ ρῥγίεϑί, δηᾶ ϑ5δποῖς 19 οἱ ἷβ8 ϑδασ0. ΤὭδη βαϊὰ 1} [6ϑ5 υηΐο 

πὶ, Ραξ ἃρ δραίη Ὦγ βϑινοζαὰ ἱπῖο ἢ 15 12 ρίασε : ἔογ 9 8}} {ΠεῪ [μαΐ σ ὅση. ἴχ ός 

53 ἴ1Κ6 ἴῃς 5νοσγα 5}4}} ρεσίβϑῃ σῇ τῆς ϑνογά, ΤὨϊηκαϑῖ τῆοι 
(Πδῖ 1 σαπηοῖ ποῦν 18 ΡΓΑΥ ἴο ΤΥ Εδίῃεοσ, ἀῃα ἢς 5141 ργεβεηῖὶγ 1 

54 δῖνεα τὴὲῈ δ" τήογε (δΔη ἔνεῖνα ᾿Ἰερίοηβ οὐ δῆρεὶβ ἡ Βιιῖ 1} ἔἢον; Ἀ ζυπιρ. κε, 
ἴδῃ 5841} 1 [6 Θοτγιρίυτεβ Β6Ὲ 1 8116, ᾿τπαι τὰ ἰξ πιαδὲ Β6 ὃ ἵν. τοσοῦ 

ἐ Ματῖ ν. 9, 

55 [πη [παῖ β88η16 5 Ποὺγ βαἰά [6805 ἴο ἴ86 τ] ἰτ465, Ατα γε σοπς. 15. [πικς 
ὙἹ]. 30. 

ουξὸ 45 δραϊηβῖ ἃ [16 18 ἢ ϑνοταὰβ δηὰ βίδναϑ Ἷ [οΥ ἴο ἴδϊἊβ 19 Ὁ ἘΒΕ χε: 5: 

τοὺ 15 581 ἀΔ}Πγ ψἱτἢ γου 39 " ἰοδο ίηρ ἴῃ [6 τοηλρ]ε,2: δΔηὰ γε 
δ6 1αἸὰ πο Βο]Ϊὰ οἡ τῃηβ.3 Βιιῖ 411 τπὶβ νγὰ5 ἀοης,33 τηδι τῇς ϑοτὶρ- 

Ῥβ. ἰχχχν!. 
8, τϑ; 15. 11}. 
γ-|οὸ; να σ. 
31) 56. 

» Τα ΚΕ 1. 46; 

ἴυγ65 οὗ {πε ῥργορμεῖβ πηῖσῃῖ "6 ἔ}181164. ἰΤΏρη 411 [μ6 αἰβοῖρ]6β5., [δ ΗΠ. . 
ἰογβοοῖς Ὠϊπὶ, δηὰ Ηδρά. 

1. ο]υῦς 3 ο»ηήΐ ΞΆΤΩΘ 
6. ὃοιῃαὶ ἔοσ ψῇῃϊο ἴῆου γί οομλο! 

8 (Δ1κ6 ΠῚ 

ατὶκ χὶὶ. 3ις; 
ζακε χίχ, 
7: Χχὶ. 37ὲ 
ΠΑΝ νἱ . 23, 

ὁ βἰγαιρῃῖναγν ὅ ΒΑΌΡΙ νἱῇδ 30; 

Ἰ τῃηοὶγ Ὠδῃὰς 8 (ἢδῖί 9 ρῃηοῖο (ἢ6 10 τοοῖκ 11 ςαἰ τῇ 
18. 118 18 ρ»εΐΐ ΛΟῪ 14. σνβῇ ΠΟῪ 16 ϑρῃᾷ ἴο ΤΥ αἱὰ 
16. ογ»εξΖ Βυῖ 1 φῃουϊὰ 18. ΥΟΌΡΘΥ 
10 [το 861Ζα 

386. τοοκ τὸ ποῖ 

Αἱ, τε Ἐνδηρο  ϑίβ πδισγαῖς (8 ὀσουστοηςσα 
σι ἰηξεγοβεηρ νΑυεῖν ἴῃ ἀοἴ4115, Βδονηρ {πεῖν 
εηῖτε ἱπάερεπάθποθ. [1 βϑῆονγβ ἴῃ ρίοσυ δηά 
ΓΔ) 651 οὗ οὖσ 1 ογὰ ἄνθη ἴῃ βϑυσἢ δ)ὴ μοὺῦ; ἴῃς 
τεοίεσεπος ἴο τῆς εὐ] ΔΙ τιεηὶ οὐ τς ϑοτὶρίυτγεβ 
{νετῖβ. ς4-56) σοπῆτγτηβ ἴῃς νἱενν ἴ[ῃδὲ ἴῃς ρῥγεςεά- 
ἴῃς ςομῆϊςϊ τγὯ8 ὑγοροβεά δηὰ ρῬοσγυηϊτεα Ὀγ Οοά. 

6Γ. 47). δπὰδδ Κηὸν ἴῃ ρἷδοα. Ηϊτε δα ρῥτοῦ- 
ΔΌΪ τερσεβεπίεα ἴο ἴδε τυΐεῖβ ἴ86 εα86ὲ ὙΠ 
ΨΥ ΏΙΟΝ ΟΥΤ 1,ογὰ οουἱά ἢον 6 ἴδκεη, ἀπὰ ονοῦ- 
τυ ]εὰ τμεῖν ἀςφοϊδίοη ἴο νγαῖϊξ (νεσ. 5). ΤῊ ἢαϑία 
ἴλνοτβϑ ἴπς νἱον ἴπαΐ ἀναγίοα νὰ ἢΪ5 Ἰοδάϊηρ 
πιοῖϊνα. --- 9 οἵ [00 ὕνοινθυ [Π50}]}}}7 τῃ5 
ἰεττηοὰ ; μεσε ἴἢς ΡῆγΑβ6 οἴ ἢ 4512Ζ68 (πε ἰγεδοῖ- 
ΕἸ. -- ὝΊΩ αἷπι ἃ ατοδὲ τουϊπάθ. (οιηροβαά 
οἔ ἃ ἀειδοβυηδηΐ οὗ ἴῃ6 Ἐοϊβδῃ Τςομοτί βἰδιοηδά 
ἴῃ ἴῃς ολϑῖὶα Απίοηϊα (]ὁ0 ἢ χνὶϊ. 3, 12; “τῆς 
δαπά᾽) ; οὗ ἴδε εν 8}. ἔδιαρ]6- ναῖο ἢ (ὰΚὸ χχίϊ. 
52; “ἴὴς οδρίδιηβ οὗ [ἰἢ6 το ρ]6᾽) ; οὗ οἴδοτγβ, 
Ὡς υἀΐην δογνδηΐίβ δηὰ ἀδροηάδηῖβ οὗ ἴῃς Ὠἰρῃ- 

Ὁ. ογεῖξ ψὶ ἢ γου 
38. Πδίἢ σομηα ἴο Ρ458 

31: ἴῃ 1ῃ6 τε 016 ἰοδομίην 

Ρῥτίεβί (νεσ. ς1) ἀπά, ἰῃ 811 ργο δ᾽} } γ, βοῖας ἐδηδῖ- 
1ςα] οἢ οἔ-ῥγιθϑὶβ δηα δ οὺβ 4150 (Κα χχὶ!, 52), 
ΠΟ Ὑ]|5Πε 84 ἴο νιΐηα85 (ἢς ταὶ σίουβ {1} οδΡ- 
ἴυχ6. -- Ψ ΙΔ δνοσὰξ δηὰ ΟΙΠῸΒ. ἴἢ6 ἰδοῦ 1ῃ [Π6 
Ὠδηάβ οὗ τῇς ταῦ ]αῈ δοσοιηρδηγίης ἴῃς αττησὰ 
80] ἴ6τβ. Τῆδε 51ΖῈ οὗ ἴῃς ογζονγὰ τῇδυ ἢᾶνα Ὀεθη 
ἃ Τεσορηϊίοη οὗ ουἦ [οτα 5 Ῥονγοῦ οὐ ἀεδισηδὰ ἴο 
Ῥτοάιος ἴπε ἐπηργοββίοη ου Ρι δῖε (ἢδὲ βοπὶε σγεδῖ 
Ῥὶοῖ ννὰβ ἴο Ὀς οτϑῃεα, ἀπὰ οὐ ἴῃς ρδθορὶς [δδΐ 
]6β805 νγὰϑ ἃ ρτοαῖ οὐ πιϊηαὶ. Ὑ ΠΟΥ Ππδὰ ᾿Δηΐογη5 
Δηα τοσγοἢ 65 ([ ὁἤπ χν]. 2), ἔοσ Δ Ππουρὴ (ἢε τπχοοῃ 
ὙΓΔ5 01, [ΠΕ χρεοϊεα το ἴακε Ηΐτὰ ἴῃ ἃ ἄεερ 
ΥΔ]]ΟΥ,  ἤετα {π686 τσ ϊ θὲ πεεαςά. -- ΕΤΟΙ [86 
οἰἱοίς-χοδίδ δπὰ οἱᾶάθγα οὗ [89 Ῥ60016, ἴῃς πᾶ- 
[ἰοπδὶ δ Που 165, αὶ τ ἤοβα ν]ϑὴ ἴῃ6 Βοπιδη δὺ- 
{Που 165 δοϊβά. 
ες. 48. δυο ἴδοπι ἃ αἷχη, ργενὶουϑὶν ἀρτεοά 

ΡΟΣ ; οορ. Μαῖκ χὶν. 44, “πδᾶαὰ ρίνοηπ.᾽ -α 
Ὁ ΒΟΙΏΦΟΟΥΟΣ 1 588}8}} κί. ΤΠς Κιβ5 διηοης ἴῃς 
ΔὨΟΙ ΘΠ Μγ»ῺΒ ἃ 5ἰρὴ οὗ δϑεσϊποηδίες δηὰ Ἴοσαϊᾷὶ 
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ἱπύτηδου, δηὰ ρδγι συ ϊαγὶν ἃ ἴοκοη οὗ δαε]γ, 
Οδῶ. χχῖχ. 11. - ἴαῖχο ἦτο. ]υάδλ8 πᾶ ἤᾶνς 
ἔεασεά δ σπϊσἣϊ 5111} δυάς (δηλ, ΘΙ ΓΠΕΥ ΌὈΥ 5οπλς 
ΘΧχοσοὶβα οὗ Ηἰβ δοκηπονεαάσεα Ῥονυοσ, ΟΥ, ποτα 
ΡγΟΡΔὈΙγ, ἢ (6 ΠΕΡ οὐ ΠῚ5 αἴβοῖρ!εβ. 1Ὲ τῆς 
Ἰηοϊἀεηΐῖϊβ τηοηϊοποά ὈΥ ΙΟἢπ (χν]}. 4-9) ἴοοῖκ 
ὈΪδςα, ἃ5 15 ρσοῦδῦ]θ, οα ἴῆε ἄγϑδὲ ἀρρεάγδῃσε οὗ 
ἴῃς ογοννά, πιοϑὲ οὗ ἴοβα ὑσγοβεηΐ διτεδαν Κηδν 
ὙΠΟ ψνγᾶ8 [ε805. Βαυΐ τῆς 5ίστιαὶ ἀστεεαὰ ὕροὴ 
σου Ὀς ποοθβϑᾶσυ ἴὸ ροϊηϊ Ηΐηι οι ἴο ἴῃς Εοχηδῃ 
8ο] ΐεγβ, πο τσ ξ ποῖ να υπαετβιοοά ἴἢδ σοη- 
νΟΙΒΔΌΟΩ ΟΥ̓ Πδὰ οτάοΥβ ἴο δοῖ ὕροη {Πἰ8 βίρῃι. Οὐ 
Ιοτὰ δα ῥσγοῦδοὶΥυ τοὐοϊπεά τ[Π6 οΟἾΠΟΓ ἀἰ5ς}Ρ]68. 

ψεσ. 490.2. πὰ δίχα μναγ. ΙΌΠη χνὶὶ. ς, 11.- 
ἀἰοιλίεβ τῆλι Τυὰδβ ἀρρεαγεὰ δ ἢγβθι 85 ἃ ποῖ 
αἰτεςῖὶν Ὀο]οησίηρ ἴο ἴῃς ογτονά, Ὀυΐ ϑοοῃ πηονεὰ 
ἰπ δάνδηςς οὗ ἴμπδῆι, ἃ5 ἰπον [6}}] ας. Ηξς νᾶβ 
ΤΟΌΔΡΟΙΥ οχοϊϊεα 85 νν6}} 45 αἸββε Ὁ] ηρ. --- Βα], 
Ὀδ. Α ἀεςεϊυ} δαάγαβ8. -- εἶπ. Α 

ΒΙΓΟΩΡΟΙ ᾿νοταὰ ἤδη ἰδαΐ υϑεὰ ἰῃ ἴῃ6 ἰαβὲ νϑῦβε 
(8ο ἰῃ Μαγῖκ᾿5 δεοουηῖ). Μδαεγοὺ : “ΤὨς 5ἰσῃ νγᾶ5 
[6 βἰπιρὶς Κιβϑιης ; Ὀυϊ τῆς ρΡογίοτγλδηος τγᾶ5 
ΠΊΟΤΘ Ἐπιρῃδίϊς, ἃ Ταγαβϑίηρ, σοστεβροηαϊηρ 8 
ἴῃς ρυγροβε οὗ [υἀδ8 ἴο τπγᾶῖκα βυγε, δη ἢ τῃ 6 
ὀχοϊϊοειηθηΐ οὗ Π15 δε] Ἰηρ5.᾽ 

γεν. το. . (ΟΡ. ΟἾΔΡ. ΧΧΙ 1 ἦ Α ἴεπῃ 
οὗ εἰν] γ, [Ποῦ ποῖ ὨδΟΟβϑΓΪΥ οὗ ἐγ ἀ5 8 ρ. 
Οὐ Τογά ἀϊὰ ποῖ ἴὰτ ἄνΆΥ, ἱπ ΒΟΙΥῪ ἱπαϊρσηδίίοῃ, 
ἔγοτῃ {Π15 [ἀ)λ5 Κὶββ. Η]5 πηρεῖζηεβ δηὰ ρσϑηί]ε- 
ὨΘ55 ὉπῸῸῚ τῆς σ͵γεδίεδε ὑστονοοδίοῃ, βγραββοβ 
Ἔνθ ἴῃ βίαπάδσγα γῇ Ης ὨοΙΪὰβ ὑὉΡ ἕο Ηἰ5 
αἀἰβοὶρ)ς5 ; Μαῖίῖ. ν. 30. --- ο [πδὴ ἴοσ πο ἔδου 
ΔΣῚ οὐπθ! Α 5] ]|σῃὲϊ σῆδηρε οὗ τεδάϊηρ πιᾶῖκεβ ἴῃς 
σοπλοη {ΓΔ δίίοη ἱῃοούσοοῖ. ΤῊς Ἐχρτοβϑϑίοη 
58. Εἰ ΠΡ ]ο8], δηὰ τᾶν Ὅς ΟἰἼΠΟΥ δὴ Ἐχοϊδηγαίίοη 
ΟΥ ἃ ΄αυεδβίϊοῃ : 418 ἃ [18 ἔογ πῇ του γί 
σοῖς ἢ Τῇ ἔοιτηοσ δοοοζαὰβ τσὴ Ρεῖίοσ ψ ἢ 
ἴδε Ἔπιοῦοη ἡδίαγαὶ αἱ βυςῇ ἃ {ἰπ|ὸ. [πῃ ΔΠΥ οᾶ56 
ἦς 15 ἃ 5[ϊηρὶπρ τεῦυκα ἴο [υἀ88. --- δὰ ἐπαὶγ 
διδηάς, εἴς. ΤῊβ 4065 ποῖ ΡΥ ὑπάυς νἱοΐεποε. 
Ἧς ννᾶβ ΓΝ ποῖ Ὀουπα ὑπ] δέϊογνγαγαάβ 
(οοτρ. Τοδῃ χνυ!ϊ!. 12). 

ψεοΥ, σι. Οπθ9 οὗ ἴδοι. Ῥοῖοσ, ἃ8 ΜΒ νν6]] 
Κηονῃ (] πὶ χν δ]. 26), θὰΣ ΟὨἷγ ]οἤ ψῖνεβ {πὸ 
ΠΆΓΊΘ. -- χον δὶς αοσχᾶ. Αοοογζάϊης ἰο [κε 
(χχὶ;. 49) ἴῆς αυσϑίίοη νγὰβ ἢτϑί δεκεὰ : " 5881} 
ἯῈ 53:16 τ ἴῃς ϑνοσγὰ ὃ Ῥεῖεγ ἀϊὰ ποῖ νναὶξ 
ἔογ ἴπ6 δῆβννεῖ. ΤΏΕΥ Βαᾶά ἴνο ϑπογάὰβ ([λκὲ 
ΧΧῚ]. 38), ὙΠοονοΣ Πδα [ἢς ΟἾΠΕΙ ομς 48 ποῖ 80 
ΓΑΒὮ. --- πο δοσυδηΐ οὗ [πο δίρη-Ὀ»χίϑαί. Ναπιεὰ 
“Μα]οδαβ ;᾽ Τολη χν ], 10. --- Ηΐδ θα». Τῆς “τῖσῃς 
ελγ᾽ (1υκὲ δηάὰ Τομη). Ῥεῖεσ ψγὰ8 0 5. 01ΟΌΓα5- 
τηδη, ἔοῦ ἢς πιὶββεα ᾿γ15 ον. [ἢ ΠΥ σᾶ56 σΆΓΠΔ] 
ῬΕΔΡΟΙΒ υϑεα ἰῃ ΟἾγ 518 σᾶυδε ἀερτνε Ηἰ5 οΡ- 
Ῥοπεηΐῖβ οὗ “εᾶγβ,᾽ “. 4., οὗ 1} Ώρη 655 ἰο ᾿ἰδίεῃ 
ἴο [6 συ. ΟἸγσίβι᾽β ὕτδζσε ἸΏΔῪ ταβίοσε {π15 
ὙΠῚΠἸΠρΏ 6585, 45 ἃ Πελὶοαὰ (5 εασ. ὍΤΠα ΠΘλ] ηρ 15 
τηεπποηεα ὈΥ Τυκὲ (τς ΡΠ γϑβιοὶδη) οὐἷγ. Τῆς 
ἄουθ!ε εβξεςϊ οὐ Ῥεῖοτ᾿β τὐάπ πε τὰ, ἀδιηᾶσε ἴο Μ8]- 
οὔ δηὰ ἀληροῦ ἰὸ ΠΙΠΊ5ΕΙΣ, σεῦ ἴῃ τεπιονοά. 

ψεσ. 52. εῳγοτὰ; ποῖ τ]Π6 ! ---Ἰπο ἐξ 
ΒἾδοϑ, 1. Ζ., ἴῆε βδῃεδιἢῃ (] Ὁ αν]. 11). Ῥεῖεγ 
ὙΔ5 511} βίδπαϊηρς υἱτῇ ἄγαν βϑνοταά, ---- ΕῸΣ 411} 
ον [δδὺ ἴδ κοὸ πο στνοσὰ. Α ψεπογαὶ Ρσοροβιοῃ 
ἴῃ τορατὰ ἴο υπηναιταηίθα γεοουσγβα ἴο δ αϑυΓΟ8 
οὗ νἱοΐδηοα. --- 8411 Ῥοσίδὰ υἱτἢ Ὅϊο δσοσὰ. Τῆς 
ΒΡεΟΪΑ] ταΐδγεπος 18 ἴο Ῥεῖοσ. [Ἷ}Ἢἢ ἰακίηρ ἰῃς 
βΒογα 6 πδλὰ Ὀδοη ἐιρσυαάεπῖ, πα Ἔχροβαα ἢϊτῃ- 
δεῖ. ἴο ἃ ΒΌρετοῦ ἔοσγος ; δὰ Ὀδδθὴ γεν ] υΠΟΊΏΔΤΥ, 
ἔοτ ἴπ686ὲ σδγα τ δυϊ ποῦ Υ ; ἢδα Ὀδεδη οτυαὶ, ἔοτ 
1Π 6 τ] δίίοη οὗ ἃ υμπλδη ὑδ]ηρ ἰῃ ἃ Βρι: ΓΙ] οαυδ6 
ἷα ὉηςΔ]]|εἃ ἔοσ. Ηἰ5 [16 νουἹὰ ἤανα Ὀδδη ἔοτ- 
[εἰϊοὰ ἰο ἰῃ6 δινοσά, μβαὰ ποῖ οὖσ [ογτὰ ἱπίεσέεσεα 

ΤΟ ΜΑΤΤΗΕΝΝ. [(βαᾳρ. ΧΧΥῚ. 4γ7--6. 

δηὰ σειπονεὰ [ἢς εβξεςῖβ οὗ ἢἰ5 ον. ΑῺΥ 5ρεςὶδὶ 
ΔΡΡΙἰσδύοῃ ἴο ἴτε διτηδὰ Ὀαπὰ γ͵ὼο οδια ἴὸ ἴΚ6 

ἵτὰ βεδβ ὑπ] Κεῖὶγ. Βυΐ 48 ἃ συϊες, [6 νΙοϊ δηξ 
ῬΘΥΒὮ υἱοὶ. Τῆς οἰγουτηβίδηςεβ οὗ ἐῃ]5 ὁο- 
ςδϑίοῃ (Ῥεῖοσ ἰγγηρ ἴο ΚΠ], ἀπά τῆς Ὀδηᾷ ταρτο- 
βοηϊτίης δυῖμουγ, Ἔνθ τπουρὴ δυπεά), 18 τε ]] 
5 ἃ Τσοιῃρατβοη ὙΠ σε. 1χ. 6; Εοπ. ΧΙ. 4, 
ΨΆΙΓΔΩΣ δὴ ΔΡΡΙἸοδιίοη ἰο 16 ᾿υϑίίος οὗ σαρίἴλ) 
Ῥυπὶβπηεηϊς ἔογ τηυγάοτ. Τῆς στοαὶ Ἰθββοη ἰ5 : 
ΤΗΣ ΟΒυγοῖ, ἃ βρὶ τυ] Ὀοάγ, ἸΔΔΥ υ5ὲ 5ρί ἴα] 
ῬΕΔΡΟΠΒ ΟἿΪΥ (σΟΙΏΡ. 2 (ΟΥ. Χ. 3, 4) ; ΠΕΡῚ ΟΑΓΔ] 
Δηα νἱοϊδηΐ τ θαβογοι. 
ΘΙ. 5323. Οὐ ΦῬηϊοαῖ ἔδοθ. Αἡ ἀρρϑᾶδὶ ἴο 

Ῥείοτ᾽᾿Β ἐδιῖῃ, πὰ 4150 ἃ ἀδοϊδγδιίίοη οὗ ροννοῦ δηὰ 
Δ ἜΧἈΙ ὈΙοη οὗ Ραδίϊθηςα. --- Ενϑὰ ΠΟῪ, δἱ τ 15 
ο71515 ῬγΏδη 411 Ξε πη ἴο Ὀς ἰοβί, --- ἔωοϊ!νθ Ἰορίοπδ. 
Ἠς πυθεῖβ Ηἰ85 Ποβίβ ὈΥ “Ϊερίοῃβ,᾽ 48 αἷὰ τῆ8 
Ἐοιηδληβ (1ἴπ ῆοβα μδηάβ ἢ6 5). Α ἝἸερίοη ἰῃπ- 
οἸαάοα τότ ΤΠ δΔῃ βἰὶχ ᾿πῃουβαπα θη. “Ὑ νοεῖν; 
ΒΓΔΕ ἴῃ Δ᾽] βου ἴο ἴῃς Ὀνεῖνε ροσβοηβ (Ηἰπὶ- 
861 δῃὰ ἴῃς δἰενθὴ) ορροβεὰ ἴο (8 τηἱα πὶ σῃϊ 
Ὀδηὰ ; ἃ ἰερίοῃ ἔοσ εδοὶ ; ἃ τι ϊρσην Ποϑὲ, 811-5υΐ- 
Βείεπί ἴο Πεὶρ τσ. Ῥεῖδυ ἰβ τοδυϊκεα, ποῖ ἔογ 
ἀἰϊδίσυβ! οὗ δ ῬοΟΝΟΙ, Ὀυΐ ἔοτ υϑίηρ ἔοτοε. 
νετε [Πλῖ ποΟΘββΆΓΥ, ἰἃ νου νὰ σοϊῃς ἴῃ δῃ- 
ΒΊΟΥ ἴο ΡΥΔΥΕΤ. ΟἾγΙβῖ, ἰῇ ἸΏΘΤΟΥ ἴο τηθῃ, σἤοβα 
ἴο ραίη Η]5 νἱοΐοσυ ΕΥ̓͂ βυβέετίησ δπὰ ἰοηρ-ϑυβετ- 
ἰὴ. ὙΠΘΩ ἔογος 15 πεεας, ( Πγὶβῖ ν}}}} ἈΡΡΘΑΥ 
ὙΠ τη6 δηρεὶβ (οπᾶΡρ. χχν. 231). Βεΐοτα ἰῃδῖ 
ἔς, Ἔν ΟσῪ υδ6 οὗ ᾿ξ ἰεηἀ8 ΟὨΪΥῪ ἴο ον], ΨΜΊοΟ] πος 
ἀραϊπϑῖ ἰῇ σοηϑοίθηςθ, 845 Ἧ611] 45 ἀραϊηβϑδὲ (Ὡς 
Ὀοαν, τϑδοῖβ ὑροὴ ἴμοβε βαρ] ουίηρ ἴἴ, 

νέες. ζ4. Ηον δος, 1 β8ῃουϊὰ ᾿ἰνοκα (ἢ 15 
Αἰά, ἩΏΙΘΒ 1 τλῖσῆξ ἀο, δοιὰ ἔπ9 βοχίρίισου Ὁθ 
{01 ΠΠ|οὰ Ἐ ΟυΣ Γιοτὰ 5μονβ Η8 ραϊΐϊεπος δηὰᾶ 
ΒΌΠἰ5ϑίοῃ ; ἐυεη ὙΠ|16 ἀβϑογίίηρ Η]5 τηα]αβίγ. --- 
Τμδῖ ἴδ ἐξ πιπδί θ0θ. Αοοοταϊηρ ἴο ἴπε σουΠ56] 
οἔ Οοα, ἔος ἴπὸ βαϊνδίίοη οὗ ἃ 5ἰηξ] ψου], 85 
ἀεοϊαγεα ἴῃ τς Θογρίυχοβ, ἴὴς Μοβϑδἢ " πλυϑὶ᾽ 
ΒΌΡΟΥ : (ἢδὲ βυδεγησ τυβὲ Ὅς. “τῆυ᾽ Ὀτουρὴς 
Δρουϊ. Ουγ 1,ογάβ εἰδῇ οου]ὰ ποῖ 6 ἱποϊάδηϊαὶ 
ΟΥ̓ Δοοίάθηϊδλι. Ηθδ “τηυβῖ᾽ βυ δον (ςοπιρ. νου. κ6 ; 
Γι Κε χχίν. 26). ΤῊ 5 ἀδοϊαγαιΐοη 4150 σοηίδὶηθα 
οοπϑοϊδοῃ ἔου Η!5 τογσ δα ἀπο! ]65. 

ΨοΙ. 55. Μυϊθϊτυδοθ. Ἐρεςοα}ν [Π6 συ ]εῖβ δηὰ 
ἰοιηρ] ε-συαταβ (Κα χχὶϊ. 52). Ματὶς (χὶν. 48) 
ΒΔΥ͂Β “ ΔηΒΙΝΟΙΒ,᾽ 2. Ζ., ἴο 16 ]Γ δοιίοηβ, ποῖ {πεὶσ 
ψοχάς, Ηες ννᾶβ ῬΓΟΌΔΟΙΥ Ὀουηά, «αἱ {8 {ἰπ6, 
Ὀυϊ ΗΙ5 ῥὑσγοίεβδί ὅοθϑ ποῖ ἸΠΠΊΡΙῪ ἃ ἀδβίσε ἴο γϑϑὶϑβί. 
--ἈἊξ δροίπεί Δ ΤΟΌΌΟΣ, ποὶ “4 [τἋὨἰεῖ,᾽ δραίηβὲ 
ΠΟΙ ΠΟ 500 ἢ αἰΒρὶαγ οὗ ἔογος νουϊὰ Ὀς πεεάρά. 
-- δεῖ. ὕππιοϊεβίεα δηὰ υη}1κ6 ἃ τοῦ ΕΓ. --- 
αῖγ. το ἀδῪ ἴο ἄδυ, 45 ἀυτπρ ἴῃς μαβῖ 
ὍΘΕΝ. -- [πὶ [.:0 ᾿θΣΩΡῖθ, [ἢς τηοβί ΡαὈ]Ϊς ΡΪδςα ἰῃ 
7Θγυβαίεῃι. --- Τϑδοδίπρ. Νοῖ ὑποῦβοσνεα, 50 παῖ 
ου πεβαβά ἴο βεεὶς πιὸ ; ΠΟΥ γεῖ τἱοΐουβ οὔ τοῦ- 
ἱπρ, 35 γΟΌΓ ργεϑαεπὶ Ἴσοπάυςὶ ἱπ1Ρ]165.-- Απᾶ γ6 

ΤΟΟΙ͂ς πὸ δοῖ. ΤΕΥ ἀαγεὰ ποῖ (Ομ ΔΡ. χχὶ. 46) ; ἴῃς 
τηοιῃμοά πον δάοριςα 5ῃοννεα ἰῃς τη] η Ὑ οὗ Δη 
ΘΝ] σοπβοίθηςα, ἀμὰ 4150 ἃ ἀδεοοὶ} Ῥυγροβὲ ἴο 
ἴαγη τῆ6 οὐττεηΐ ἀραϊηδὲ Ηϊηι. 
γ ει. 56. Βαΐ δἷῖ [ιὲ8 ΒΔ} οὐτὴθ ἴο ραϑ8. Τῆς 

ψοΥὰβ οὗ οὧὖἦὐγ [ογτὰ. Μαῖκ ρῖνεβ ἃ ὑσίείεσ ἔοσηι 
οὗ {6 βαῖῆς ἱπουρῇῃϊ; [πκο, ΔΠΟΙΏΘΥ ἘΧρυββϑίοῃ, 
ΒΌΡΡΙεμηςητίπρ [Ώ15 : ὁ Ὀαΐ (5 15 γουγ Βουγ, δηὰ 
τῆς Ρονεσ οὗ ἀδυϊηα88. ΤὨὶβ νοζά οὗ οὔὖῦσ [οχὰ 
16 τῃογείοσε Ηἰἴβ8Β πα] βυτγεπάεσ οὐ Ηϊ πη861 ἴο 
ἀεδίῃ ; ἃ Πρ οὔξεσίηρ οὐ ΗΠ τ56]Ὲ ἔοσ οἴ ουβ, 
ἷῃ δοοοσάδηος σὰ ἴΠ6 ρύυτροβα οὗ ἃ πιογοίξυ] 
σοά. -- Τῆϑι 6}1 [τὸ ἀΐφθαΐ "198 ζοσδοοῖς ἷπι. ΑἹ] 
ὙΠῸ δὰ Ἰοϊπεὰ ψΠῊ Ροῖοσ ἴῃ ἢϊ5 ρῥγοϊδϑιδίοη 
(νεγ. 35). ΤῊΪ5 ζογβακίηρ 15 σοῃηεοίεα ψΙῆ [86 
ἰαδὲ ψοσὰ οὗ οὖὐῦ 1οτὰ, Ης 8405 Ηδς βυθπλῖῖβ, 



ζηΑρ. ΧΧΥῚ. ς)-68.}] ΤῊΕ ΟΟΘΡΕῚ, ΑΟΓΟΚΌΙΝΕ ΤΟ ΜΑΤΤΗΕΤΥΝν. 

πεῖν σουζαρα 4115 ἴθι, ΟἿΪΥ δέϊεσ Ὁ γίβε ἀϊδὰ 
ἴογ τπλδη, οοὐἹὰ τη αἷς ἔογ Ηϊΐτη. --- πὰ δοᾶ, 
Νοῖ ἀρϑοϊυΐοὶυ. ὅθε Μδικ χίν. οἱ [κε χχῖϊ. 54; 
]οδῃ χυἹ δ. 15. ΒΘη τὰς οἰδνθη ἔοσβοοῖς ἴῃς 
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Ι,οτὰ, οἴμοτ ἀϊβοῖρ]εβ, 5 ΝΙςοάφιιβ, δηα οϑερἢ 
οὗ Ατἰπηδίμοα, ἰοοῖς ἃ τοῦς ἀεοϊάεὰ 5ιἰδηα ἔοι 
Ηΐὰαι. Τῆς ΟὨυτοῦ οδῃ ΠΕΡΝΟΣ [11]; πεν (Βχ]15- 
εἴδη 8 δῖα ἴῃς Ῥ]δος οὗ ἴμε οἹὰ οῃ 68. 

ΟΗΑΡΤΕΚ ΧΧΥῚ. 577-68. 

Ὅἕξεης δεύογε (αίαῤΖας. 

57 ΝῺ στον τας ῃ84 1αἰά Ποϊὰ ου 1 [6815 ὃ 1εαἃ ἀζρε αν “ ἴο 4 [κε αχῇ 

4 (δίδρῃαβ ἴἢ6 ἱρὰ ργιθβί, νῇογε [ῃ6 βοῦῖθαβ ἀπά [863 ὁ 

Βυῖ “ Ρεῖοσ ἔο] ον Ὠΐτπη δἷδγ οἵἵ υηΐο 

7 1ῃς Πρ ρῥγίθϑί β ραΐδος, δῃὰ ψεηῖ δ η, δη 58ῖ νι 516 56τ- 
59 νδηῖΐβ,} ἴο 5886 (6 ἐπα. Νον ἴῃς οὨίεξ ρῥγιθβίβ, δηὰ βἱάδθγϑ, δῃὰ “ 

58 6Ιἀ6Γ5 Ψεσα 5561} 0]66.3 

ἈΠΚ χὶν. 
53-όσι [ΤῊΝ 
χυῖ, 12, 13, 

ς Αςὶς χνὶ. 40. 
αἱ ὅὃες νογ. 3. 
ΓοιΡ. οΐη 
ανϊί!. τς. 

8}1 1ῃ6 " σουηοῖ],7 βουρι [4156 νυ ῖπ688 δραίηβι 7655, (ο 8 ρυϊ 7 ἔαμν 
ὅο Ὠίτα ἴο ἀδαίῃ ; Βαυΐ ἑοιιπά ποηδ : γϑδ, ὁ τουρἢ ΤΊΔΩΥ ἔα᾽βα ννἱῖ- 

Ώ65565 ΟΔΠ16, γε7 ἰουηα ἴπεΥ ποης.Ὁ 
6ι 
62 

63 

Ζ ΟΒαρ. ν. )ς 
οὔ νἱΐ. 

32) 45, 46; 
χνὶὶὶ. 3, οἷς. ; 

Αἱ δε Ἰαϑῖ οηθ ἔῖννο ζαϊβα χίκ δὲν ἀεὶ 

Ὁ ΓΏ65565,}0 Αηά 54ἰ4, ΤῊϊ5 γελίοτυ 11 βαϊά, ἐ1 δὴ 4016 ἴο ἀδβίτου ἃ δ ώδρι 
16 τορ]ς οἱ σοά, δηὰ ἴο Ὀιυϊὰ 1 Ίη τῆτγαα ἀδγϑ. 
ὨΙΡῺ Ρῥγεϑδί ἄγοβα, 2 δηὰ βαϊά τηἴο ἢϊηι, Αηϑνεγαδὲ ἴῆου ποίῃ- τί 

ἱηρὴ ψμδᾶῖ ἐς 12 τυλίες δ ἴῃε86 ψὶΐποθβ δραίηβὶ ἴῃεα} 

Απά τῆς ὁ Βα. χανῇ. 
12; Χχχν. 

ὁ Ὅεκαι. χίχ. 
Βιΐ 15 

ἐ 7δδη ἰϊ. το. 

κ7εβϑὺ5 μεϊὰ ἢἰβ ρεδοεὲ. “Αμὰ τμ6 Πρ ρῥγιεβδῖ δηθνεγεα δηά “’ 86 ομδρ. 
8414 16 πηῖο Πίη), 1 δάὐισγα ἴδ 6. Ὀγ “1ῃ6 ᾿ἰνίηρ ἀοά, ἴῃαΐ ἴδοι “" 
1611 08 ψΏΘΙΠΟΥ του Ὀ6 ἴῇ6 Οἢγίβί, [ῇ6 5οὴ οὗ σοὰ. 76818 

58] ἀπΐο πη, ΓΎΤΠου δαϑί βαϊα : πενογίῃ6]655 1 βαὺ αηἴο γοῦ, 

Ηδετγεδίζοσ 16 "5}4}} γε 566 ἴῃς ὅοη οὗ τηδῃ βἰττἰπρ "οη 17 τῃ6 τίρμι ἢ 
μαπά οὗ ρονοῖ, δηά " σοτηΐης ἴῃ 15 τῃ6 ο]ου5 οὗ ἢδάνεη. 
16 ΒΙσὮ ῥγίθβϑί ἐτεηΐϊ ἢ15 οἱοΐῃεβ, βαγίηρ, Ηθ ἢδῖῃ ϑροόκδη 0]45- 
ῬΏΘΤΙΥ ; Μηδ ἔτ 6 Γ δε ἢάᾶνε νὰ οὗ ΨΙΠ65565 ὁ ῬΕἢΟ]ά, πονν 
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ΟΣ 

66 γε Ὦανε Ὠεραγὰ ἢΪ8 19 ὈΪΑΘΡΠΘΙΏΥ. 
6) Ξινετεὰ απὰ βαἰά, Ηδ ἰβ βΈ]ΠὙ οὗ ἀδαῖῃ,. Τῆαπ " αἰ ΤΏ6Υ 5ρίϊ κα 

ἴῃ ἢϊ5 ἔδοθ, δῃὰ δυξοεῖςα 3. τη ; " δῃὰ οἴμϑῖβ 31  βιηοίε ἀζρ νυἱτῇ 

68 ἴῃ6 ρμδ]π)8 οὗ ἴθ γΓ βαηα8β, ϑαγίηρ, Ῥγορῆῇθβθυ υπίο ἃ5, ἴδοι ὃ 
Ομ γβι, ΝΝὨο 15 ἢς παῖ βπιοῖε 3 1ῃδε} 

1. δὰ τλκβϑη 3. ο»εῖ, ἴῃς 
4 τ1η)6 οουγί οὗ [86 ΕΙΡὮ ῥτίεβὲ 
Ἰ τῆς οἤϊοί ῥγθβϑίβ ἀπ [86 ψνῇοϊα σουης!] 

ὅ ρηῃ(ογρά 

[4. ΣΝ, 7: 
οὔδρ. χχνὶϊ. 
12)141 ]οΠη 
ΧΙ͂Χ. 9. 

9 (οπιρ. κα 
χχῖϊ. 6γ-7:. 
(ομΡ. [ἐν 
νΟ 11 1 ΘΓ, 
χιν. 24, 26. 

ΤὭρη Φ 8εε εἴδρ. 
χνὶ. 16. 

γ᾽ 866 Υ6Γ. 25 
5 ὅὲεε οδπάρ. 

χχῖν. 30. 
Νυπι. χίν. Σ ζ 

Βαϊ τϊηκ γε ἡ ΤὭΘΥ δῃ- ὁ: Ασὶ χίν. 

6: 
. Χχυῖ 

40: Μασγὶς χ, 

ὈΠῚΡ. [ἀκ 
ΧΧΙΙ. 63-ὅς,. 

τὸ ΟἸδρΡ. ν. 30. 

8 σαϊπογεα ἰοροῖῃοΥ 
8 ΟΥ̓ ΟΥ̓5 
δ (ῃαἱ {πεν τιὶρῆϊ 

9. 781: ὀέτέ αμέλογέζζες γεαά, Διὰ ἴῃδν ἔουπὰ ἰἰ ποῖ, [Ποιὰ Ρ ἢ ΠΔΩΥ ἔ4156 νυν]ῖ- 
Ὠ65565 (Δ6. 

10 Βυῖ αἰζογνναγα σδίηθ ἔνο (2}4 ὁδεὲ σμμέλο»ζζες Θγεῖ2 [4156 ΝΪΪΏ6 5565) 
1 ιν 123 ςτοοᾶ ὕρ 8 ψῆδι ὁ 
δ᾽ ΤΊΟΥΘΟΨΕΙ͂ 16 Ἐτοπὶ Ὠδησοξοτ ἢ 
19 τὴ 6 3 θυξοεῖ 

ΤῊΗΞ ΤῊΚΕΕ ΤΕΙΑΙ5. Τἤαβε 5εοηὶ ἴο ἢᾶνε 
Ὀεδη ἴδγες ἰυπα!οῖα] Ἔχδπιηδιίϊοηβ οὗ οὐγ 1,οτά. 

(1.) ΑἸ δχαδπιϊηδίίζοη Ὀεΐίοσε Απηδβ, ΨὯο, 8]- 
τπουρ ἀεροβεα, ννὰβ οοῃϑι ἀδσεα (ἢς τγθ8] πἰρῃ- 
Ῥηεβὲ Ὀγ τς [εἐνγϑ, ψΉ11Ἃ ΠΕ ποτε οὈ]σεα ἴο 
τοοορηῖζα Οδίλρῃα8. ΤῊΪΒ 5 πιο οηθα ὈΥ [ΟΠ η 
ΟΠ (] Ομ χν!]. 12,15, εἴς.), ῇο [ο]] ον δηὰ 

Ἐ τῇς ὨΙρῇ ῥγίϑϑὶ βδιὰ : 6 δΐᾳ ἀόνῳ 

31. ςΟΙΘ 22 οἰγιοῖς 

ψεηΐ Ἰηΐο ἴη6 ραᾳ]δςθ. ἴΐ 5 ποῖ ἔοπηδὶ, πο ν]ἴ- 
Ὠ65565 Πανὶησ Ὀδαδη σ8116α, Ὀυξ γλίπεῦγ δὴ διϊζετηρί 
ἴο ΆΒΠΑΓΕ ΟἿΣ 1 οτά ἰπ Ηἰβ ον ᾿ψοσᾶϑ. 

(2.), Τῆας πἰρῃϊς οχδηλπδῦοη Ὀείοσε Ολίδρῃδ5 
τηδηϊοπεα ἰῃ {πὶ βοοϊίΐομ, ΤὨ8 νν38 ξοστΏΔὶ, ἴῃ 
δοςογάδηςς ΜῈ 18 οὔ οἶ4] σμαγδασίεσ. Οδιαρῆδ5, 
[86 80η-ἰπ-ἰὰ οὐ ΑἸηδᾶ5, Ῥσγορδῦὶν ᾿τεὰ ἴῃ τῃς 



222 

ΒΆΤΩΣ Ραΐδοα τὴ ἢ. ΤῊΪΐβΒ τουϊὰ οὈνίαϊς ἴδ 6 
ἀπο ου 165 αγιϑίησ ἔγοπὶ ἴπ6 ν᾽ 5 οὗ ἴπῸ [εν 5 
διὰ ἴῃς Δ ΠΟΥ Ὗ οὗ ἴῃἢ6 Ἐοπᾶηβ. ΤΏ ρσυλτά 
ΒΕΘΙῺ5 ἴο ἢδνα ΤΟΙΔΙΠΘα ἴῃ {Π6 βάτὴς Ραΐδος σουτί 
ἀυχὶηρ ὈΟΓΏ ἜΧΔἢ ΠΔΈ ΟΠ. ; 

(3.) [ἴπ τς πλοτηΐϊρ οὗ Εππδν (ἢς πὶ δηὰ 
ἔοστηδὶ Ἄχ ηδτοη Ὀεΐοτε τὯς ϑδηΒοατ (ς Πρ. 
ΧΧΥΪ 1,2; Μαῖὶς χν. 1; Τὐκὸ χχὶὶ. 66. Μαῖ- 
ἴον δηὰ Μασκ γὶνς ἴδε ἀεῖδ115 οὐ ἴἢς ““ερραὶ δ Χ- 
διλϊηαίίοη, κα οὗ [6 ζἀ2γα,, Ἰομη οὗ ἴἢς 33 γ,σ2. 
Ῥεῖεγ᾽ 5 ἀδηΐαὶβ οσσυττεα ἀυτίηρς τῆς ΡῬΡεΓ οὐ ἕτοτι 
της ἄχϑέ ἴο ἴῃῆ6 εἷοβε οὗ ἴῃ βεοοῃὰ Ἂχδπιίηδίίοη. 
ΟὨ ἢ 5 δοςουπηΐ βῆοννβ (18, ΤῊ οἴμεσ Ἐνδηρεὶ- 

1518 ἰγοδὲ τῃαϊ βυν)]εςῖ δ5 ἃ ψῃοϊς, ἤεῆος Μαίπον 
δηὰ Μαῖκ ρμυΐ ἰξ αγῇον, πὰ ΤὰὰκΚα ὀεύογε τς 6χ- 
Δι που. Α τῆγεείοϊ ἀ δχασηϊηδίίοη ὈΥ ἔπ 5εο- 
7 Δυϊβου 65 βϑυςοεοάδα οὐ ΕΥΔΥ τηογηΐηρ. 
ΤΠ αβ6 τερϑαῖθα {γ141}8 ὑσασα ῬΧΟΡΔΌΪΥ οδυβεά Ὦγ ἃ 
ςοηϑοϊουδη6885 οὗ ἴῃε ρτουπά]θββηθββ οὗ ἴῃ6 8Ο]6 
Ῥτοςεεάϊηρσ. 

ψεῖ. 5). ἾἸο Οαίδρμδα [ἢ Ὦ υχἱοαΐ. Αἂρ- 
Ῥοϊηϊεά ὈΥ {πε Βοιϊηδῃβ, Αηπδ8 αν Ὀδδη ἀ6- 
ῬΟΒΕα, 845 ἔτεα ΠΓΥ Οσουτταα (σοι. νετ. 8). -- 
ὝΈΟΣΟ 10 ΒΟΣΙΟΒ διὰ 6] 075 ΟΙΘ φαϊποχοὰ ἴ0- 
ξοῖμοσ. Μακ ἰπβεγίβ “(ἢε σοί - ρυεϑίβ,᾽ ἱπαϊοδῖ- 
Ἰῃ ἃ τηδοϊϊηρσ οὗ ἴὴ6 Βαηῃδασ ἢ ΟΥ σουηΟ]] (νοΥ. 
59). ΤῊΘ δχαιῃϊηδίίοη Ὀεΐογα Αππᾶβ ψου]ὰ Α]- 
Ιονν ἔπιε ἔοσ δι ἴο σοπὶς τορεῖμεσ. Βυὲ 1 τγ85 
ποῖ (6 8] Δ5ϑεγιθ]αρε οὗ ἴηι ῬΟΩγ (566 σἢδρ. 
ΧΧΥΪΙ.Σ, 2; ἴΚς ΧΧΙΣ. 66--71). 

Ἅετ. υ8. Ῥοῖοσ ζ01]]οοᾶ αἷασ οὐἕ. Νοῖ ουΐ οὗ 
Οὐ ΟΒΙὮν, γεῖ Κα ἃ ποτε βρεοίϊδίου. ϑιυιοἢ ἔο]]ον- 
ἱπρ Ἰεδὰβ ἰο ἀδηρεσ, ποῖ ἴο νἱοΐοσυ. -- ὕσηΐο [89 
οουχὶ οὗὁ [8069 πἷρὴ υχίϑαὶ. Νοὶ ἴῃς “μαίας 
(ςοταρΡ. νοσ. 3), θαΐ ἴῃς ἀσοὰ δποϊοβεά ὃν ἴῃς Ὀυ1]1α- 
ἱηρ (ἡ ϊσἢ πᾶ ποῖ ἢανε Ὀξθη ἃ “" ραϊδοε  ). Τῆς 
εηΐταπος ἴο {15 ννγὰ8 Τῃσουρἢ ἴδ6 “Ροσοδ ̓  (νεζ. 
“ι, Μαῖκ χίν. 68). Α ἦτε νγὰ8 βϑοοὴ Κἰιηαϊβα ἰῃ 
τῆς σουτῖ. -- Ἐπ οχοὰ ἐπ, Τοἤη (Χν]}. 1 δ 16) ἴε115 
ἴῃαί 6 ἢ Ππι56] ἢ, 45 δῃ δοαυαδϊπίᾶπος οἱ {πὸ ὁ 
τεβί, νεηΐϊ 1π, 16 Ῥεῖοσ βἰοοάα νίϊμουξ ; τῇ6 
ΟΤΤΊΕΓ Ῥτοςυζεα δαπηϊβδίοη ἔοσ ἴῃς ἰδῖίεσ. ΤΠε 

ἢγτβὶ ἀξηΐαὶ οσουγτεαά δοουϊ 15 τὴς (866 ποχί 560- 
10). ---ἀπᾶ 8 ψὶϊ (80 οὔἶὔοθσα. ΤἸῆοβα τ ἢο 
Πδὰά Ὀδεὴ εηραροά ἴῃ {πε σδρίυγε (5εε νεῖ. 47). 
Ης τγαπηαϊπεα τἤθγα ἔου βοπηθ {ἰπι6, ἔγοτῃ δρουΐ 
τηϊἀπὶρῆϊ ἴο σοοκ οτονίηρ (ἴἄγες οὐ ΟΪοςΚῚ. -- Τὸ 
Β00 [ποθπὰ. Τῆς ἤτο νγ25 Κἰ πα ]θδα ἴῃ της σουγίγαγα 
οὗ ἰῇῆε πουβα ΠΕ Αππᾶϑ ᾿νεα (δοσογαϊηρ ἴο 
]οἢη), ἀπά Μαγὶκ ἀπὰ [κ6, γγῆο 1ε}] οὗ ἴῃς εχ- 
διαϊπδῦοη Ὀεΐίοσε (ἰδίδρῃδϑ, τεΐοσ ἰοὸ Ῥεῖοσ᾽᾿ 8 
ὙΑΓΛΪΠΡ ἈἸΠ5616 ἴἤεγο. Απηλβ δηὰ Οδίαρῃαβ 
Ἐπεγεΐοσα ὑτορδῦὶυ ᾿ἱνεὰ ἴῃ [Ὡς βάᾶτης ἤσαϑ6. 

ψεγ. τς. Τδὸ ψΒοΐΪο οουσοὶ!. Τῆς Θδηηεάγίη, 
]7οβαρῇ οὗ Ατσίπιδῖμεα δπὰ Νιςοάεπλιβ γεσε ὑσγοῦὺ- 
ΔΟΪΥ ἀρβεηῖ (κε χχὶϊ!, 51), βδίπος Πα ΟΡροϑβὶ- 
ἄοῃ νου α ἤᾶνα Ὀεεὲπ ἴῃ ναΐη (ςοπιρ. οῃη νἱ]. 
Ο; ἰχ. 22). [τ 5 ποῖ ἴῃς ἢγϑβί (ἰπὶς (Πἰ5 ὈΟάΥ 
δὰ σοηδυϊοα ἀραϊηϑί Η ἴσα. ὅ6ες Τοΐη νἱῖ. 45-52 ; 

Ἶχ. 22; ΧΙ. 57; ΧΙ. 10.-- Βουδῖ ζ41606 τὐἱῶιοδε. 
Καηονίηρ ἴπδὶ σὰ Ἡ]Π655 οουἹὰ ποῖ Ὀς δαά, 
(ΠοΥ δου! βουρηξ " ξ4]5ε υϊϊπεβ8. ϑυοὴ ἃ βἴη 
8 στεαῖαοϑέ ἰπ Ἰαάρόβ. 

ΘΓ. Απὰ ἰοππὰ ἰζ ποῖ, ἡ. Ζ., ἴοὸ ΔΏΞΝΟΥ 
{πεὶσ ΡύΓΡοϑε. --- ἩΓΔΩΥ ζ4160 τΪζλθδδο8 ΟΔ1Ώ0, 43 
Ὑλ35 παῖυτγα) ; θα ἴγὸ νἱΠ65565 ἴο οἠς βρεςϊῆς 
Ῥοϊπὶ σγασα τεαυϊεὰ (ΝυΡ. χχχν. 20; ᾿ευΐ, 
Χυ]!. 6; χίχ. 16). --- ΑΥ̓ΟΣ ψαχὰ ; δέου ΠΌΣΠΊΘΙΟΙ5 
νη διίοηρῖβ ἴὸ πα ἴνο, αν ΔΡΡΑΣΕΠΕΥ οοη- 
οοτάδηξζ, ψ]η65568. -- ἴχο. Τῆδ 51η18]168ϊ πιυὴ- 
Ὀ6Γ τοαυϊΐβὶξα. “ 

Ψψετ. όι. Τιδ δη. “ἘΈ]]ονν ᾽ σοπν 5 ἃ 5:6, 
ποῖ οοηίαϊηςξά ἰῃ [6 οΥἹρΊ Δ]. ---- Βαϊ ; 86ε6 Τό ἰϊ, 

ΤΗΕ ΟΟΘΡΕῚ, ΑΓΓΟΚΌΙΝΕ ΤῸ ΜΑΤΤΉΕΝν. [(Βᾶρ. ΧΧΥΙ. ςγ- 68. 

19, ἔοτ ψῇῆδλιὶ οὖγ 1 οτὰ τγοϑ 1} 8αϊά. -- ὐυὺἢ τὰ ΔΌ6 ἴο 
ἀοδίσου [8:9 ὕδιηρὶθ, εἴοσ. ΓΘ ἰςβ ΠΠΠΟΠΥ 45 τα- 
οογάεα ΌΥ Ματῖκ (χὶῖν. ς8) ἀἰἔεγβ ἴῃ ἕοπῃ, Ὀυΐ τὴς 
βᾶπιε Ενδηρε !βὲ 5405 (νεσ. 50) {Πεὶγ υγϊττιεϑ ἀϊὰ 
ποῖ ἅἄρτεο.Ό ὈΙΒΟΠΩΡ [ἢ ΠΉΙΠΟΥ Οἰτουτηβίληςαϑ, 
ΤΏΘΥ ΡΓΟΡΔΌΪΝ ἀρσγεδὰ ἴῃ τπλκίηρ [πε Ξ«αὐϊὴρ οτς 
ἀετορδίογυ ἴο ἴἢ6 ἰδπιρὶθ. ϑυςῦ ψγοτε τερασαδὰ 
ἃ8 ὈΪΑϑρμοσηουβ ὈΥ (ἢς [ἐτγ8 (ΑΑςῖϑ. νἱ. 12}; [86 
τ Ρ]ε Ὀδίς 6 βυγῦο] οὗ [πεῖν σε] σίοη. ΤΒς 
ὙΠΓΉ65565 ΜΟΥῈ ὈΥΟΌΔΟΌΪΙ συ] οὗ πιὰ] τηϊβὶη- 
τεγργεϊδιου, Τῆς ϑαηβεάπη Κηενν δὶ τὰς ἴσια 
86ῃ858 οὗ [6 ψγογα 5 νγὰβ (80. χχν]]. 62), ἀπά 186 
ὙΠ Π655865 ΕΥΟ ῬΓΟΌΔΟΙΪΥ ξᾺ}Υ ἀννᾶτὲ οἵ 11. Ουτγ 
Ιοτὰβ Ζϑαὶ ἴῃ οἹεδηβίηρς ἴῃς ἴσπιρ]ς (οἢδΡ. Χχί. 
12, 13) 5Βῃουϊὰ ἢανε θεῈπ δὴ δνϊάδηος ἴο 811 ἐμαὶ 
Ἧς νουϊὰ ποῖ βρεαὶς 5 1ρ ΠΡ οὐ 1. Βαβι 65, 
1 τῇεγ βυρροβεά Ηδ τηϑδηΐ ἴῃς ἴοῖηρὶς ἱπ [εἐστὰ- 
ΒΔ]οῖη, ἴΠεΥ πελσά Ηἰβ ῥγοπιῖβε οἵ τεβιοσίηρ ἰΐ, 
σοῦ οουἱὰ ἠοῖ ᾿ΡΙΥ ΒοβΕν ἰο τῆς (εταρ]ς 
56}, Τῆς ποσὰβ οὗ οὖσ 1 οσγαὰ ἃσζε ἃ ΡγορἤδοΥ 
οὗ Ηἰβ ἀραίῃ, δηὰ γεῖ οὗ ΗΙ!β υἱτἱπχαίς νἱςίοτγ ; 
115, ἴῃ (Πεῖγ ὉΠ 655 ἃπα ἕδη οίβυι [ΠΕ οουϊὰ 
ΤΆ Κα ἃ σγουηα ἔογ οοπαεπιηδοηῃ. 

γεν. 62. Απὰ ἴδ9 σὰ υχίοδὶ δίοοὰ αρ. ΠΝ 
ἃ ΒΠΟΥ Οὗ ΠΟΙῪ ΠΟΥΙΤΟΥ͂. --- Απδισογοαοί [ποὺ ποῖ ἢ- 
πα ῖῈ 51|6 πος ψου]ᾶ Ὀς 4 σοπίεμηρι οὗ ἱπιροτίδπι 
[65 ἘΠ ΠΊΟΉΥ. - Πηιδιὴ ἀο ἴμο86 τίσιθεθ δραϊηδὶ 
{2001 [5 1 ἴτυδ ΟΥ Ά ἔαϊδο ν [ἔ ἔτο, ψηδὲ 15 115 
ΓΘ Δηηρ ἢ ΤῸ τᾶκε Ρυΐ οπς αυοβίίοη οὗ ἴῃς 
ὨΙσὮ-ῬΓΙοβὲ 5 ἰδηρυλρε ἀἄοεβ ποῖ δ ἰὰς νεῆε- 
ΙΘΠς6 ἡδίυΓΑ)] ἴο ἴῃς οοςσδδίοῃ. 

γεν. 63. Βυΐ 7968 ποϊ]ὰ πὶ γϑδοθ. Βεΐοτε 
Αππᾶ5 Βδὰ βροκδὴ (}9ῆπ χυ ]. 190-23), δυῖ 
ἴῃλξΐ ννῶβ ποῖ δὴ οὔἶοϊδὶ ἤεαγίησ. Ηδγε ὑπᾶεγ 
αϊδα 655 Δηα τεργοδοὴ Ηες (45 Ὀεΐξοσγε ΗἩ τοῦ) 
5 516δηΐ, ἵπ ραίϊΐδῃος δῃὰ Ἴσομδάξηςε οὗ νἱοίογυ. 
ΤῊ [οϑΕἸΠΊΟΠΥ ᾿ν 88 ἴ8156 ἰῃ ἔδοῖ, ὄνθὴ 1ξ Ῥδγι αι! [}ῷ 
ἴτιια ἴῃ ἔοστη.Ό. Απ Ἄπϑνεῦ νου μάνα ἱηνοϊνεά 
Δῃ Ἐχρ δηδίίοη, Ὡς ἢὶΒ ΟΡΡΟΒΟΙΒ δἰ Υ ΚΗΣΝ 
ΑΙΥΟΔαΥ ΟΥ̓ ΟΙΟ ἴοο ΠΟΒΕΠ]6 ἴο δοςερί. Τῇῆε 5ἰ- 
ἰεῆοβ ἀοεβ ποῖ, ἃ8 ΘϑιῪ ἰπίεγργείετ {πουρῆϊί, 
Ροϊηξ ἴο οὔ βίϊεσηςς Ῥεΐοσα [ῃς γυάρτηεηί βεαῖ οὗ 
Οοά, πὰ Ηες ποῖ ἰαϊκεη Οὐγ ρδος δῃά Ὀεθη β᾽]ο πὲ 
Ὀεΐοσε Ηἰβ Ἰυάρεβ; ἔοσ Ηἱ5 βϊεπος Ἰεὰ ἴο {πεὶσ 
ϑτοαῖοσ Ἰπάρτηεπι ἀπ 56]ἐ-οοηἀοτηπαῖίοη. Η:8 
οἰαίτα ἴο Ὀε ἴῃς Μεβϑίδῃ νὰ8 ἰῇς στουπά οὗ {πεὶγ 
ΒΟΒΈΠΥ ἀπὰ αἷδο ἴῃς ΟΠΪΥ στουπὰ οἡ ὙΠὶσἢ ἐμ Ὲ Ὺ 
οου]ὰ ἀεπιαπα Ηἰ8 ἀεαιῆ: Η!5 5:]1δῆοθ ἱρ] 16 
1018, ἀπ βεσνεα ἴο Ὀγίηρ [ῃ6 ΠΟ]6 σηδίϊου ἴο Δῃ 
ῖ55:.6. - Απὰἃ [809 δἰρθὈχίοδὶ δαϊὰ. Οὐγ οτα᾿β 
βῖθηος σοχῇρο]5 ἴη6 δραπαοπηηθηῖ οὗ (ἢ6 βυδῖοτΓ- 
ἔυσε. χε ἴῃς ἀδοοίξ] 655 σγοπηδίηθα. ὉΠΟῪ 
γνου]ά ποῖ Ὀοῖονε ΠῚ, 485 Ηδ αδἰζοσυναγάς τοϊὰα 
οὶ ([ΚῸ χχὶ]. 67). ὙΤΠΘΥ τχθγαὶν οετεα τῃ6 
Δ]ιογηδίνα οὗ ἃ σοηυ]οῦίοη 48 ἃ ὈΪΑΘΡΠΘΙΏΟΙ ΟΥ 81 
πηροϑβίοτ. -Ί δάΐασο ἴπθθ0, εἰς. ὅεῃ. χχὶν. 3; 2 
Οἤτοη. χχχυϊ. 13. ὌΝ εη ἃ Ἰυάρε υβδεὰ {}8 ἔογ- 
τ0}14, [ἢ 6 τρὶς εὖ ΠΕΊΘΟΥ γ68 ΟΥ ΠΑΥ, τηδάςδ ἰἰ ἴῃς 
ταρυϊαγ οδίῃ οὗ τῆς νυ] η 688. - ΒΥ [πο ἐνίηρ θοὰ. 
ἴῃ Ηἰ8 ῥγεβεηςα, ἃ νυνἱηθ85 απὰ ἰυᾶρε οὗ τῆς δη- 
ΒΕΓ. --- ἘΠ9 ΟἸΕσίδί, [0 δοη οὗ αοὰ. ΤῊς ἰαἴίεῦ 
ἴο ΡΓΟΡΔΟΌΪΝ πιοδηΐ τογα ἴπδη ἴῃ ἔοττηεγ. 
Μδιῖ χίν. 61, δῃὰ ἴῃς φυεβίίοι δ ἴῃς τηϊγὰ Ἵχδτὴ- 
ἱπαῖίοη (ΓΚ χΧχὶὶ. 67, 70), ἱπαϊοαίς ἴῃδὲ ( αἷὰ 
ΡΒΔ5 υδεα ἰξ ἰἢ ἃ 86:56 5:1} ΔΓ ἴο ἴπδὲ γὸ ΠΟῪ 
ἰδοῦ ἴο ἃ “Ης δηᾶ ἴῃς ϑδημεάσγιη τ ΠΉΡΙῚΥῪ 
Διϊδοῃηοα ἴο ἰξ (ῃς Ρδουϊ ΑΥ τροδηϊηρ ΜΗ Οἢ, οἱ 
Ῥγενίουβ οοσδβϑίοῃβ, δα Ῥεδὴ βυσὴ δὴ οἤξηῃοσς ἴο 
ἴδ (Τ]οδ ν. 18; χ. 31) ; ἀπά 7}6805, ἔ}} τπ- 
ἀεγβίδπαϊηρσ ἴπεῖγ οὔ])εςῖ, γσανε ἃ τηοβὶ εἰ ρμδίς 
δἰηττηδίίοη ἴο [ΠΕἰγ ᾿παυγγ. ΟὐὨ 411] ἴῃς τεβιϊπιο- 
65 ἴῃ ἕανοσ οὗ ἴῃς αἰνιηἱγ οὐ (γί, (μὶβ 15 τ 6 
τηοϑὲ οἷἶδᾶσ ἀπὰ ἀδῆηις ᾽ ((σετῖδο ἢ). ι 



σβαρ. ΧΧΥ͂Ὶ. ς7-)..}] ΤΗῈ ΘΟΒΡΕΙ, ΑΟΟΟΒΌΙΝΕ ΤΟ ΜΑΤΤΗΕΥ͂. 
γε. 64. οδῦδ βαΐϊϊβ. Ῥυΐ ρου ᾿υαϊςοϊα] οαἱῃ 

οὔξ Τοτά ταὰρ]ϊ68. Τὸ Ὀς 5ἰϊεηὶ ννουἹὰ Ὀς οοη- 
Ββισυρσὰ 45 ἃ οοηξεβϑίοῃ ἴπδὶ Ης ψγὰ5 ποῖ ἴ86 Μδ68- 
Βἰδῇ. - Του μαδὲ βαϊὰ, Αἢ δῆθμττηδλιίίνα ΔηβννοΥ 
(Μαζὶ χίν. 62: “1 διὰ). ΤΤἢ15 οδὶπὶ ΤΈβροῦβα, 
ἄτγανῃ ουαἕξ ΕΥ̓͂ ἴῃς οαἰὴ, 15 ἃ ρυδ]ὲς ἀδοϊαταοη οἱ 
Η 53 Μεβϑίδῆβῃρ. [ὁ δηϑυτοαὰ Ηἰβ8 ἀφδῖῃ, δῖ 
διὰ ἔ1} τεϑρο βὶ ἘΜ ὉΡΟΩ πο. Τῆς ΕΑ ξυ] 
ἍΝΊ 1655 (Εδν. 1.) ἀἰα ποὲ ἐδ] 6 Υ ΟΥ {21}. -- ἹΕοχθ- 
ΟΥ̓́ΟΣ, ποὶ “παυοσίῃ6 655. ΟΥΟΥ δηᾶ ἅδον ἴδε 
οοηξεβδίοη, το ΤΕΥ πουὰ ποῖ Ὀοίϊονε, ΗΠ5 
ἸοτῪ που]ὰ ἀρρεᾶσ ἴο ἴῃϑπὶ 45 ἃ βίρτι οὐ 115 {γατῃ, 
ἧς 785 σοηϑοιοιι8 οὗ Η5 σΊΟΥΥ ἰῃ ἴπε πιοπιεηΐ οὗ 
Ἡ] 15 οοπάεηιηδίίοη, ἴῃ Ηἰβ ἀδοροϑὶ πυτῃ][δίϊοη, 
ΤῊ ΐ5 ἀςφοϊαταῦοη του Ὀδ ἃ ΑΓΩΪΠΣ ἴο ΔΏΥ ποῖ 
Βαγάδηςα ἴῃ (πεῖν ορροδίζοη, θυϊ ἴο πιοϑί, 18 ποῖ 
11, ἃ ψὰ8 ἃ ῬΙΓΟΡΏΘΟΥ οὗ ᾿υάρτηθηί. --- ΕἼΟΙΩ 
Δοποοΐοσ δ δ84}} γθ 8δ006θ.(0 Νοῖ 5:Π1|0]} δ ϑοιὴβ 
[6 “ βοσρδέεσ, Ὀυϊ ἴῃ 411 ἴα ἑυΐατο. ΟΠ 5.85 
εἰοτγπεολίίοη Ῥεράῃ 48 500ὴ 88 {πα ῖὶσγ ργοσθθαϊηρ8 
ἀραϊηβὲ Ηἷπι τεσ βη:5η6α, Δηα ἴῃ βοῇ ἃ ὝΑΥ 85 
ἴο πιᾶῖκο ἴῃς [εν ]8} ρεορὶς 886 Ηἰβ ρονοσ. 'ΓἢΘ 
ῬΤΟΡΆΘΟΥ μ45 θεεη ἐ16]1ε ἀν οΥ ϑἴηςα. --- ΒΙΓσι σ᾽ 
8435 [ΠΟῪ ποὺ 841 ἴ0 ρὲ Ηϊ, τ ἢ ἃ τοίη 
ἴο ἴδ υΐεῖ οοπβάδηςε οὗ Ηἰβ ἔυΐζυτα Ροβιτοη ἴῃ 
Εἰοιτ. --Ααἰἴ ἴὸ σίφις παηᾶ, ἐ. 4., (ἢὨς ῥΙαος οὗ 
ΟΠΟΥ. --ΟΥ ἈΟΨΟΣ, ἡ. 4., οὗ ἀοά, ψῶο ἰ5 ΑἹ- 
τοὶ. ΤῊ Ϊ5 ἐχρτγοβϑϑίοῃ 15 υβεά ἴῃ σοηίγαβὲ ψιἢ 
Ηἰ5 ργοβεηΐ ψεάκηεσβ. ΤὨς ΨΠοΪς 8]1.ἀ65 ἴο 8. 
σχΟ ΣΙ, τη Ης δὰ αυοΐϊεα ἴο μοῖ ἴῃ (ἢ6 ἰΔ5ῖ 
δηοουηῖος (ΠΡ. χχὶϊ. 44). --- πὰ ἰὴ οἡ [6 

πᾶ οὗ ἤθᾶνθῃ. “Ἴδε 5ἰρῃ ἔγοτα ἢδάνθῃ ̓  [Π6Ὺ 
δὰ ἀεπιλπάδαά (Μασκ νὴ}. 11). ΤῊΪβ8 χεΐειβ ἴῸὸ 
ΟὨ τ 51 ̓ 5 πα] δρρεαγίηρ, ὈυΣ τὺ ἱποϊυάς Ηϊπ5 
ςουλῖηρ' τὸ ᾿υάρτησηῖ οὐ ἴῃς [6 88} ΡΘΟρ]Θ, ἂἵ {πὲ 
ἀεπίσαςτίοη οὗ 7 Θγυ84] 6 πὶ. 

Μετ. ός. Τδθα [86 πἰρσῃ-Ὀσίοδὶ σοηΐ πἷδ οἹοἴ68, 
δἷβ ὈΡρΡροτ-ραιταδηῖ, ποῖ [π6 ὨΙρἢ-υίοβα τορος, 
ὙὈΙΟ Μγ͵ὰ8 ἍΟΤΩ ΟἿΪΥ ἰῃ (ἢ6 ἴδῆιρ]6. Κδησΐηρ 
ἴῆς οἸοίμα5 85 ἃ βίριηι οὗ πιουσηὶηρ ΟΥ οὗ ἱπαϊρ- 
ΔΌΣ (Αςἰβ χὶν. 14), Ὀπΐ ἴῃ 6 ΦΟΙΤΏΘΥ 56 η56 
Μ43 ἑοτἀἄάδῃ ἰο ἴπ6 Ὠἰση-ρτεβὲ (κεν. χ. 6; χχίὶ. 
10). [πβίδποθϑ οὗ ἴῆς ΒΙρῃ-᾿σίθϑίβ.. υϑίηρς (ἢ15 
βίξῃ οὗ ἱμαϊσηιδίίοη οσοὺγ ἰῃ ἴη6 ὅτβι ΒοοΚ οὗ ἴῃς 

ΔΟΟΔΌεα658 Δπὰ [οβερῆυβ. Τῆς [ἐν ἐουπὰ ἴῃ 2 
Κίηρβ χυ δ, 37, ἃ ρσεοδάδηϊ ἔοΥ γεπαϊηρ ἴῃς οἰοῖἢ65 
Οὐ οὐσοβδίοηβ οἵ σεᾶὶ] οὐ βϑυρροβεὰ ὈΪΔΒΡΏΘΩΥ. 
ϑυοῖ δὴ δοῖίοῃ, δἱ ὅσϑὲ πδίυσζαϊ, ὑθοδσηδ ἃ τίου 
οὗ βρεοΐδὶ τοσυϊδοῃ, ἤδῆσα πλογα {πο αῖτ] 4] (ΠΏ Δ ἢ 
ΓΕΔ]. --- οὸ Βαίἢ δροῖκϑηὰ ὈΪΙΑΒΡΊΘαν. ΤῊ ἰπι- 
1165 - (1.) Τῆαῖϊῖ ουῦ 1,οτὰ μδὰ ου οαδἱῇ ο]διταθα ἴο 
βε Ὀἰνίης, εἾ5ε ἴξ οου]ὰ ποῖ θ6 ᾿δ]]16α ὈΪΑΒρΡΒεταν ; 
(2.) μαῖ τὰς μῖρῃ-ρυαβῖ, νἢ1]6 σοπαρε!]ηρ ΗΠπὶ 
ἴο Ὀς ἃ ννἱῖἴπ655 ἴῃ Ηἰβ οὐνῃὴ ο386 δῖ οὔςθ ἀδοϊαγεα 
ἨΠΞ ἰοϑιΟΩΥ ἴο 6 ἡαέσέ, εἶδα 1 οουἹὰ ποῖ ΡῈ 
οδ]Ἱεὰ ὈΙΔΘΡἈΘτΩν. ΠΥΡῚ Οῆς ΏΟ ΠΕΔΓΒ οὗ [6515 
ΠΟΥ͂ ταιϑὶ δοςερί εἰϊμον 5 (Ἐϑι ΠΟΩΥ τοβϑρεςῖηρ 
Ἡ τΩ561Ὲ οὐ ἴῃς νετγάϊος οὗ τῇς ΠΙρἢ-Ργιοβί. --- 
Ὕδι ἔυσῖδοσ ποοᾶ, εἰς, ΤΏΘΥ μα αἰ ΟΥ ἰὴ 
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ξεϊάπρ ψὶῖποβθεβ. ΤΒα ἔγυα τ ΪΠ655 δηβινεγοα - 
ἴμδν τοέιβεά ἴο Ὀδ]ανα, θαὲ ἔἐουπα ΗΠ σοπξεββίοη 
βυβηοίεπὶ ἔοσ {πεὶγ ρυγροβα. -- ΒΟΒΟΙὰ ποῦν γὸὺ 
δύ μθασὰ [πο ὉὈ]ΔΒΡΉΘΥ. ΤῈ Ὠἰρῃ-Ὀτθϑὲ 85- 
Β.Π,68 ἰπδὶ [ΏΘΥ 41} ἄστοὰὲ ἱτ Ὠἰπι, [ῃς ψ80]6 
νεγαϊος Ρεϊηρ Βρόοκδη πῃ μοὶ Ὠαβῖβ. 

γετ. 66. Διὶ ὑυΐπὶς γοῖ Α ἐογηιαϊ. ρυϊεησ 
οἔὗ τὰς αυσδίίοη ἰο νοῖδ. - ΗΘ ἐδ (οΓ 
“Μοτίηγ ᾽) οὗ ἀθαῖϊῃ. Τῆς δῆβνγοσ οὗ 1] (Ματγὶς 
χῖν. 64). ΤῊΪ5 ἔογπμαὶ σοπάδτηηδίίοη τγᾶ8, 85 186 Ὺ 
ἰτηαρί πε, δοοογάϊηρ ἴο ἴ6 ἂν (1,ν. χχὶν. 16; 
σοτρ. ϑεαῖ, χν"]. 20). ΤΏ ϑδηθοαγίη τνᾶ5. ξογ- 
διἀάδη ἰο ἱπνεβῆῆραϊε ΔΠΥ ΟΔΡἑϊ8] οτπηθ ἀυγίηνσ 
[ῃς εἰρη, ἀπὰ δοσογαϊῃ ἴο (ἢ ἘΚοπιδηῃ ἰδ ἃ 
βϑηΐδηςα ὑγοπουπηοθα Ὀεΐοσς ἀδύνῃ τνᾶ8 ποῖ ν]]ά. 
ΤἼὶβ ἰο8ὲ νοῖβ, Βονανουῦ, ΠΟΥ σοηΒ᾽ ἀογθα 85 86ῖ- 
ΕΠ ΡΣ ἴῃς φυεϑΌοῃ ; ἤδηοε [δα 11]-ἰτοδϊταθηξ ν ἰ ἢ 
ἔο]ονγθὰ (νοτβ. 67, 68). ΤΕΥ πετὰ βοταρυίουβ ἰῃ 
Βοϊάϊηρ Δηοίμεσ πιεοῦηρ ἴῃ ἀλυ σῆς δπὰ ἔμοσα 
ῬΑβϑὶης ἰἢς ἤπαὶ βοηΐθηςθ (οἢδρ. χχνἹ.ῖ ; ΓΚ 
ΧΧΙΙ, 7). Ὑεῖ ὄνδη [18 νγᾶ8 {Π|ῈρΆ], ἔοσ ἃ βαῃίθηοα 
οὗ ἀεαῖῃ οουϊὰ ποῖ θ6 ρχοπουποςξα οη ἴῃς ἀδγ οὗ 
[η6 ἰῃηνοβιϊσαοη. ΑἹ] ἰδς εχδμιϊπαίϊοηβ ἴοοὶς 
Ρίδος τ π οὴς 1επ]5ἢ ἄδυ, Ῥερίποΐηρ ἴῃ τῃς 
ενεηίην. 

ψεγ. 6). Ἰδϑα ἀἱὰ ΠΟΥ δρὶΐδ ἴῃ ἷα ἔδλοο. Τῆς 
ἀτὰ οδϊοῆυ, Ὀὰξ ΡτΟΡΔΌΪΥ ἴπῈ ποία θοῖ8 οὗ ἴῃς 

ΔΏΒΘΟΤΙΏ 4180 (Αοἱβ νἱ]. 54, 57 ; χχὶ!. 2). ΑἹ 8]] 
ἐνδηΐβ {ΠΥ Ρειτηϊ τε ἃ [τ ννὰ8 8ΔΠη δχργεβϑίοῃ 
οὗ [86 στοαῖοβὶ σοηϊεηρί. Οὐ], οτὰ νὦϑ ἰσεαῖοά 
85 Οἣδ δχοοιηπιπὶςαῖδα, [που ρἢ [ἢ 6 ΠΔ] βεπίδπος 
δὰ ποῖ Ὀεεη ρδϑββ6α. ---- Απὰ Ὀυΐοϊς εἰ. ϑίγυοῖκ 
ΗΙπὶ τὰ πεν ἤ515. --- πὰ δοιῖο (ἴῃς οοοτβ,᾽ 
Μαχῖὶκ χὶν. 6ς) βπποῖθ μἷπι. ΕἸΓΠεΥ τ ῖτἶἰ 1π6 Παηὰ, 
οΥ “τ χτοάϑ,᾽ ροῦν Ὀοΐῃ. Οουρ. ἴδε 5ἰπι- 
Ἶὰτ ἰγοαϊτηθηῖ αἱ [ῃ6 Ἔχδηιϊπαϊίΐοῃ Ὀεέοτε Απῃδϑ 
(]1}Οἢῃ αν. 22). ΤῊΐβ ργοῦΔὈΪΥ ἰοοῖκ ρΐδος ἴῃ 
Ρατὶ ἤδη [6505 ψὰ5 δα Ἰηἴο ἴῃς σουτ ἴο Ὀς Κερὶ 
ἴ[Πδγα ὑπῈ}]} [π6 πιογπῖην. ὉΠὲ ΟΠ ΘΥ5 ὙγΈ γα περι: 
ΔΌΪΥ [πο88 ὑγδιτηϊηρ ὑπεηλβοῖνεοβ ὈὉΥ τῆς ὅτε, ἀπά 
᾽υδὲ τ[δη Ῥεῖεσ ἀσπιεὰ Ἡϊτ ἔογ {πε τὨϊτὰ τἶπης, 50 
1μδὲ οὐῦ 1,ογὰ τυγηεα ἀπὰ Ἰοοκεα οἡ δἷπι (κα 
ΧχΙ!. 61). 

ψεῖ. 68. ῬΙΌΡΒΘΑΥ ππΐο π8, ἴδοι Ομγίδί. Ηἰ5 
ἔλος ψὼΔ8 οονογοα, πα αὔἴοσ δδορ ὈΪονν, Ηδ νγὰ8 
ἀϑικοὰ γῆο ραν τ, ΤῊ Ἰοννοῦ οὔἶΟ1418 ῬΓΟΌΔΌΙΥ 
οοπεπαεὰ [ἢ]5 βοοίδηρ διηυβετησπῖ ἔοτ βοηις {ἰπ|6. 
Τῆς Ἐοτϊηδῃ 50] 16 γ5 οσα αρὶ ἰπ ἴῃς βδϊὴς Κὶπά 
Οὗ πιοσκοσυ (ομᾶρ. χχνὶϊ. 28-1), ἘΕἸτβῖ, οου- 
ἀειηποα 45 ἃ Ὀ]ϑρμειλοσ, Ης ν͵8 ἐγεαίεαὰ 85 Δῃ 
οἴανν. [Ἃκὲ (χχὶ!. 65) δαὰ 8: “ΜδῃΥ οἴδογ 
ἰΠΐηρ8 ὈΪΑΒρμοπιουϑὶν βρακα ἴΠεΕΥ ἀραὶπδὲ Ηἰπι. 
ΤῊὮΘ ἕεσπῃ ὁ ΓΟ γβι ̓  15 υϑεὰ ἰὴ τοοκοσυ οὗ Ηἰ8 
οἸαἰπιβ, ἀπά Ηΐ8 ϑΐθησς νου Ὀ6 σοπδίπιεα ἱπίο 
ΔῊ ενϊάρδηος ἔμαῖ Ηδ ννὰβ δὴ ἱπηροβίοσ. Βτυΐδὶ 
νυν] 5 οὗ ἴπ6 Μεβϑίδῃ ψοσα ἱπνοϊναα ἴῃ {15 Ὀγυΐδὶ 
ὈΪαγυ. Τθοζγα 15 ἃ τηοοκὶπρ οὗ Ηἰπὶ, ψ οι οδηηοῖ 
ϑίτικε Η5 Ὠυπιδη Ῥοαγ, [πουρῇ αἀϊτεοϊεα ἀραϊηβὲ 
Η]8 Ῥεζβοῃ, ΗΪβ οἷος, Η!5 τιγϑβίϊοαὶ Ὀοαγ. 

ΟΗΑΡΤΕΚ ΧΧΥΙ. 60-75. 

]είεγὶς ομεας. 

6ο ἽΝ Ῥεῖθσ 5δῖ 1 ψἱτμουΐ ἴῃ ὃ [6 ραϊδοο :3 δηά ἃ ἀδηηδεὶ ὃ α δλαν χὶν. 
σοδηβ υὑηΐο δίτη, βαγίηρ, Τποὺ αἷθδοὸ ψαβδῖ ἢ [6505 οἵ 

γοὋο ΟΔ]11|66.3 

Δ 5 51 ΠῈ 3 ρουσί 

δὶ υκε 
ΧΧΙΣ, ςς-ὁ ; 
Ἰοὴν χνῖϊ 

Βυῖ δε ἀδηϊεα Ὀεΐογα ζάδρε 8]1, βαγίηρ, 1 Κὺποὺνν ποῖ 168) 35- 
ὅ 866 νεῖ. 3 

8 τηλἱὰ 4 {η6 (δλ᾽ιίξδῃ 
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7σι ψνηδῖ ἴῃου ϑαγαϑῖ. 

ΤΗΕ ΟΘΟΘΡΕῚ, ΑΓΓΟΟΚΌΙΝΟ ΤῸ ΜΑΤΤΗΕΨΝ. [ς(ς βαρ. ΧΧΥῚ. 69-)ς. 

Απὰ ψἤδθῃ ἢς ννᾶ8 ΡΌΠΕ ουξ ἠἰηἴο “[ῃς6 Ροχοῇ, “ [ῦκε ανὶ. 
ΔΏΟΓΠΟΓ πα 16] 584} Ὠΐτη, ἀπὰ βαἰὰ υηΐο [θη ταὶ ψεσο ἴἤ6Γα, 

72 ΤῊΙΒ ,εοιν ὃ 85 αἰ58ὸ στ [6508 4 οἱ Νδζαγεῖῃ. Απὰ δρϑίῃ 
73 ἢδ ἀδηϊεὰ νι δὴ οδίῃ, 1 ἀο ποῖ πον ἴ [ἢ6 τηδῃ. 

ν}116 8 οαα πηΐο ἀρ " ἴΠεΥ ἴμαΐ βιοοά Ὀγ, δῃὰ 5αἱά ἴο Ῥεῖεγ, 

ΘΌΓΕΟΙΥ ἴοι 4130 αἵί οἠδ οὗ ἢ θη ; 

401 Ἀςῖ8 Χ. 
1γὶ χὶϊ. 13, 
14: χῖν. τ] 
Ἐξεν. χχὶ. 12, 
13, 155 21, 

Απὰ αἴϊογ α οὔ ἘΣ 
37. 708 
χυ]ὶ!. ς; χὶχ. 

ἔογ 9 [ὩΥ βρδεορβ θα γαυθίῃ , ἐδαρ Ίπικὸ 
74 ἴῃε6. Ὑβεη Ῥερδη δε ἴο ουγβα ἢ δηὰ ἴο βνεαγ, σαγέρρ, 1 Κπονν ἴοβὰ Σνῆ 
75 ποῖ [ῆἢ6 πηδὴ. Απάὰ ἱπηπηδαϊδίοϊν ἴῃς 12 σοοΚ οτεν. ἊΔπα Ῥεῖογ 

26. 

τοι ΙοΓοα ἴῃς ψοτάϑ οὗ Γ65115,  Ιοἢ 5414 18 αηΐο Ὠϊπλ,16 7 Βεΐοτγα , σεν. 3. 

[86 σοοκ στον, ἴοι 5}4]1 ἀθῦγν τὴς [σι οθ δ Απά ἢς ψεηΐϊ ουἵ, 

Δῃηα νερῖ ὈΠΙΕΙΪγ. 

δ »ΜΩ5» 6 1ἢ6 ΝΑΖΔΑΣΘΩΘ 
9 (ογ ὄνθῇ 10. 27 ο411 ἀοτνγῃ οὐυγ8658 οἡ Ὠἰ56} 

1. Δ 18 ον ἰῆαλιϊ ἢ6 δὰ 5α] ἃ 24 σγ»εἱΐ ηΐο ἮΪΠῚ 

ΤΗΕ ΝνΑΚΙΟῦ5 ΑΟΟοΟυΝ}5 οὗ Ῥοεΐογ 5 ἀδηϊδὶ. 
ΑἸ] ἔουγ Ἐνδῃηρε ἰβῖβ παιτδίς ἴῃ τηδῃ ἔδοῖβ. 
ΤὨεΙΣ σδπαϊαὰ πιἰδιθπιοηῖβ σεβρεοηρς τῆδὲ ταϊσῃϊ 
86 6πὶ ἀδτορδίοσυ ἴο [6 ροοα πᾶπις οὗ οης οὗ τῆς 
Ομεξ ΑΡροβίϊαβ ἰβΒ ἃ ρσυαταηῖες οἵ ΠΟΒΕΗ δηά 
ῬΓεβυτηρῦνε ονίάδηος οὗ {τυϊπέυη655β. (Μδσκ, 
ὙὙἼΟ ΡΓΟΌΔΟΪΥ τοῖς ὑπάογ Ῥεῖουβ οὐσῃ ἀϊγοςίίοῃ, 
ἰ8 νθΥῪ ἔ.}}.) ΝΟΥ 5 ἴπεσς ἰπ ἴῃς βίουυ δὴ ἱπιιεῖ- 
επί ΠΠΡΤΟΡΆΡΗΣΤΙ αὶ Ἰεαϑὲ ἔοσ ἴοϑο ψῆοὸ ἢᾶνςὲ 
Καονίεαρσε οὐ ἴῃ6 πουκίηρθ οὐ Ὀϊνίης ρστδοα. 
Το οὈ͵]εθοΐοτβ ἰδ πιᾶὺ Ὀὲ 5δι:ιὰ : "ΤῊΥ βρεεοῆ Ἀὲ- 
Μταυοῖῃ ἴπος.᾿ νοῦ ῬΡΙΕὲ οὗ ἴτε παιταίϊνε 80- 
οογαβ ποῖ οὐΪὺ ψῖὶ (Πγβύδη ὄχρεῦδηος, Ὀυὶ 
ΜΠ της Τσπασδοίου οὗ Ῥοῖοσ 45 βκΚεοιςμοα ἴῃ {πε 
Νεν Τεβίδιηοθηϊ, Δπα τ ἢ ΟὟΥ 1,οτά 5 ρσεαϊςιοἢ8 
ἀπὰ πλγπίηρβ ἴο ἢ. ἍΝ δὲ Ὀεΐε!}] Ῥεῖεσ πιᾶὺ 
Ὀ61}1 δὴν Ομηβεῆαση ῬὯο τα] ϊεβΒ ου ἢ8 οἾἢ 
δγο στη, ΘΒΡΘΟΙΔΠΥ ἈΠΕΥ 56]ξ-Οχα]τδίίοη (νεγϑ. 33- 
45), ἰΔ0κ οὗ ψναϊο ἢ] π 655 δηὰ Ῥτᾶγοτ (νεσβ. 40, 
43), ἀπά ῥγεβυτηρῖυουβ γυβῆϊηρ πο ἀδηροτ (νυ Γ8. 
Ι, 58). ΤῊΣ δοοουηῖ οὗ Ῥοῖογ᾽ Β σγαροηΐδηος 4150 
παβ 118 σοπῆβιτηδίοη ἰῇ ἴῃς ΟἩτβῦδη ἤεασγῖ, [ἴ 
ΑΞ Οὐσσλϑδιοηδα ἴῃ ρασὲ Ὁ. ἃ πδίυγαὶ οδυβε (ἴῃς 
ΟΥΟΝ ΠΡ οὗ ἃ (00Κ), γεῖ ἀνε [παῖ γγ͵ὰβ ἃ αἀϊτεςῖ 
ϑἷρη ἔγοῦὶ ἴῃς Τογὰ : ὈΥ ἃ Ἰοοκ οὗ ᾿οπιραβϑβίοῃ 
ἃπὰ Ἰονε; ὈΥ ἃ τοιηθιηθήαπος οὗ τὰς 1, ογά 8 
ΨΟΤάβ, το δ! Πρ 8 ῥδβϑὶ βἰη οὗ για αυϊῖε 845 
Το 845 ἢὶβ8 ῥγοβϑεπῖ ἀδηΐδ]. Α1}] σεῦ ἔσουῃ 
ΓΟ γβῖ, δηὰ ἤδῆος ἰῃῇς ροηϊΐϊοπος τ)1δϑ σοπυηα. 
τ τὰβ δυάάσῃ 845 ἢἷ5 βίη ἡδὰ Ὀδδῃ ; ἴξ νν85 βδογοῖ, 
ΒΊΠΟΕΥΟ, ἀπά ᾿αβίίης. ΤῊ ἱηίογηδὶ ονϊάσπος οὗ 
{τυ πέσ] 655 5ηον5 ἴδ ἢ νδγϊδί!οηβ ἴῃ ἴπ6 ἐΟῸΓ 
δοσουηίβ ἅσε δνϊἀδηςαβ οὗ ἱπάερεπαάξηςε, ἀπά ποῖ 
ἀἰβογεράποιεβιυ ὙΠΟΥ ἄρας ἴῃ ἴδε τηδΐῃ ἔδςίβ, 
πατησὶν, ταις ῬοΙΟΣ τοῦς γεζσργείσεα ορε ζλγες σεζα- 
τἴονις ἀατίηνς ἴπς πἰχῃῖ; παΐ μὰς νγᾶβ ογε αὐ ἑἀγέε α 
εἰερεῖεν οὗ ἀϊΐς Ζογά; Ὀυχϊ πὸ αἰβεγ ἴῃ ἀςί8118. 
ΤΠΟΥ τηεπίοη αἰβδγεηϊ σεσορηΖεΓβ, Ἔρος Π}Υ ἴῃ 
ἴῃς βεοοῃά δηὰ {πϊγὰ οᾶδ8ε, ἴπεΥ γτεσογὰ αἰβεγεπὶ 
ΤΟΡ] 165 δηᾶ αἰβεγεης οἰχουπιδίδποοβ. [τ ἔο] ]ονν8 
[ηδἴ ποῖ οῃς οὗ [6 ἔουγ σοπβυϊςα τὴ πατταῖϊνε 
οἵ (ἴς οἴμόΥβ, ΟΥ̓ ἀογνδα ἢ1]5 δοοουης ἔσο ἴῃς 
δῖα ἱπηπιεάϊδλιῖς βδοιτοθ. ἘΕὈΥρεΙβ ψουἹὰ ἢᾶνε 
τηδὰς {Ππεὶγ δοσουηῖβ ἄρτεο; ϑΥΪοΥΒ οὐ Ἰδρεηαβ 
σου ἤᾶνα 5ῃοννῃ ἃ ΟΠ ΠΟ βοῦτγοσ : Ὀυΐ ἢ 656 
ἀἸἤοσγεηςεβ γόνα {παῖ [6 Οσσυγγεηςδ5 ἴοῸΚ ΡῥΪ]δος 
Ἀπα νεῖ σαροσίθα ὈΥ̓͂ ογεήιθ]ς ἱπάδρεπάσδηϊ τυῦῖῖ- 
Ὧ65865. 
1 5 ἀἰβίουϊε, οννενεσ, Ὃ σοπβίσυσξ ἃ ϑβἰῃηρὶς 

8.4 τ||ὸ 8116 
Ἐ ρρεῖξ Αγ] 

16 τῃγὶςα ἀθὴν πὲ 

ΤΊ ΚΟΥ ποῖ 

παγγδίϊνε οαἱ οὗ ἰῆς ἔουγ δοοουηΐβι ἘδΟὺ ἀδηϊδὶ 
σουϊὰ ποῖ ἢᾶνε Ἴοπϑίϑῖςα οὗ ἃ σεσορπίἴοη ΌΥ ἃ 
Βηρὶς Ῥδίβοὴη δηῃᾶ ἃ ϑἰῆρὶες δῆβει ΟΥ̓ Ῥεῖογ. 
Ῥεῖεν γγ͵ὰ5 ἱπ δῃ δχοϊϊδα οσονα δὲ πἰσεϊ, ἰοσ ὑσοῦὺ- 
ΔΌΪΥ νο ουΐβ ΟΥ πΟΤαΕ. ΤΉΓΕς 5ϊ1ηρ16 αυσϑίϊοῃϑ 
Δηα ἴῆτες 5β'πρὶε Ἀηϑοῦβ σου ποῖ πᾶνε Ὀδδη 8]]} 
τπᾶὶ οςσουγγεά, Ὀυὲ γαῖμου ἴῆγες ερίβοάοθβ οὗ 505 
Ρἰςίοη δηὰ ἀδηΐαὶ. Τῆς νατγὶαῖίοπς τπογοΐοῦε ρῸ 
ἴο Ῥγονς ποῖ οἷἷγ ἴδε ἑνμαϊῥεγαάφρες, Ὀὰϊ 4150 τῆς 
ἡληἠίπεες οὗ ἴδε πδιγαῖῖνοβ. Αγτγεοπιεπΐῖ ἴῃ 
ΕΥΟΤῪ ροϊηΐ σου ϑβδυρρεδῖ ΠΟ] βίοη ; ἰῃς 80- 
οουῃηῖ οὗ ἴἴΓΤες 5111ρ0]ς ἼΠῈ ΤΟῊΣ δηὰ δῆβϑννεῖβ ψου]Ἱὰ 
δα ἱπηργοῦδΌϊΟ. ΥΩ ἔουγ ἱπαερεπαεηϊ, 
οομπροίδηϊ ἩΪΠ65565, ἐνθη 1ἔ δὶ ΟἿΓ ἀϊβίδηςς νῈ 
οδηποῖ δισᾶηρε 4}} (ἢς ἀεῖαὶϊ5, ἴθ νδγ δ 00} 
οὐσῆξ ποῖ ἴο βῆδκε οὖσ ἐδ ἢ ἴῃ ἴῃς δπτῖγε δο- 
ΟὐΥΆΟΥ οὗ φᾶς δηὰ 411 ἴῃῈ πδιγδῦνοβ. ΤῊς 
ΤΠδΟΥΥ οὗ ενίάδηος πδὶ 15 πηοϑῖ 8815 οί ΤΥ 80- 
οορίβ ἴῆγες οσςδβίοῃβ οὗ ἀεηΐαὶ, νιτουϊ σουη πη ν 
ΘΔΟἢ ΔΗΞΎΟΥ 85 ἃ βϑερδαγαδαῖδ ἀθηϊδ] ; ἴῃ 6 πόσες πι- 
ΤΏΘΓΟΙΒ ΤΟΟΟΡΉΪ ΠΟῺΒ ΤΥ πᾶνε ὈΘΘ ΠΟΑΙΪΥ 51Π|}0}- 
ἰἅπϑοιιβ, δηά {πὸ Δηβννοῦβ Ὀε]οησὶης ἴο ΘΔ ἢ ΟὐΟΔ- 
βίοη, σίνδθῃ ἱπ ψὰ]1]-ΠΙΡῊ ἱτηπηεαϊαῖς βυςσοοϑβίοη. 

ΕἼΚΒΤ ὨΕΝΊΑΣ, ; νεγβ. 690-70. 
ψεσ. 9. Νον ῬοΙΟΣ ἘΠΕ εἱ αἰϊδοῦὶ ἰὰ 

ἴδο οουχί, τὴς ἰηΐοτίοσ οουτ δηοϊοβεὰ ὈΥ (ἢς 
Ποιβ6ό. Μαῖκ : "Ὀεῖον ἴῃ ἴδ οουχί,᾽ δ. 2., ὈΘΙῸ 
τῆς σοοπὶ (ΡΟ ὈΪΥ οἡ ἴῃς στουηα-ἤοοῦ) Ἡοτα 
τῆς Ἔχδαηιϊπαϊΐοη 5 ΡΟΪΠΣ οὐ. [1 [ἢ]5 τοοπῖ 
ὍΘΙ ΟΡΟη ἴονναγάβ [ἴῃς σουγί, 48 Ῥ)88 βοῃγθι 1685 
τῆς οᾶβ6, ἴση Ῥεῖοσ οου]ὰ 566 βοιῃοῖῃιηρ οὗ [ἴῃς 
{Ππ4]. Ἰοδπ 16115 (χν]]. 15, 16) ΠΟῪ ἢς ραϊηρά 
Δαπκίββιοη. ἘΒυϊ ᾿ΔΥΤΉΪηΡ ΟΠ ς᾽ 8 5ε}Σ ἢ Ο]51᾽᾿8 
ΘηΘΠλἶ65 ἢ85 115 ἀδηροτβ. --- ἃ τοδὶ, Ματῖκ : “οπα 
οὗ 186 πιδϊὰβ οὗ τῆς μἰρῃ-Ῥηεβῖ,, ῬΥΟΡΔΌΪΥ τῆς 
οὔς ἯΠο Κορὲ ἴῃς ἀοοτ, πιεπῆοπαα ΌΥ̓͂ [ οἤ πη, 5ϊη6 6 
ἣς σοῃηεοῖβ ΜΠ [Π]5 ἀεπία] Ῥαίθυβ ἀποβάς ὈΥ 
ἴηε ἤτε ἱπ ἴῃς σουτί, ΕΧΡΓΙΓΘΒΒΙΥ πιοποηςα ὈΥ̓ 
Μαῖκ δπὰ 10κὲ. Βυϊ ἵνο πιδὶ ἀ-ϑεσνδηϊβ ΤΠΔΥ͂ 
μᾶνς τηδᾶς ἃ 5 πλ] ]ᾶτ σπασσεα οἡ [18 ΟΟΟΔ5ΊΟη. --- 
δοδδ ἴδ Θδ θη. ΡΥΟΡΔΟΌΪΥ ςοπίεπιηρίυουβ 
Ῥαπίοσ, οὐ Ἰίσμε τιάΐσαϊε, ποῖ ΝΠ ἃ υἱοῦ ἴο 86- 
τίουβ δοουδαίίοη, ὙΠε πιδιὰ 5εαπιβ ἴο ἢδνα ἔο]- 
Ἰοννεὰ Ὠἰτῃ ἰηῖο [ἢς οουτί, τερεδῦπρ τῆς Ὀδηΐογ, 
ΜΉΘ. Πα σορο]]εὰ ἰῃ ἴῃς ἀἰδετεηϊ ποτγάβ τεοογάδα 
Όγ ἴῃς ἀϊξεγοπὶ Ενδηρο] 55. 

ει. γο. Βαυΐῖ 89 ἀϑηϊοὰ Ὀοζοσο ἴδθπὶ 411. Βε- 
ἔοτε ἴμοβς ραϊπεγεὰ αδνουῖ [ἢ ἢἤγα. -οἰ ΚηΟῪ ποῖ 
σδὶ ἴλου δαγοοΐ. Οπ {15 ἄγβϑί οσοδϑβίοῃ ἣς ἀ6- 



ΓΗαρ. ΧΧΥῚΙ. 1-1ο] ΤῊ ΟΟΘΡΕῚ, ΑΟΓΟΚΌΙΝΟ ΤῸ ΜΑΤΤΗΕΝΝ. 

Πἶο8, ποῖ ΟἿΪΥ ἢ 15 ἀἰ5Ο Ρ] β 8} ἀπά Κπουϊεᾶσε οὗ 
]650ὺ5 (υκς ἀπά Τοἤη), Ὀπΐ ἀνθ ἴμαΐ Ὡς ὑηάοτῖ- 
βίοοάα ψῃδί 886 οσου]ὰ τηδδη (Μαίζ εν δηα Μαχκ) ; 
ΡοΟΒΒΙΡΙΥ ἰο ἴνο ἀϊξεγεπὶ τηδίἀ8. Ης ρῥγδοιβεα 
ενδϑίου, ΨΏΙΟΝ Ἰοδαβ ἴο ἀΐγεςι ᾿γίηρ, οἔΐεη ἴο ῥΡοῖ- 
͵υσγ. ΟἾθ1᾽ 8 σδῦβα 8 ποῖ ἢεῖρεα, ποὺ Ηἰ 5 ρθο- 
ΡΪε ἀείεπαεα, ΌΥ οτδεέϊν ρο]ογ. Ῥεῖοσ σον ἢΪ5 
δινογα ἴῃ [6 ρσέβδοηςς οὗ δὴ διτηδα Ὀδηά, Ὀυϊ ᾿ἰοὰ 
ἴο ἃ ἡἐκύνανη τηδἀ-8ϑογνδηῖ. [Ἃἢ ἰῃς Β10]6ὲ δο- 
οουηΐβ οὗ ἴῃ 111]] οὗ σοοὰ πηδῇ, σόοπιθη ἤᾶνς υϑὺ- 
4}}γ θεδθη ἴῃς οοοαβίοη, ἐμβουρὰ ποῖ ἰΠ6 οδυϑ6, οὗ 
τῃς οὔθ. Ενδῃ ἴῃς πιδία δὲ ἴῃς ψαῖε γὰ8 ἴῃ- 
νοϊνεοὰ ἴῃ [πε ΟΥ̓ πα ἀραϊπϑὲ [6808.. 

ΘΕΟΘΟΝῸ ὈΈῈΝΙΑΙῚ, ; νόγβ. 71, 72. 
εν. 71. [πο [8 ῬοχΟΒ. [ἢ ΠῚΒ ΘΙ ΔΥΓΑΒ5ὶ 

Ροβίἴοη, ἢ6 Ἰοξ ἰῆς ὅτε, σοίῃρς οὐ ἴο {πε ἐμωτ πὰς 
ξαΐενδυ Ἰοδαϊηρ ἔσχοτῃ ἴπε σουτί ἴο [πε 5ίγεεῖ ; 
Ὀτοροὶν πὸ ξαγίμοτ. Μαυὶ τηοηοῃβ ἃ οσγονίηρ 
οὗ [ἢς Ἑσοςκ, Μ᾿ Ὦ16 ἢ6 τνᾶ8 [ἤθγα (σοι. Μασῖ χὶν. 
20). Α8 Ῥεῖεσ δ πλβεὶξ ρσόρδῦὶν ἱπέοσιεὰ Μασ 
οἔ {Π18, 1 νγὰϑ ποῖ ἴῃ 6 σοοκ-οσγον δὲ Ὁτουρῆς 
Πΐτὰ ἴὸ ταρεηΐδῃσα ; ΠΟΥ ἄἀοαθβ ἢς σοηοθδὶ ἢΐ5 ἔοσ- 
πείξα! ηε6885 οὗ ἴῃς 5ίρηδὶ. --- ΠΟΙῸΣ πιδϊἃ δὲ 
δἷπι, δὰ Βεὶὰ ππίο ἔποπὶ ἴπδὶ ᾿ΤΟΣῸ ἴπογ06. Τἢ15 
βεοοῃα γοσοφ ΟΠ. 5ΕΕΠ28 ἴὸ ἤᾶνα Ὀσδη ἃ ρβεηεγαὶ 
οὔθ, Ὀερίηπιης ὈΥ ἴπ6 ἦτε (]οἢπ, ἢΟ ῬτΟΔΟΪΥ 
βίοοά ἴδοζτὸ δηὰ ἰ6}15 δὲ ἣθ ΠΣ: Πγ56 15 τυυϊϊηθββ6α), 
Ταουττίηρ ἴῃ (ἢ Ροτοῦ, Ὑῆθτα τ 15 σηδὶὰ αἰἱδοκοα 
τὰ (Μδιδεν, Μαγκ). 16 τῃς πιαὶὰ τιθητοπϑὰ 
ἴῃ νοῦ. ό9, ψγ28 ποῖ (6 Ῥοχίεθγεβϑβ, ἤδη ἴξ 15 Ροϑ- 
810] {παῖ 5806 ἰδ [κ65 ὉρΡ Ὦδσ Ῥδηΐοσ ἀραΐη. 1ὺΚς 
[6118 οὗ ἃ χηλῇ τεοορτιζίηρ Ὠϊπὶ; ῬτοῦΔΌΪΥ ἃ 567:- 
νλῃϊ βιδηαϊηρ πῃ ἴῃε Ρογοῆ, ομα οὗ ἴῆοβε ἴὸ ψῇῃοπὶ 
ἴῃς πηλὶὰ βροκθβ. Αἱ βυςῇἢ ἃ ἔπιες βυςῇ ἃ ομᾶσρε 
σου ]Ἱὰ ἀνγάκεη ΌΤΙ ΠΕΣΙ ΓΕΠΊΔΤΙΚ. --- δοδτδ [Π9 ΜΝ ξα- 
ΤΟΏ0θ. Αραΐῃ, ἃ ὙΟΠΊΔΠ 5 δ Άρομ, οὗ σοπῃίετηρί 
δηᾶ στ ἀΐςυϊς ; ροϊδπϊ δπουσῇ, ἤθη υμίδη πγελκ- 
655 15 ποΐ βϑιιρροτχίεα Ὀγ 1νὶπε στδοα. 
ει. 72. οπϊοὰ ἱῦὰ δὰ οδἵβ. Τῃς οδίῃ 15 

ταεπτὶοησὰ Ὀγ Μαϊπεν δίοηθ, ἀπά τγὰ8 υἱΐεχεά ἴο 
τῆς τηδίὰ ἴῃ τῆς ρΡοτοῆ. -ἰ κὸν δοῖ ἔδθ πῖδὰ. 
Ετόΐὴ δναβίοη ἴο ῬευυγΥ, ομς 5ἰη Ἰοδάϊηρ ἰο δῃ- 
οἴπεσ. Τῆδ οχργαβϑβίοῃ 15 Ἔνθ βϑοϊμενῆδλι σοῃ- 
ἰεπχρίπουβ; Ῥεΐετ δ ΠΟῪ “Δ ϑίἴοῃς οὗ βίυῃ- 
0) ηρ,᾽ ποῖ 4 “ τοοϊκ.᾽ ' 

ΤΉΙΒΚΡ ὈΕΝΙΑΙ, ἐο]]οννοα Ὀγ τερεπίδηςε ; ν6 18. 
73:75" 
ὅνα, 3. Δπὰ Ααἴτοσ ἃ {{|190 τ π|1186. “Αἡ Πουτ᾽ 

((μὰκ6), 80 [δι {π βεοοηὰ σοοκ-οζονσίηρ ξο] οννεὰ 

ΟΒΑΡΤΕΚ ΧΧΥΠ]. 

22ς 

Ἱτηιη δα ϊαίοϊν (νεσ. 74). Ῥεῖεσ ΡΥΟΌΔΟΪΥ γεμγαϊποὰ 
ἰπ τῆς καθ ἃ 83 ἃ 1658 ΟΟΠΒΡΙΟΙΟῺΒ ΡὈΪΔ0Ε. --- ΒΟΥ 
[δῇ εἰοοὰ ὉΥ. Α ΥΕΙῪ φθηεταὶ τεοορηϊοη Ὁ 
ἴΠοβὲ ἴῃ τἢδ Ρογο. μέ βεοοπὰ ἀδπηι] δὰ δ]- 
Ἰαγεα τῆς ἱπά:σπαίοη, Ὀὰϊ ἴῃ6 δχδιμ παῖ γγὰ5 
δρουξ οοποϊυάρδα, δηὰ ἰἤοτο ψ͵αϑ ΤΏΟΥΟ 81} δηὰ 
δχοϊϊοσηθηΐ, ΤὨς ἔγβί πδὴ 0 τγϑοορη!ζοα Ἠΐτη, 
88 ΡΓΟΡΔΌΪ [ἢ οπς τπεπίϊοπεα Ὁγ 1υκες ; [6 
τῆς ἰδ 6Γγ5 Ἰοϊμεα ἰπ: βΌΣΟΙΥ ἴμουῦ δἷδὸ δεί 
ΟὯΘ οἱ ἴμοτα, 45 16 ἴὸ οββοϊῖ ἢ]5 οδῖῃ (νεσ. 72) : 
ἴῸΣ οὐϑὰ ΓὮΥ δ ὈοΎτΑυϑΝ (Π006. Τῆς ΟΔὶ]᾿- 
Ιεδῃ αἰλ]οοὶ νγὰ8 ρδου Αγ, ποῖ πιδκίηρ ἃ αἰβιϊηο- 
ὕοῃ Ὀεΐννδεη τῆς συϊαγαὶ βουπαϑ, εἴς. ; ἃ τοδὰ 
τηρδῃβ8 οὗ ἀεἰοεοοῃ. Ῥεῖοσ ἸΏΔΥ δᾶνε ἰαἰκεά, 
ΨὮ116 ἢ (ὴ6 Ῥοτςῇ, ἩῊ ἀϑϑυτηθα ὩΠΟΟΠΟΘΤΙΏ, 

γε. 74. ΠΥ 86 [0 ΘΏΣΩΘ, ΟΥ̓ “ ἴο ΟΔ]] 
ἄἀονῃ οὐσβ68 ΟἹ Ὠἰτη56 11, ἢ δὶ ἢδ 8414 τγϑ ποῖ 
(Γυ6. - Απὰ ἴο ΒΎΘΑΣ, ἴο 041] οὐ το ψ]ΐημ655 [ηδὶ 
ἰξ νγὰβ ἱγαε. ῬγΟΌΔΌΪΥ ἂὲ {Π]5 ἔπις ἢς νγα8 γεσορ- 
ἰζεὰ ὈΥ 186 Κἰηβμδὴ οὗ Μδ]οῆυβ (Ἰοἤη χυ]!]. 
26), ψο δὰ Ὀδδη ἴῃ τἢ6 Ἐπ6τ οὗ σει βοηιδη, 
δηὰ ἀουθε]ε55 ἰπ ἴἢ6 δυαΐδηςα σοόοσὶ, πη] ΟΓ 
Ι,οτὰ νγα8 Ὀσουρθιξ ουἱ δέογ τῇς Ἐχδη)ηδίίοῃ, οὐ 
ἣς σου]ὰ ἢᾶνα βδεη Ῥεῖεσ Ὀεΐοσςε. -- πὰ ἱτοσθ- 
ἀἰδίοιν ἃ οοοῖς οσσσ. Τῆς βεσοοηα Τοςκ-οσονην, 
Δουϊ ἴτας ο᾽οΙοοῖκ ἴῃ τῆς ἘΘΤΉΝΙΒ. Τυδῖ τῆξη, 
Δοοοσάϊης ἴο Τὺκὸ (χχὶΐ, 61), οὖσ ἰοσγὰ "“τυὐτηοὰ 
δηὰ Ἰοοκεὰ οἡ Ῥεῖον,᾽ γε ἱπέθσ ἴῃαὶ {15 οὐ- 
οὐττεά 45 Ηδ νγᾶϑ Ἰεὰ ουἱ δἔζοσ ἴπεὲ ἌἼχδι) δίῃ, 
Ῥδίοσ ννὰ8 ἴῃ ἰδ ρΡοσςῇ, ποῖ ἔπε σουγί, ΤῊ]8 νἱ ον 
δοοουηῖβ ἔογ τὰς ἔδοϊ οὗ 80 τηδὺπὺ Πανΐῃρ τεςορ- 
πἰζεά Ῥεῖεσ ἔδεσε, δηὰ ἀρῦεεβ ἢ [6 τραυῦϊγα- 
τη δη(5 οὗ {ἰπ|6. 

γεΥ. γ5. Απὰ Ῥοίοσ σοσθιθοσγϑὰ. Η5 τ θτ)- 
ΤΠ Ὑ45 πεϊρεὰ Ὀν οὖζ 1, οτα 5 Ἰοοῖκ οὗ σορσοδοὶ- 
ξὰ] ἴον (σορ. Μαγκ χίν. 72). -- ΤῈ σψοσγὰ οἵ 
δοκυν (νετ. 34). --- Απὰ δ ψτοπΐ οὐ, ἑ. 4., ἔγουῃι τῆς 
ΡΟΙΟΒ ἱηἴο τῆς βίσχεεῖ, Ηἰ5β ἀδρδζίυγε ννγὰ8 ποῖ ἰὸ 
βᾶνς Ὠ1561 ἔσοτῃ ἢΪ5 ῬΘ.]Ου5 ροϑιοη, Ὀυΐ ἰο Ὀ6 
ΔΙοῃς ἴῃ 18 ρτίεί. Ἧς ἀαϊὰ ποῖ ργσο ουΐ ἰηϊο 
4 Ὀ]ΔοῖΚ πὶρῃϊ,᾽ ἔογ ἱξ νγᾶβ πιοοη]ιρῆς 5811]. -- Δπιὰ 
Ψψορὲ ΟἱΓΟΟΣΥ. Ἰελῖβ οὐ ἰσὰς ρΡεηϊΐοσηοθ. ΤῊ 
τοροηΐδῃςε οὗ [ὰἀΔ45 Ἰεά πίη Ὀδοὶκς ἴο {πΠῸ ῥυοϑῖβ, 
Ῥ Ὲ ΤΩΟΏΘΥ ἴῃ ἢ18 Βαπὰ ; ἐῃε σερεπίδηςε οὗ Ῥεῖοσ 
Ἰεὰ πὶ το σοὰ ΨΠ ἴδᾶτβ ἰῃ Π5 ἐγθβ. “ἋΑ 5118]]} 
ΤΩΔί[ΕΥ (ἃ πχεδῃ βεσνδηϊ) πιᾶῖκο8 τι. [211] σβοη σοὰ 
ἀοεβ8 ποῖ βυρροτῖί υ8 ; ἃ 5128]} πιδίϊετ (186 οτονηρς 
οἔ δ ζΟ0Κ) ΓΔ1565 05 541, Ώδη Ηἰβ στᾶος πλλῖκ68 
056 οὗ τ᾿ (Ουςδβηε]). 

[--ἰ,Ο. 

ἕξεις ἐξά 1Ἰ΄ο Ῥέζαξε; ἐδ6 οριογες 97 ξ' μάας. 

Ὶ αὖ ΗῈΝ (δεῖ τιογηΐηρ Ψγὰ5. σοΐηβ, 811] ἴῃ6 οἤίαξ ῥυίθβϑίβ 5 Μλὰκ αν 

δὰ 3 εἰάθτβ οὗ ἴῃς ρβορὶς τοοῖς σουηβοὶ ἀραϊηϑί [65115 ὃ ἴακο χχίϊ. 

2 ἰἴοριῖΐ δίῃ ἴο ἀεξδίῃ: Απᾶ θη ἴποῪ δὰ Ὀουηά Πΐηι, “ ΠῸῪ «ε ἴαικε χχὶϊὶ. 
τς ]οδὴ 
ΧΥΙΣ. 18. Ιοὰ ψἦνεϑ ἀΜαν, δηὰ “4 ἀε]ϊνεγεὰ ᾿ΐτῃ ὁ ἴοὸ Ῥοηίϊι8 ὅ “ ΡΙ]αῖα τ “τ ς, 

ΒΟΝΘΓΏΟΥ, 
3 Τἤδη 7} 0ᾶΔ5, ψ ἰσἢ δαὰ Ὀείϊγαγοα Ηἰπι,6 ἤδη 6 8.7 [ῃδἱ ἢδ 

ΜΔ5 ΟΟΠασιηηδά, “5 ταρεηϊθα ΠΪπΊ15611, δὰ Ὀγουρῃς ἀραΐη } με 7 ἄκνν τα 
4 [τἴὨΪΓῪ Ρίβθοαβ οἵ βιΐνεσ ἴο ἴῃς Ἅοβίεξ ρῥγιθϑίβ δῃὰ οἱάθσϑ, ϑαγίηρ, 1 

Δ Νον νἤδηῃ .3 δηά (ἢδ 
4 δε υρ 

5 

τοὶ Αοἰβ ἰἢ, 
ΣΆ. 

« ἴκικα ναὶ 
ΧΙϊὶ. τ. 

οἤδΡ. 

Ζ ὅ8εε οὔδρ. 
ΧΧΙ. 10. 

ἃ Οδρ. χχνὶ 

8 Αηὰ {Π6Υ Ὀουηά ἢΐπι, ἀΔηά 1οεα τη ᾿5 
δ 7λε δεςί στείλογίζέες ογείξ Ῥοηίαβ 6 δγ, ᾿ἰβ Ὀδῖγαγ 7ἾἿ ὈΔΟΚ 



226 ΤΗΕ ΟΟΘΡΕῚ, ΑΓΟΓΟΚΌΙΝΟ ΤΟ ΜΑΤΤΗΕΝΝ. [(ΒᾳρΡ. ΧΧΨΥΊΙ. τ-το. 

Βανα8 βἰπηδά ἰπ [παΐ 1 ἢανεϑ Βεϊγαγοα [ῃ6 ἱπποοεηὶ δἱοοᾶ, Απά 
5 ἴδεν 5414, ΝΥ αϊ ἐς λα ἴο τι} 5866 ἴδοι 0 λα: 98 Απὰ ἢ ὁ νεν. 14. 

οαϑὶ 15 ἀοννῃ ἴῃς ΡΙΘοα5 οὗ ϑιϊνεῦ ἴῃ τῆς τδηιρ]ς6,1}} δα ἀδραγίεα, ἃ 5εε, ἐμαρ. 
6 απὰ ΐ ψεηΐ 15 δΔηὰ ἤδηρθα Πἰπιβ6 1, Απὰ ἴδε οδίοξ ργίεϑδῖβ ἴοοκ 2 2 5κῖ. χνῇ 

[6 5||ν8Ὶ ρίθοσβ, δ δηα 5αϊ, 10 15 ποῖ ἰαψέι] ἴογ 16 ἴο ρυΐ [Πδη] εὶς ἐν τϑὲ Ὁ 

7 ἰἱπἴο ἴδε "' (γβαϑυγυ, Ὀεοδιβε 1δ 1 15 ἴὴ6 ῥγίος οὗ δοοά. Απὰ "»" Μακ 
ἴΏ6Υ ἴοοκ οσομηδβ6ὶ, ἀηαὰ Ὀουρὶῖ τ [6 πὶ [6 ροζίοτ᾽ 5 βΒε]ά, ἴο 

χὶϊ. 
41,43} [μυκς 
ΧΧΙΟα ; [088 

ὶ 

8 ὈΌΓΥ βἰγαηρεῖβ ἰη, ὉΝΒεγείογε "δῖ με] ἃ ννὰβ ἽδἹ]δά, Τῆς δεϊὰ α ἀξ ἣν 
9 οἱ ῬὈ]οοά, 5 υπῖο 15 ἀδΥ. ΤὭθη νὰβ ἔ18]16Ἃἀ [Παΐ ΏΪΟΝ ννᾶ5 ὁ σἤλρ. χχνιϊὲ 

ΒΡοκβὴ Ὀγ " Ϊεσεῃγ 15 ἴῆς ῥτορῇῃεῖ, βαγίηρ, ῬΑ πα ΠΥ ἴοοκ ἴῃς » Ζδον. χὶ ας 
τ ΓΕ Ρίεσαβ οὗ βιϊνεσ, [ῃ6 ῥγίςβ οὗ ἴηι ταὶ ννὰβ8 να]ιεα,1}7 ψνΏοσα 

ΙΟ ἴδμεν οὗ ἴπΠε οἰ] άγθη οὗ βγαοὶ ἀϊὰ νάῖπα ; 15 Απα 15 σανε ἴῃδηὶ 
ἴογ ἴῃς ροίίετ᾽᾿ 5 βε]ά, δβ8 ἴῃς [οσγὰ δρροϊηϊθά τη6. 

9. “οἱ 10 ἥυη 
164 ογχῖζ ἴοτ 

8 ργαξ ᾶνα 
18 Ῥίθοββ οὗ βιΐνεσ 

ΟΟΝΤΕΈΝΤΘΕ. ΤΠΐ8 τηογηΐης τηρεϊηρ οὐ ἰδε 
ΘΑΠΒΕατη ἰ8. τηοηΠοηοα ΤΟΤΕ ῬΑΥΟυ]ΑΥν ὈΥ 
Τὺκς (χχὶ!. 66-7)1). ὙΠΟΥ ταυβὲ ΔρρΡΙγ ἴο (ῃς 
Ἐοχδῃ ΖΟΨΝΘΟΙΏΟΙ ἴὸ ἤδνα {με }Ὶ ἔοιτηδὶ βεηΐοηςα 
ἀραϊηβὲ [εβ8 ἐχεςσυϊεα,. ὙΏΟΥ ἢχϑῖ ἀεοίάε ΠΟΥ 
ἴο ὑσοςβαὰ (νοτ. 1), δηὰ ἴἤθη ἴδ δοῖυδ] ἀ οἰ νΟΓΥ 
τοοἷς Ρίδοθ (νεῖ, 2). Τῆς δοοουηῖΐ οὗ δε Τεπλοσβα 
πα βυϊοϊὰς οὗ [υἀλ8 18 ρΕΟυ] ΑΥ ἴὸ Μδιπον, 8]- 
τβουρὴ τοξειτεα ἴοὸ ἰῃ Ῥεῖεγ᾽ 8 βρεεοῖ δέϊεγ ἰῃς 
Αϑβοβηβίοῃ (Αςβ ἱ. 16-19). [5 Ἰηβεσίίοη ἴῃ σΟῊ- 
ηδοζίοῃ ἢ τῆς ῬτορμεοΥ αυοῖεά, λοσογὰβ ΨΠῈ 
(Π6 σμδγδοίεσ οὗ τηϊβ ἀοβροὶ. ΤὍΤῆα σεροηΐδποα οὗ 
Ῥεῖεσ δηὰ [ἢς σειθοσβε οἱ 45 βίδηα οἱοβα ἴο- 
βεῖδεσ, ἰπ ἐπῆε παισγαϊϊννεα Ὀεΐοσα .8, 85 1ξ ἴο σοῃ- 
(ταϑὲ θη. ΤΏΘΥ δοΐυ δ! οσουχτεά ἴῃ ας Κ 500- 
οαβϑίοῃ, δ πουρῃ Μαίζμεν, ἴο οἷοβα ἴῃς βυδ]εςῖ, 
δα 5 Ἔενθηΐβ ἴμαῖ τηυβὲ ἢᾶνε Ὠδρρεηςα Ἰαῖοεσ (5ες 
ΜΟΥ. 7). 
ει. Νον ψὮθι πιοσηΐηρ γ͵1δὲ οοθ. [Ἃὑκὸ : 

445 β800ῇ 85 ἰΐ ΜΔ5 ΟΔΥ ;᾽ ζοπρ. Ϊολη αν]. 28. 
ῬτοΡΔΌΪΥ δρουΐ βυηῃβε, βίης ἴἢ6 ΝΠ ρὴ 18 Βμοσί 
ἴῃ ἴπαῖ αἰ τυ ὰς. -- ΑἸ] 7.9 ομἱοῦ υγοδίδ δηὰ [80 
δ᾽άοΣΒ οὗ [0 Ῥϑορὶθ. Τῆς ἀείδι!]εαἀ 5ἰδίοιηεηϊ οὗ 
Μασῖὶκς (οοΐρ. ἴμικε χχὶὶ. 66) σῆονν5 [ῃλΐ [15 νγᾶβ 
ἃ ἴοτπηδὶ τηεεϊπηρ οὗ ἴῃς Θδημαδάγη, Ἔν] θην ἃ 
Βεοοῃά οὔθ. Τῆς τηοοκίηρ βρόκεὴ οὗ ἰῇ οἤδρ. 
χχνὶ. 67, 68, τηυϑὲ αν ἰπίεσγνεποα. [κα ΧΧΊ]. 
66, ᾿πάϊςαίε5. ταὶ {Π|58 τηδεϊηρ ννὰ5 ἢσ]ὰ ἴῃ {πῈ 
σΟΌΠΟΙ - ΟΠ ΘΓ τ πη ἴῃς ἴδηι ρ]ε-ἄγθα, ΘΓ 
δίοπο, δοςογαΐηρ ἴο {πε Ταϊπιυά, βεπίδηςε οὗ ἀδδίῃ 
σουϊά Ὀ6 Ῥχοπουηοκδα ; 4ἷ5ο [Πδῖ ἃ ἕογτηδὶ Ῥγοόςδβ- 
βίοη οοπἀποίεὰ Ηΐτὰ τὨΙΠ6Γ. [1 15 σμαγδοϊοσιϑῆς 
οἔ Ῥ)ιλατγιβαίβιη ἴο Ὀ6 τηοϑδὲ ἔοτγηηδὶ ννῆεη τηοβὶ ὑη- 
͵υδῖ. --- Τὸ γα δἷπὰ ἴο ἀθαΐῃ. ὙΠοΥ ἀεοϊάεὰ μον 
{π Ὺ 5ῃουϊὰ οδιιβε Ηΐπὶ ἴο Ὀς ρνυΐ ἴο ἀφαδίῃ ἰῃ λο- 
οογάδηςα ψὶτἢ ἴῃς ἀδοϊδίοη οὗ ἴῃς τιϊάπιρῃϊ 565- 
βίοῃ. ὙΠ ΕΙΣ Ρ͵δη ἌΡΡΘΔΙΒ ἴο να Ὀξδῆ : 1. Τὸ 
δὶς ΡΠ] αίθ 85. σοηβοηΐ, ψἱπουΐ ἰπαυΐτγ, ἴο {ΠΕΙΤ 
βοηΐδηος οὗ ἀδαίῃ (]οἢπ χνἹ]. 20). 2. 1ξ π6668- 
ΒΑΙΎ, ἴο τάκ ἰἢς νᾶρσυς ομᾶγρε, ἰπαὶ [6818 
οἸδιπιδα ἴο Ὀς Κίηρ οὗ ἥὸ 7εν5 (νοῦ. 11). ΤῊ Ϊ5 
ὍΔ5 ἴῃς ρτουπα ου Μῇϊοῖ ἴΠοΥ ἑοτοοα Ρι]αΐε ἴο 
σοπβοηῖ. 3. Αποίπου σἤάῦρα τηρηϊοποά Ὁγ [ἢ η 
(χῖχ. 7), ἴα: Ηδ οἰαϊτηδα ἴο 6 ἴῃς ὅοη οὗ σοά, 
ὈΙΔΥ πᾶνὰ Ὀδοη ἀεϊτειτηϊηδα οη, 'π ολ56 Ης ἀεηίεὰ 

18 'ηςα 
18. Ώοση {πεν ῥγςδα οὐ ἴῃ ραζγί οὗ ἴ86 50η5 οὗ 5γδεὶ 

11 ϑδῃοίΌΤΥ 12 γγρηῖ ΔΑΥ 
16 Τοσθιδῇῃ 11 γγίσεα 

19. Απὰ {πο Ὺ 

ἴπ6 ΡοΟΙΠΈς Δ] σμλσαςίου οὗ Ηΐβ Μεββδ μη. Βι 
1 δά πο εβξεςῖ, δηὰ ἴῃς οΟἾΟΙ δοσυδαίίοη τγᾶϑ στὸ 
βυμπιεα, 

γοτ. 2. Απὰ [δ 6γΥ Ῥουπᾶ εἰπι!. ΤΏς Ὀοπάβ ρυὶϊ 
οὐ Ηζτη ἴῃ ἴδῈ ραγάδθη 8εεη ἴο ἢᾶνε Ὀδεδῇ ζἿα: 
τηονδα βοτηδίίηδ ἀπγίηρ ἴῃ ηἰρῃϊ. --- Απᾷ ᾿οὰ τὸ 
ΔΎΨΘΑΥ. ΡΙΟΌΔΟΙΪ ἱῃ 4 βϑοϊδηληῃ ὑσοςθββίοῃ, ψἱτῃ ἃ 
νον οὗ ᾿ηβυεποηρ ὈΟΐῈ ἴῃ Ρδορὶ]ς πὰ τῆς ρον- 
ΘΥΏΟΥ. --- δοϊἑγοχϑὰ εἰτὰ ΠΡ. ΤῊΣ βαπα ποζὰ οἱἵ- 
δῇ ἰδηβιδίεα " Ὀεϊταγεά." -- ῬΣδῖο [119 ΠΌΨΘΙΠΒΟΣ. 
ΤΗΣ {6 ἰβ ἃ ζϑηθσζαὶ οὔδ; ἴδε οἶος δε]ὰ ὉῪ 
Ρι δὶς ψὰ8 ἰδὲ οὗ Ἐοπιδη “" Ῥγοουτλίογ ᾿ Νοβα 
οὨϊοε Βυδίπ 655 ἰξ νγγ71ὴ8 ἴο Ἑ0]]6ςῖ τὴ6 τενδπαοβ, δηὲ 
ἴῃ οογίδϊ οῶβο5 [0 δάση! βῖεσ Ἰυβῖῖοαθ. Ῥδιεβῦῃς 
Ὠδὰ Ὀδεη ἴΠ8 σονεχπεα βίπος ἴῆς Ὀδηβῃπιδηΐϊ οὗ 
ΑΥΟΒεΙδὺβ (Α. Ὁ. 6), ἀπαὰ Ῥι]αῖς νὰβ τῆς ἰχίῃ 
Ῥτοσυγδῖοτγ, ποϊάϊηρ ἰῃς οδῆῖοε ἔου ἴδῃ γεᾶσϑ ὑπ οσ 
(ἢς ΕἸλροσοῦ ΤΙθογυ5 (ΡΓΟ ΔΌΪΥ ἔγομι Α. Ὁ. 27- 
36). ΤΕ υϑυ8] τεβίάθεηοε οὗ ἴῃ 6 ῥχοσυγσαῖοσ ψγ88 
ἴῃ Οοβᾶγεᾶ (Αοΐβ χχίϊὶ. 33; χχν. 1, 4, 6, 13), Βυΐ 
ἀυτηρ ἴῃ6 ρτοαὶ ἐεβῦναϊβ ῃἢῈ 8 βζΈΠΟΣΑΙΙΥ αἵ 
]Θγυβδίθπι, ἴο ῥγεβεσνα οσάδσ δηὰ ἴο ὑρδο]ὰ {με 
ΒΌΡΓΘΙΠΔΟΥ οὗ ἴῆς Ἐοχήδη ΡΟΝΟΙ, ῬΡΕΣΠΔΡ5 4180 ἴο 
ΔαΠῚ ΙΒ Ὲσ ᾿υ5ιϊος. ῬΙδίε δὰ δὴ υηγϊεϊἀΐηρ δἀηὰ 
Βονοῖς αἰβροϑιοη (ςοσὴρ. [υκὰ χὶϊ!. 1), ἀπαὰ ἢ 8 
οσοηάαοὶ 16 ἴο τερεδϊεα τενο 5 διηοηρ {πε [ενν8, 
ΠΙΟΝ ἢ6 ΘΌΡΡτεβϑοα ὈΥ ὈΪΟΟΟῪ πηδᾶβυγεβ.Ό Ης 
νν 85 τῃεγείοσε πμαϊεα δπὰ δἱ ἰλϑὶ τειηονεα ἰῃ οοη- 
βΒεαῦδηςε οὗ ἴῃε δοουδβαίοηβ πχδλάς ἀραϊπϑὲ ἢ15 δὰ- 
τ Ἰ ἢ ἰβίσα !ο Ὁ ἴὰ6 εν. Ης αἷεα γ Ὠβ ον 
Βαηᾶ, Ἰδεῦα ἃΓα ἸΏΔΥ Ἰοροηᾶβ δοουὶ ἢΐτη, ἴἢ- 
νεπίεα ὈΥ οί ἴπ6 οαυ]ν (Ἀγ ϑιϊδη8 δηα τποὶσ ορ- 
ΡοΟπΘηΐ8. 

γετ. 32. Τποι 70ᾶθ5. ῬῬΓΟΡΔΌΪΙΥ οὐ ΕἸΥΔΔΥ 
ΤΩΟΓΗΙηΚ. --- ΘΙ ἢ6 δὲν. Τἢ5 Ὧς οουἹὰ 566 
ἔγοτι ἰῆς Ῥγοσδδϑίοη ἴο Ῥ᾿]δῖο 5 ἰυαρτηθηῖ- 81]. 
--Τμδῖ δΒὸ τχἋδῖ οοπὰοιηπθὰ. Τπαῖ [6045 αἰ ποῖ 
δχρϑοῖ {18 ἰββυθ, 56 68 ἙΟΠΙΓΑΣΥ ἴο [(ῃ6 ννοσαβ 
οὗ δὶ οοπξεβϑίοῃ (νεσ. 4.- Τῆ15 οἰγουμηβίδηος 
βῆονβ ἰῃαΐ 8 οὈὐ͵δοΐ νγὰ8 ποῖ ἴο ἱπάυος [εδὺ5 
ἴο ἀἰβρίαν Ηἰβ σίογυ; ἰπ ἴδΐϊ οἂϑε ἢϊ85 στερεηῖ: 
ἅτος ψουὰ παν ἰδὰ πηι ἰο Ὁ βὲ δῃὰ ποὶ ἴο 
ΒΌΪΟΙαα. --- Βορθαῖθα ἰπμθ017, ἔεϊς ΒΟΥΤΟΥ ΟΥ Γὸ- 
ΙΏΟΙΒΟ ; ποῖ (Π6 ᾿οΤζὰ Ὁ502}}} ἰγδῃβ]διίθα " σχερεηῖ,᾽ 
Ἐδιηοῖβα ἰ85 ἐαμδεαὶ ΌΥ ἴῃ6 σοῃϑεαυδηοαβ οἱ βἰῃ 



ζηαρ. ΧΧΨΝΙ]. 1-1ο}] ΤΗῊΗΕ ΘΟΟΘΡΕῚ, ΑΓΓΟΟΚΌΙΝΟ ΤΟ ΜΑΤΤΗΕΝ. 

τοροηίδησα ἰβ ΟἿΪΥ ὀεεαεομεα ΌὉΥ ἴΏδτα ; [ἢ χεπιογβα 
16 ΘΟΙΤΟῪ 5 Ζογ ἴῃ6 εσρεέφεέρεές, ἴῃ τερεπίδηςε 
ἔοτ πα ἐαωσό, δηά ἴδε 510 11561ξ. Α ὄὕτουτὶὉ]6 Ῥυορἢ- 
ΘΕΟΥ͂ τερεςίίηρ ἴῃς δῖος οὗ ἐῆε Ὀείσαυοσ (Δ Ρ. ΧΧΥ]. 
24) μαὰ Ὀδδη )οἰπεαὰ τ τὴς ῥγεαϊοϊοη οὗ ἰὨ5 
εἴξεςξ οὐ ἴῃς [τοδοῆετγ. Α58 ἴῃς ἰδίϊεσ μδὰ Ὀεδη 
[]1Π]1εα, [πάδ5 τυϑὲ μάνα ἔεϊς ἴὴ6 [ΟΥΤΟΙΒ Βρυὶπρ- 
ἴῃς ἔτοπη [ἢ 6 ξΟΥΠΊΟΓ. -- Βχουσς Ὀδοῖς [6 ΓΙΥΕΥ 

οὗὁἨ εἰἷνοσ. Ηδ ΡῥγΟΌΔΟΪΙΥ σϑοεῖνε {ποσὰ 
ἀυτηρ ἴῃς ηἰρῃς, Ῥείεσ ἢσϑί σεροπηίδα ἴῃ βοϊ τας 
Ὀεΐοτε σοὰ ; [υἀλ5 αἰϊοειηρίοα βοῖὶς το βοβίίοη 
Ὀεΐοστα θη. Τῆς Ὀτγηρίηρ ὈδΔΟκ οὗ [ῆ6 τρόπου 
ΤΟΆΪΥ ΒυΡρογίβ ἐπα νίενν ἐπαὶ ἢ15 οπα σγεαΐ πηο- 
ἴϊνε γνγὯϑβ ἀναῦὶςαε. Ἐδηοσβα, ΟΔ]]ἔπρ ἔου τος δοδ- 
Ὀσοη Ὀεξογα πε, σου Ἱα ροϊπὶ ἴο ἴῃ 6 τιον οΔυ 56 
οὗ Ὧ15 οὐτηθ. [1ἢ 8 Ὁ] ΚΟΙΥῪ τα ΔοΥΘ τγᾶβ ἴο πᾶνςα 
ὑεδη Ραϊὰ ΐηι. 

νεῖ. 4. 1 εἰπηοά. 
τμουσὴ [0645 δα ΠΟ Γδ4] οοποερᾶομ οὗ (δε 8β[η- 
ἔυ]η6 55 οὗ 51}, ἢ15 ἔδθεϊϊπρ νὰ8 ἰηΐςηϑθ6. ΑἹ] πο- 
τἰοῃ5 ἴμδί ἢς ἰγϑα ἴἰο τηαΐε ἢΐβ σα] ἀρροᾶγ 5γηδ]ὶ 
5δ6δι ἴο (Ο0Π16 ἔτοπὶ το ρ ν᾽ ῦν5 ΟὗἨ ἢ18 πιοῖϊνοϑ 
ἀπὰ οὗ Πὶβθ Γεοθοῦθο. ΕἘΘΑΓΙ] ΒΟΙΓΟΝ ἔοσ ἴῃ 6 
ΠΟΠΒΘΟ ΘΉ(65 Οὗ 51η ΤῊΔΥ σοΟΟΧχΙβὲ ψἱΓ ΘηΓΓα 5᾽η- 
ἔν |π658. ---Ἶπ 0πδὺ 1 Ὀοϊσαγοά, 11|., “ἰη Ὀεϊταγίηρσ," 
ἰηποοθεῖ Ὀϊοοᾶ. Νο οἰρὴ οὗ δήδεδοϊοῃ ἔου Ὦϊβ 
Μαβίεσ, Ὀαϊ Ἄνδεὴ [υὐδθ ΤῊΔῪ 65 Ὁ το ἰἢς 51η16 55 
Ῥεγξεσξοη οὗ οὖσ 1, οτά. οἰ πίη ἴῃ τῆς ἴτας 
ἡποῤε ἱπίθγοουτβα οουἱὰ πονν Ὀ6 υϑεὰᾶ ἴο ἅρρεδβε 

18. ζοῃβοίθηςα. -- Ἅιδὲ ἐφ [μδῇ ἴο τ δο0 ἴδοι 
ἴοΐξ. Τοο]β οὗ οΥἶἰπια ἅσὲ ΠΡ ΕΥ τῆγοντι ἀΥΆΥ 
αἴζεσ (ἢῸ οὐὔἶηθ. ὙὍὙΠε ΓΌΪΕΙΒ ἤανθ 0 ΤΕΠΊΟΙΒΘ. 
Νὴ 35 Τυἀ)45 ἴδῃ οσβα (μη 8 ΕΠ ΡΙΟΥΟΓΒ ὃ 

νεῖ, 5. ΤΊατρ ἀόνῃ, τ] ν]ο]ΘηοΒ. --- 1 [Ὧ0 
ΒΟΠΟΓΌΔΙΥ, ὁ. 4.,), “ἴῃς ΠΟΙΥ ρῥ]δοθ. ἘΠ ΠΕΣ ἢς 
βίοοα ͵υ8ῖ ουϊβίάθ δηὰ ρος ἴο [ἢ6 ῥγεϑίβ, ῈῸ 
ὝΕΓΟ ἴῃ ἰῃς ΠΟΙΥ ΡΟΪδοθ, ΟΥ̓́ΪΏ ἷβ ἀεβραὶγ παὰ 
δυθῃ εοηζογοὰ {Π15 ἔουθί ἀάδθη ρ]δοασ. 1ἢ Οοά δ 
[61 ρ]6 ἰᾶγ ἴῃς ΠΊΟΏΕΥ ἔοσ ψ ϊοὴ Οοὐβ ὅοη δαὰ 
Ὀεεπ 50]ὰ ἴο ἀεαῖϊ, 48 ἃ ἰεβ  Π ΟἿΥ̓ ἀραϊηϑὲ τΠῈ 
7εν5. -- πὰ ἀοραχζίθᾶ. 1 Δηρο {ΠῚΠΚΒ ἱπίο 50]}- 
τυάε, 45 ἰξ ἴο ᾿δδα ἃ μειτηῖ ἶδβ [1ξς, ἃ ἔγεαυσπῖ εβεςὶ 
οὗ τουϊοῦβα ; Ὀπῖ 'ἴξ ὈΤΟΌΔΌΪΥ τγοΐετβ ἴο ἴδ ἸΕΙΤΟΥ 
το ἀτονα ἢἷπὶ ΑΥΑΥ, 45 ἰξ ἔτγοπι ἀδηρεσ. -- 
Απὰ ψοῆΐ ΔΧΑΥ. ῬΓΟΌΔΟΪΥ ἔγοπι ἴπ 6 [ΟΙΏΡ]6, ΟΥ 
ἔτοῖῃ [δὶ5 ται χοσηδπῖ, 1 ἢ6 ἀϊὰ τοῖο. -- 

ΤΠϊ5 18 ἰο Ὀ6 τ Κοὴ ᾿ἰἴοσδν, ἀπά οο- 
ουὐτεὰ 5ΞΠΟΥΓΠΥ δἴογνασγάβ. Ῥεῖοσ, ἃ [δ 6 6 8 
αἰεγννασαβ (Αςῖβ 1. 18, 10), ΒΡῈ κ8 οὗ δὶ5 ἀδδίῃ 
8ἃ5 ΜῸ}1] Κπονη. Ὑπδῖὶ Ῥαβϑϑδαᾶρὲ 5ῆονβ ἴπαὶ ἰῃς 
δυϊςϊᾶς ἰόοΚ Ρἷδςε ἴῃ ἴῃς ἤεϊά βροόκδη οὗ ἱπ νεϑῖβ. 
", 8; βϑυρροβδοα ἴο ἢανα Ῥεεὴ “ου ἴῃς βίδερ ἕδος 
οὗ τῆς βουϊμοτῃ 81}}, ορροβίϊε Μουπὶ Ζίοη, ᾿ Ὡ]Οἢ 
Βοιιπᾶβ ἴπῸ να] ον οὗ ἩΪπηομ..᾽ [Ι{ που] βδεῖῃ 
παῖ ΤυἀΔ5 Ὠδησοά ΕἸ ΠΊ56 15 ΟΥ̓ΟΥ ἴῃς Ρτξοῖριος, 
611 Πεδαϊοηρ ἴῃ σοπβεαιθηος οὗ [6 τὸρς οἵ 
Ὀγάποῦ Ὀτεδκίηρ, βίτυοκ οἡ οπ6 οὗ ἴπδ Βῃδσρ ῥτο- 
Ἰεοηρ τοςκβ 80 σοϊηηιοη ἴπεγε, ἀπᾶ ἰδὺ “ Ὀυγϑδί 
ἀϑυηάσγ᾽ ἰῃ τὴς δεϊὰ Ῥεΐονν, δὶ οἢ ΠΕ τᾶν Ὅς 
βαϊὰ ἴο ἢανὲ “ορίδϊποά᾽ (Αοἰς 1. 18), Ὀδοαυβα ἰΐ 
“3 Ὀουρδὶ στ Ὠ15 ὁ τειναγὰ οἵ ΠΟ δηά ἢς 
᾿υἴτηβοῖ (Ὠς ἄτβεὲ οὴς Ὀυγδα τἤογα. αἰἴηονν᾿ 8 
δοςουῃῖ 15 ραγῖ οὗ ἃ Ὠϊβίοτυ, [,16᾽8 δοοουπῖ ρατί 
οὗ ἃ ΒΡεδοῦ ἰο ἴῆοβε ῆο ψοσα δοαυδίηϊεα ἢ 
τῆς ἐλοῖα, ΤὮς ἔοστηοῦ πδίυσα! ἢν Ὀσηρβ ἱπίο Ῥγοσὴ- 
ἴηοῆςς ἴῃς οοπάυςϊ οὗ ἴδ6 ῥυἹοϑίβ, [ῃ6 Ἰδίξεσ Ἰοο Κ8 
δὶ ἰῃς ἀξαῖῃ οὗ υἀλ5 ἴῃ ἴῃς ᾿ἰσμξ οὐ (Ὡς Αροβιϊε- 
ΒΏΡ ἢς Πιαᾶ ]οϑί. 

νεσ. 6 Ιὲὸ ἰδ β]οῖ Ἰανίυϊ, εἰς. Βαβεά ὑροῃ 
θεῖ. χχὶ. τ8. ὙΠδὶ ννᾶβ ρυΐ ἴῃ ἴῃς ἱτεδβυσυ 
Ἧ,35 ἀεειηδα ἅη Οἤετίηρ ἴο Οοαά. --- Βὲποθ ἐξ 158 [80 
Ῥεῖοο οὗ ὈἸοοσᾶ. ὙΠΟΥ ἴπυ8 5εἰρταλιϊζεα {Π6 ΟΥ̓ σης 
οἵ τροεῖγ ἴοοϊ, Ὀυξ ποὲ [πεῖς οσῃ. Τοο οοῃβοίϊοδῃ- 

“Ἐγτοὰ ᾽ '᾿ ἴοο ψγοαϊ. ΑἹ-. 
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ἴσου ἴο ἀςἢ]ς ἔπ ἰγϑάβυτγυ, [ΠΥ ἡνοτα ποῖ δἔγαϊα ἴο 
ἀεῇῆ]ς {πεῖς οὐπ αμᾶβΌ Α ομασδοίου 5Έ 0Δ}}7 
ῬΒΔΓΙβαῖο 4] ΒΟσΌΡΪΘ6. 
ει. 7. ΑΑπὰ ΤᾺΘΥ ἰοοῖς οὐππ801. τοῦδ] 

8000 δέϊεσ ἴῃς οὐυοϊῆἥχιοη. --- [89 ΡΟΓΘΣ 5 ἢ. 
ϑοὴς 611] Κπονπὶ 5ροῖ, οὗ 11{π|6 νας, Ὀδοᾶυβα 
ὑηδὶ ἔοσ ἘΠ|αρο. --- ἴὸ ὈΌΣΥ δίσαηροτ ὑπ. Νοῖί 
Βεδίῃοθη, ὈὰΣ ΕἸΓΠΟΥ ἔογεῖρτι 68, ΟΥ, 85 δ ΠΊΟΣΕ 
ΚΕΙ͂, ῥσοβεϊγίεβ οὗ τῇς ραῖθ.0. “Τῆς δεϊὰ οἵ 
Ὀ]οοά᾽ πουϊὰ Ὀ6 ἀεειηοα σοοὰ δπουρῇ ἔοσ τἢ18 
οἶ455, ῆο σου]ὰ ποῖ θὲ ἩΠΟΪΙ ονετ]οοκεά. ΤΠδ 
ΟΠΑΥΣΥ τνᾶ8 αἱ 811 ενθηΐβ ἃ οὔθαρ οπεδ, δπὰ Ῥῇῃδτὶ- 
54153π| 18 ἴσυς ἴο ἰΐβ6] ἰὴ (ἢ158.ἁΎ (Οοπραῖς (6 
ττγδάογβ ἴῃ ἴλ6 σουτί οὗ ἴῃς αηῖ1168 (οἢΔΡ. χχὶ. 12). 
1 15 ποῖ ἜΧρΡυ55}0 βίδίβα, θὰξ βυρρεβίεα ὮὈΥ Αςἰβ 
'. 18, ἴπαῖ [ἀλ8 τγᾶβ Ὀυγοὰ πόθ. Τὶ ἢτβὶ 
πτλνεγατὰ (ἰπβῖεδα οὗ ἴῃ6 ὑϑ0ὺ4] ἰϑοϊαϊδὰ 56 }0}- 
ΟἾΓ65) ψγὼ8 ποῖ ςοηϑεοζδῖεα Ὀυϊ ἀοβεογαιεα Ὀγ (ῃς 
ὈυγΠΔ] οὗ ἃ ϑβδυϊοίάα.; (η6 τοιγδῖὶηβ οὗ βυςῇ 476 
ΒΌΛΙ τοξυϑοα 4 ρὑ]δος ἰῃ "σοπϑεςζαίθα ᾿ ὈυγὶΑ]- 
τουπάϑ. 

γεγ. 8. Ἰδο δοϊὰ οὗ ὈΙοοὰ. “ΑἸΚο]άἀδτηδ," Αοἰβ 
1. 19ς. Τα βίδῖη οὗ ἴῃς Ὀ]οοά το οΥ τοιηαϊηδὰ 
ἴῃ ἴὰς πᾶπιθ. [1ἰ Ὀεϊοπρεά ἴο {π6 1,415 ὑπ} τῆς 
ξουτίδοπ δ ΤσΘὨΓΌΣΓΥ ὅἅπα αδἰϊεγναγαὰβ Ὀδζασλθ [ἢ 6 
ῬΙΟΡΟΙ οὗ ἴλε Αππηδηΐδη58. ἴὕπ0}} ἴῃς ῥγεβϑεηὶ 
ΟΘΠΌΣΥ ἰἰ τγᾶϑ υϑεα 45 ἃ ὈΌΓΔ] ὈΪδοα. --- ὕπο πὶδ 
ΔΎ, ἱ. ἐ., ἤδη Μαίίηον νσοίς. 

ει. 9. Τδοι δ ζ701811ὁ6Δ. ΤΠ δοῦοῃ οὗ ἰδς 
ϑδηδπεάσίη υμάδϑίσηδα)ν δ} 6}1ςα ΡγορΡὮΘΟΥ. --- ὅ81- 
Θελαῖ [19 Ῥσορμβοῖ. ΝῸ βυςἢ ννοσὰβ σδῃ ὃς ἑἐουπὰ 
ἷἰπ 16 Ὀοοϊς οὗ Τεγοτιίδῃ, Ὀαϊ βοιγεῖπιηρ ΝΟΥ 
ϑ᾽ ΠΣ ]ΑΥ οσσυζβ ἰῃ Ζεςοῆ. χί. 12. ἘΧΡΙΠΔΈΟΩΒ : (1) 
Ζεομασδῇ νγὰ8 σπδηρεα ἱπίο Τεσγειίδῆ. ΟΕ 1} }8 
[Ποῖα ἰβθ πὸ Ῥοϑβί[ἷΐνε Ῥγοοῦ οὗ Δ} μεϊρῃὶ, δηὰ 
ἴΠοΙα 8 ΠΟ πηοῖϊνο ίοσ ἴη6 σὔδηρο. (2) 1 θοΟΚ 
οὗ Τετειλίδῃ, Ὀεὶηρ δου 4}}ν αὐταηρσεὰ Υ τῆς [68 
85 ἴῃ ἄγϑί οὗ ἃ11 ἴῃ 6 ὑσορβῃείβ, σᾶνο 115 Ὥᾶτης ἴο 
ἴῃς ψο]6 ὈΟῪ οὗ τΠεὶγ ὙΠΌΩρβΒ. ΤῊ 5 ἴῃ6 
ΒΡ] δὲ νίαν, (32) ΤῊΣ αἰἰβοσεράπμου ᾿γὰϑ ῥὺγ- 
Ῥοβεὰ ; ἴο Βδον ἴπ6 ὉΠ οὗ ὑῬσορῆδεου. ΑἹ] ΐο- 
βεῖμοσ υηϑδβξασίοσυ. (4) Α πιϊβίαϊκςε οὗ τ πιουυ. 
ΤῊΐδ 15 ουξ οὗ ἴῃς υεπβοη. Μαιμονβ ΟἸΠΟΥ 
οἰϊδιοΒ ἔσοτῃ Ζοομασδ ἤᾶνδ ΠΟ πᾶπὶα ὑγεῆχεα 
(οΠᾶρ. χχὶ. αὶ; χχνὶ. 31), θυαΐ ἢ6 πχυδί πανὸ Κηονγῃ 
ἴῃε πδῆὶς οἱ {πε ρσορῇεῖ. (5) Τῆς πιοβῖ ἱπργοῦ- 
ΔὮ]6 [θουεβ ἂσο, ἴπαΐὶ ἴῃς ραβϑᾶρεα οζουτγαα ἴῃ 
80Π16 ΜΟΥΚ οὗ ΤΘΥο Δ ἢ ἩΥΒΪσἢ ΠΔ5 Ὀδεη Ἰοβῖ, ΟΥ 
238 Δη ΟΥΑΙ βἰδιεπιθηῖ, ΟΥ Ἔχρυηρεαά Ὀγ ἴῃς ἐῳ 
(6) Τ,δῆρὸ τοῖο τῆς τνοσὰβ “45 ἴπε 1οσαὰ δρ- 
Ροϊηίεα πὶς;,᾽ ἴο Τετ. χχχὶ. 8. Βυῖ ἐπαὶ ραββαρε 
15 ΨΕΙῪ Οὔδθουγο. ὙΠ6 νἱεῦν 18 ΙΟΓῈ ἱηροηϊουβ 
ἴδῃ βαςἸ5έδοίοσγυ. ες τερασγὰ τῇς ψῇοΐς 45 ἃ 
ἔτες δαδρίδίοι ἔγοτῃ Ζεοῆ. χὶ. 13. Ηεσετς τῆς 
ΡΙΟΡὮοΙ 5 ἸΆΡοΟΥβ ἂῖὸ να]υδα δἱ ἘΠῚ ΠΥ ΡῬΙες685 οὗ 
ΘΙ ΝΟΥ ΒΙςἢ δε 16 διάάξδη ἰο οδϑβέ ἴο ἴπε ροῖϊζου ἴῃ 
[6 Πουβε οὗ ἴῃς 1,οτὰ. [1Ὲ ννὲ δοοθρῖ [6 νογὰβ : 
“ἃ βοοῦϊν ρῥγῖος ἴηδαὶ 1 ννᾶβ τ Ζεα αἵ οὗ ἴποηι,᾽ 
8ἃ5 ΒΡΟΚΟη 20 ἴῃς ῥτορῃοῖ, ἴπῸ τεοέοσεησα ἴο ἴῃς 
ΜαεββΙΔῃ 15 υπάουρθῖεα. Τῆς ψογὰ “τἢ 6 πὶ 15 ἴδῃ 
Ἔχραηάδὰ ἰηΐο ἴπε οἰδυβε οὗ ἴῃς εχ : ψδοπὶ ἴπ0Υ 
Ῥ οὩ [δ Ῥαχί οὗ [16 ΒΟΙΕ οὗ [6.86], ΤΟΓΕΥΓ ἢρ 
ἴο (π6 οοηϊειπρίαουβ δϑιπιαῖε (ἴπ6 ῥγίος οὗ ἃ 
5αν6) ρὰᾷξ ὕροὴ ἴπε Μαβϑίδῃ ὈῪ ἴῃς τεργεβοηΐα- 
1468 οὗ τὴς ΟὨΙ ἀτοη οὗ 5ταοὶ, 48 ἰπ ἴῃ 6 οδ86 οὗ 
[ἢε ρῥσορῃβεῖ. ΟἿ ς Ῥσεξεσ ἴοὸ γοηάᾶσοσχ 1 : " θουρσῆξ 
ἔγοτῃ ἴῃς ΤοὨ]άσγθη οὗ [5γδεὶ],᾽ ἀπάϊηρ ἃ τεΐθσθπος 
ἴο {Π6 561Π}|ὴν οὗ Τοβορἢ, ἰακίηρς [85 45 ἴῃ τερ- 
τοβεηΐδιινε οὗ {η6 ἡδύοῃ, Βαὶ ἴπε ατοεῖς πηθδὴβ 
“ΡῬηοεὰ ;᾿ ]οβερβ γγὰ8 ϑ8ο]ὰ ἔογ Ὁ ΠΥ ρίεςεβ οἵ 
δΙΪνΟΓ ; [Π6 ἈΓοβ[5 γερσχοβεηϊεα ἴῃς πδίϊοῃ. 
Με Υ. το. Δμὰ ΤΟΥ αὰνὸ ἴδθπὶ 70“ [26 ΡοΟΥΙΘΙ᾿ 5 

δοϊᾶ. Ιἡἢ (16 ὈσόρἤεοΥ ψὰ τεδα : "ὁ (ἢς ροίζετσ;, 
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ἃ Ῥῆγαθε οἵ Μ ΟΝ ΠΙΔΗΥ ἔλποῖδι] ἐχρίλπδίϊουβ ἱπρ οὗ [86 ῬσόρΒεΟῦ. --αὋδ [19 :οσὰ δρροϊπὺδὰ 
μᾶγε ὕεεῃ ρίνεη. Τῆς {ΠΙΣ Ρίθοαϑ ΨΕσῈ ῥαϊὰ ἴο τῶθϑ. ΤῊ 8 ΤΏΔῪ τεδΠγ θὲ τεξειτεὰ ἰο ἴῃς οοσα- 
δε Ροϊζει ἔογ (ς δεϊά, ἀπᾶὰ νὰ ἤδνβ ἤέσς ἃ βὲτα-ὀ τωδλπὰ ρίνεῃ ἴο Ζεοβδγίδῃ, π᾿ξμουϊ βεδυομίηρ ἴοι 
Ρἷε ἐχρδῃβίοῃ, βιονίης ἴῃς ξ0}}} Βυι Ο] 21 πιοδῃ-ὀ δου βίηρ 5:1}]27 ἴῃ Τεγεσαῖδῃ. 

ΟΉΑΡΤΕΚ ΧΑΧΥῚΙ]. 11--21. 

Οἀγέσέ δεζογε Ῥεαζε. 

[15 ΔΛ ΝῸ 1]εβὺβ βίοοά βεξογε [86 βόνεγηου : δπὰ [88 βΌνΕΓΠΟΥ α ΜΑΑΥ τὰς 
Δϑκεα Ὠΐηι, βαυίηρ, Ατί ἴμπου ἴῃς Κίῃρ οὗ τῆς [ἐν ΠΈΣ 

12 Απὰ Ϊεβϑὺ5 βαϊὰ ὑπΐο δίτω, ὃ Τοιι βαγεϑῖ, Απὰ “ἤδη ἢδ Μγὰ5 ἡ 15 δος 

δοοιιβαὰ οὗ 3 [ἢ6 οἰϊεῖ ῥγίεϑίβ ἀπ δἱάθῦβ, ἢ68 δηβνεσαα ποίμίηρ, ς ζεε παρ. 

12 ΤΏδη 5414 ΡιΪδῖθα υηΐο ἢΐπι, Ἡδαγεδῖ του ποῖ ΟΝ ΠΊΔΗΥ « Ἶοῖα ἄχ, 

14 τηϊηρβ ἴπαν ὶϊηεβ5 δραϊηδί ἴδε δ Αμὰ δε δηϑνεγοα ᾿ΐτη ἴο ὁ 
ΠΟΝΟΓ ἃ ψΟοΓά ; 5 ᾿ῃϑοηποἢ [παῖ [6 βΌΨΕΓΩΟΣΙ τᾶγνο] θα ρτδαῖγ. 

[5 4Νον αἵ (ἀαι9 [εαϑδὶ ἴῆ6 φΌΝΘΓΠΟΣΥΙ 8 ΟΠ ἴο ταθαβα ὑηἴο ἴΠ6 ε ΜΑΚΕΤΝῚ 
Ρεορὶεῦ δ ὑγίβϑοῃθσ, ννοπὶ ΤΕΥ νου, Απᾶ {πον Βαὰ [ἤδη μιν Ἰ7τααι 

16 ἃ 7 ποΐδθϊ]ε ῥγίϑοπεγ, οα] θά Βάαγαρραβ. Ὑπμεγείοσε θη Τ [ΠΕΥ, ξο-αία. 6, : 
17 ΨΟΓΘ ραῖῃογοα τορείμοσγ, ΡΙ]αῖς βαϊὰ υὑπῖο θη, ΔΝ Ομ Μ111 γε (Οτεεὶ) 

[ἢ41 τεΐίδαϑδα πηῖο γου ἡ Βαγαῦῦθδβ, ΟΓΥ 65115 ἡ ἰοἢ ὃ 15 οδ]]6α 
18 (ηγίϑ ον 6 Κπεν ἴῃδΐ ἴογ δῆνυ θυ μδά ἀε]νεγεά Ὠἰπ 
Ι90 “Βεη δε νὰβ 8εῖ ἄοψῃ ὃ οἡ [86 Ἰυάρτηεηί ϑ8εαῖ, 5 νἱξε Ζ 7οδη χία. 

βαηΐ πηΐο Πΐπι, βανηρ, Ηδνα ἴμου ποίμίηρ ἴο ἀο νι 5 (δῖ αν " ἱκνὰ 
5111 τηδη: ἴογ 1 δᾶνὲ βυΐδογθα τδηγ [Ὠϊηρ8 12 ([ἢ15 (Αγ ὁἶῃ ἃ ΤαΥ ὁ το 

20 ἀτγεᾶπὶ ὈῬεοδυβε οὗ δίηη. Βυῖ 18 (ἢε οἢΐεξ ῥτγεϑῖβ δπὰ εἰάεσβ 1, ἃ Ψετ ον ἐς 
Ρειβϑυδάςα {8ὲ παχυϊτυάς 15 τῃδὲ ΤὭΘΥ 8ῃου]ὰ ἔδβι 16 Βαγαῦῦαβ, "Ὁ 

21 δῃά ἀδϑίγου εϑι5. ὙΠῸ" ρΌΟΝΕΓΏΟΙ δηβννογοα δηὰ 841 ὑηΐο κα ̓σιὸ ἢ. 14. 
186, ΝΒΕΙΒασ οὗ ἰῃς ἵνναίῃ Ψ1] γε (8 1 τεΐθαβε ὑπο γου 9 

22 ΤΟΥ 586]4, Βαγαρραβ. Ῥιϊαῖα βαϊἢ υηΐο σε, μαὶ 584]] 
Ι ἀο θη νι τῇ 185 6805 ΜΏΙΟὮ 15 οΔ]164 ΟΠ γϑ  ζΖἅεν 81} 

23 884Υ υπῖο δίτα,}9 [,δἱ πὶ Ῥὰ ογυοϊδοα, Απά [δ6 ρονεγηοσ 9 
5814, ΝΏΥ, δὶ δν}] παῖ ἢ6 ἀοηα ἡ Βιυΐ ἴῆοΥ οτθᾶ ουἱϊ ἴῃ 6 

24 ταοτα,52 1 βαγϊηρ, [,δἱ δίῃ Ὀ6 οτυοϊῆεά, ΜΈοη 3 Ριϊαῖε βὰν 
(ἢαὶ Ὧδ σουϊὰ ρῥτγενδιὶ 3 ποίησ, Ὀυϊ 2ζαξ ταῖμεσ ἴᾳ τυπιὶῖ ὁ ζμαρ. χανὶ 
5 Τη1466,295 6 ἴοοῖκ ναΐῖοσ, δηὰ " ψνδϑῃθαὰ ἀΐς ἢδηα 5 Ὀοίοτε [(ἢδ " ἤδοπιρ.. 

θέ ευιϊ. χχὶ. 
τα τάδ, βαγίηρ, 1 δηλ ἱῃποοσδηΐ οὗ ἴῃς Ὀ]οοά οὗ " τ 5 18ῖ ρεΓ- «δ 

25 50}: 5 9566 γα 29 12. Τἤδη δηϑνογεα 411 [ἢ6 Ρεβορὶθ, δηὰ αϊά, ὁ 2 εν “ο 

26 Ρ»Η!8 Ὀ]οοα δέ οἡ 5, πὰ οὐ οὔὖγ οὨ!]ἄάγθοη. Τἤῆρδη τσγοϊθαϑοα ἢ6.2 Ποῖ, 1, το: 

ΒαγΑῦρα5 υηΐο ποτὰ: 35 δηὰ ΨΏΘη ἢς δά “5οουγρεά 6811.5, ἢς τι: 
φ ΊἾε. τὴ, 5᾽ 

ἀε]νεγοα ἀρ 5 το θὲ ογυοϊβεά, τΟΥδ.. ες 

.ΝοΝ 3 8 Πα ἔδνε Ηἶπ 0 δηϑνεῖ, ποῖ ἄνθη ἴο ομα ᾿νογὰ τῖ Ἴ8 
4 (ἢ, ὁ7, ἃ δ γηυἰτυᾶδ δ οῃ6 Τ᾿ Ἅδη τπεογοίογα δ γγῇο 
9. πη ὕρ 10 ὙΨΉΠΕ 6 νᾶβ βἰζεηρ 11 γ]ρῃϊθουβ 13. γ᾽ ταῦ ἢ 
18 Ν ον 14 τὴς ΘΙ 6Γ5 16 τ τυ 465 16 5} [0Γ Ἵ ΒΒ [Π6 
18 Ὑγῃαῖ ἴδῃ 5}8]} 1 ἀο υαηΐο 19 7Ζὰφ δεεέ αμλογίξέδς ον αηῖο ὨΪΠῚ 
Ὁ ἢδ ᾿ ἐχοθοαϊπρῖν 5. 80 ἤδη 38. ργεναὶ δα 
Ἅ. Αγ βίηρ 36 τ ρῃϊδουῦΒ τηδῃ 36 υηίο ποθ ΒΑγα 45 
Ὦ δηὰ [6505 ἢδ βοουγρεά δηὰ ἀο]ἑ νογοα ἃΡ 
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ΓΎΤΆΒΘη [Πα 8014 16γ5 οὗ [6 ροόνθῦμοῦ ἴοοΚ [6805 ἰηΐο “186 οοηλ- " Μλκκ αν. 

τη [811,38 ἀπά ἐραϊμεγαα υπῖο μἰπὶ ἴμ6 ψΏο]6 Ῥαπὰ 97. τοδαϊενς. 39" 1οῖνα χνῖῇ, 

28 Απὰ [ποὺ 5ἰγρρεὰ ἢΐπι, δηᾷ ἐρυΐ οὐ ᾿ἰπὶ “ἃ βοατὶδξ τοῦθ. 9) Δεῖ 
28, 331 ΧΙᾺ, 

δὶ 
ῬΉΏΙ]. ὗ 13. 29 Απὰ ψῇδη ἴδεν μα ρ]αιίεα 3.4 οσονῃ οὗ [βόγηβ, [86 Ὺ ραΐ ἐ7 δῖ, 70μπ οὖ 

ὩΡΟΩ 5 Βεδά, δπὰ ἃ τεαεὰ ἰῃ ἢΪ58 τρῃξϊ μδῃὰ : δηὰ ἴεν Ὀονδθά, ἧεν. κνῇ. 
[η6 Κηδς Ὀεΐοσε Ὠΐπὶ, δπὰ " τηοοκρὰ ἢΐτω, βαγίηρ, Η11, Κτηρ ὁ 

Απὰ “τΠδγ 5ρὶϊ 83 προ δίῃ, δηα τοοκ ἴῃς τεεὰ, δηὰ {1ι. 10 ἴδε εν! 

4: χυ ϊδ, 12, 
16: ζΟΠΡ. 
ζμκὸ χχιῖὶ. 

ἌΈ ΙΒ. 31, 
31 5πιοῖδ Βίτω οὐ ἴδε μεδά. Απὰ " δἴοσ τῃδῖ 88 [ἢν ἢδά τηοοϊκθα ἧ οι εἰν. 

δίτῃ, ἘΠ6Υ ἴοοῖκ ἴἢ6 τοῦα οἱ ἔτομῃ ἢίτη,3 δῃηά ρυξ ἢ15 ον γαϊπγεηΐ αἶϑοε ἔμ. 

ου ἰπ|,85 Δηά “ Ἰεὰ Ὠἰτὰ ΑΑΥ ἴο ογυοϊέν ἀξηε. 

38 ῬΆΪΔΟΟα 0), ρΓδοϊοσί υστὴ 
δι αηά ρουϊἱϊ . 821 αραῖ 
δὲ ἰροἷς ΟΝ ἔσοτῃ δίτη ἴῃ6 τοῦδ 

ΟΟΝΤΈΝΤΒ. ὙΠδ δοοουπὶ οὗ Μαίδεον 15 1θαϑὶ 
ἀειδ]εά, Ὀυῖ σοηϊαίῃβ ὑψοὸ ἰης ἀδηΐβ (ν ΓΒ. 10, 24) 
ῬεσυΪϊΥ ἴο ἰἴβε!. Τῆς [6᾿νγ8 ἢγϑὲ δἰζειηριθα ἴο 
οδίαϊῃ ῬΙ]διο 8 σοηβϑεηξ το ἰδς ἀδαῖῃ οὐ [65..8, 
στουε ἔοστδὶ δοσυβδοη (] 8 ΧΥΊΣ. 12). 
ἙΑλὶηρ ἴῃ 1818 ΤΠΕΥ τλᾶκε ἴῃς ῥο]  4] σμδτρε 
(μας χχὶϊ. 2. ἼΠδη σοπιοβ ἴπ6 αυεβίίοη οὗ 
Ῥηδῖς (νοσ. 11]. Ουν Ιοτὰ δοκπονίεαρεβ Ηἰβ 
Μεββιδβρ, Ὀυϊ ἢγχϑὲ ἱπαυΐϊγεθ ἴθ δὶ 56 η86 
ΡῬι]αῖθ Ραϊθ [6 ᾳφυσδιίίοη ([οἢη χν]. 34). Βεΐοτς 
Η:5 [εν] 5 ἢ δοσῦβοιβ Ηθ 58 51|1|6ηἴ (γ 6 γ8. 12--. 4). 
ΡΠαΐε βηὰβ πὸ ἔδα!ξ ἰη Ηΐπι, θὰ: Ἀεδτγίηρ Ης ἰ8 ἃ 
ΟΠ] θη βοπὰς Ηἰπὶ τὸ Ἡδτοα (Πὐὺκ6 ΧΧΙΣ. 4--}2). 
Ου [δα τεΐυτῃ ἔσοιῃ Ἐξ τοά, Ρι]δῖς οὔξοῦϑ ἴθ πὶ [ἢ 6 
οδοῖος Ὀεΐνθεη [6805 ἀπ ΒΑΓ ΌΔ5 (νοῖβ. 15--ξ.:8), 
86εἰκίης ἴο τεΐεαβε [6805 (1υΚ6 ΧΧΊΣ, 132-17); θὰϊ 
τῆς τασ]εαάς, υπάοτ ἴ[ῃ6 ἱηὔυδπος οὗ τῆς ῥυἹδϑίβ, 
Α5]ς τηαϊ Βασγαῦθαβ θὲ γεϊβαβεα δηὰ [εβὺ5 οστυοϊδεα 
ί(νεῖβ. 290-22). [ΚῸ σεοοσγᾶβ ἴῆσες βυσσεββῖνα 
οἤἴοχίβ οἔὗ Ῥιϊδίς ἴο σεϊδαβδε οὖὗγ [οσγὰ ; Μαίηον 
ἴδτες δηβννεῖβ οὗ [ῃ6 Ῥεορ]ς (νεῦβ. 21--2). Ρι]αῖα 
25 πὸ ἀουδιὶ ᾿ηΒυεηςοα 4150 ὈΥ ἴῃς πιεββᾶρα οὗ 
Ἦ15 τε (νοσ. 190)ὲ. Υεῖ ΌγΥ Βανῖηρ ρΡυΐῖ (ἢγίϑὲ οὐ 
4 ἴενοὶ ἢ Βαγαῦθαβ ἢς παὰ δἰγεδαῦ σοτηπι 6 
μἰταβεὶϊξ δπὰ χᾶνε ᾶυ ἴο ᾿δνοϊὰ ἃ ἑυπιϊς. Αΐετ 
ἴῃς 5ἰρηϊδοδληῖ μβδηὰ νδϑΐηρ δηὰ τς δινέὰ] τα- 
ΒΡΟΠ56 οὗ ἴδε τιυταας (να γβ. 24, 25), [651}13 γγᾶ5 
βοουτρεαά (νεσ. 26). ΡΙ]αῖς τᾶν ἤδνὰ ποροα {παῖ 
118 ψουἹὰ 54 }3ἔγ ἴῃς Ἰε 8 ; ἔοΥ, δέϊοσ ἴῃς Ἵγοννι 
οὗ Τποσβ πδὰ Ῥεεὴ ρᾷξ ἁροὴ (γίβι, ΡΠδίς ἐχ- 
ἰθοεα Ηἰμ ἴο ἴδε ταυῖαάς (] ΟΠ χῖχ. 1-4, 
“εες ἀον»ιο᾽. Βεῖνεδεη νεῦβ. 30 δῃὰ 31 τὰ ρἶδος 
ἃ ὩσΆΡΟΥ οὗ ἱποιάδηϊβ τηθηϊοπεὰ ΟΥ̓ [ΟΠ (χὶχ. 
6-1ς5): ἴδε πεν δοουβαϊϊδόοιθῃ. οὐ ἴπε ρατί οὗ ἴπε 
δ, ἴῃ6 βυρβοαυδηϊ ᾿ηΐϊογυενν οὐ Ριϊαΐς ἀπά 
6508, (ἢ. ἰῆτχοδξς οὗ ἴῃ6 7 εν, [ἢ6 ἥπδ] ἀδοβίοη 

οὗ ΡΙΔῖς, Πἰβ τδυηδϑ σα] Πηρ ἔοσί τῆς ΟΥΥ : “ΑΝ 6 
βανα πὸ Κίηρ Ὀυϊ (αβαγ," 

νοῦ. 11. ον 76δ18 δίοοᾶ Ῥοΐοτο [86 ΟΥΨΘΙΠΟΣ. 
ἴη “τῆς ἰυάρστηεης ἢ4]1᾽ (ἸοΒὴ χνὶϊ. 28), ψὩΙΟἢ 
ἴῃς ϑδαῃποάση αἰ ποΐ δηΐοσ ἔοτ ἴῃ ἔδδγ οὗ ἀδῆϊε- 
πχοηΐ. τἰτροιὰ δϑ τὰ ᾧ ἜΡΕΣ σοηβοηῖ ῃουὶ 
ἰπαυσΥ, ἸΠΟῪ σπαῦρο [6805 σι “βαγίηρ, αὶ Βα 
παμον 15 ἀμεῖϑι ἃ Κκιησ᾽ (κε μα στ 2). --- Αχὶ 
ἔδου [80 ἱίηρ οἵ (δ0 Ζοεῖ ΤΏΟΥ δὰ οοη- 
ἀειηςα πὶ ἔογ " ὈΪΑϑρεταγ,᾽ ὈυΣ ΤΟΥ Ὀτίηρ ἃ 
ΡοΙΣεῖςΔ] δοουβαίοη πον, βίηος Ῥὶ]αῖα ου]Ἱὰ ρσοῦὺ- 
ΔΡΙΥ ποῖ [ὩΚ8 ποίϊος οὗ ἴῃς τε] ρίουβ οὴς (366 
Τομπ χν]. 21). -- Το δαγοσῖ, 1. 4., “ γεβ8.᾽ Ης 
ἄτβε ἰπαυΐγεβ ἴῃ ὙΠδὶ βεῦβα Ρ]δία ραῖ5 (ἢς α168- 

39. ογεέξ οὗ 50. αἱ ο Γ5 

ας ἴ58. ἐδ, 7. 

80 Απά ἴον ρῥ]αιοά 
δὲ Πρη 

δδ οῃ δἷπι ΠΪ5 ραγιηθηῖβ 

οη, δηὰ ἔμθα Ὄχρ δπϑ ἴῃ6 πδῖυτε οὐ Η!5 Κίηρ- 
ἄοαι (ἸοΒη χν ϊ!. 234-37). ΤΠ 15 ᾿ηρ] ]ςα ἢδτγα. 
ΗἩδὰ Ρι]αῖς υηάδετχβίοοά 1 ἰῃ ἴμ6 ΡΟ] ἶς8] 56 η86, 
᾿ξ σουὰ οὶ μᾶνε Ὀδθὴ 850 δηχίοιβ ἴο σδ] 86 

ἷπ|, 
ψεῖ. 12. Δοσυδοᾶ. ὙΥΠεη {πεῪ βουρῆξ ἴο. 685- 

(Δ 15} τῆοὶγ σἤδχρα. --- ΗΘ δισισοσοὰ ποίην, 25 
Ὀεΐοτα Οδίαρμαθ. Αἢ δησνεῦ πουἹὰ ποῖ ἧἢδνο 
σοηνησοα ἰἤστῃ, ποῦ ἔυτίογεὰ ῬΙαἰς᾽5 νὶϑἢ ἴο 
τοίθαβς Ηΐϊτ. 

Ψεσ. 132. ΗΟ ἸΙΔΩΥ Ἐ Οοπιρ. Τυϊς 
ΧΧΙΪΙ. 5, 45 ἃ Βρεοηδη οὗ ἴῃς τεβ ποηΥ, ΟΣ ἀοοὺ- 
ΒΔ. ΙΟΏ5, {ΠΟῪ Ὀγουρῆς. Τὴδ τηλὶπ οὔατρε ᾿88 
πι6 ἴῃ ἔοτπι, θυϊ ἔα͵56 1π ἕαςῖ : ΗἾ5 οἷαϊπὶ ἰο 6 
ἃ Κὶπρ νὰϑ ποῖ ἃ ΡΟ] ἶςα] οἕδποθ. 80 48 ἴο τὰς 
ὁνίάδηςε; Ης δὰ 5ιἰτεὰ ὑρ ἴῃς ῥδορΐδ, εἴς., 
Ὀυΐ ποῖ ἴο τυ Υ ΟΥ ἔογ ΡΟ] α] Ῥυγροβαϑ. 
Ἠοπαβὲ δανοοδίεβ αἱ (ῇς ὕῬᾶσ βῃουϊὰ δνοϊὰ ἴῃς 
{0 Κ8 οὗ ἴπ68ςε τηυγάσγειβ οὗ Οτίϑβῖ. 

γεν. 14. Απᾶὰ Ἀ60 580 Εἷτο πὸ ΔΙΦΎΟΙ, ποῖ 
ονϑὰ ἴο 0509 ψογὰ. ΤῊΙ5 15 (ἢ εἰ ρῃαδϊις ἔοτος οὗ 
ἴῃς οΥὶρίηδ!. --- Πα νο]θὰ τόθ. Τῆς 5:16 ηος 
οὗ οὖν 1,οτὰ οσοπῆπηπεά ὑηῈ]} 7.5ὲ Ὀεΐοτε ἴῃς πᾶ] 
ἀεοϊβίοη (8εε [μη χὶχ. 1ο, 11). ὙΒοβε δοουβεὰ 
ἂτε ηοίΐ οἔΐβδβῃ 51|δηῖ, δπάϊς Ρι]αία δὰ ῬγόθδΌ]Ὺ 
ἔουπά τς [εν Ἐς δἱ [ὴ8 ὈΔΥ Ἔβρεοῖα!!]ν νοἢδ- 
τηξηΐ. 

ἍοΥ. 15. ΜῊον αἵ ἴδο ἴοδεί, οἵ “4 ξελϑβὶ.᾽ Αη- 
ὨΠΔΠΥ αἵ ἴῃς Ῥάββονοευ. -- ἍΔ8 ψουΐ. Ἐχρυαββὶν 
τηδηΠΠοηεδὰ Ὀγ ἔγχεος Ενδηρε βῖιβ. ὙΏςη τῆ οὐ8- 
ἴοπι ἅτοβε ἰβ ὑπκηονη, Ὀὰὶ ἰἃ νγὰ8 ὑπαάουδιςάϊγ 
ἀεβίρξπεα ἴο βοέϊεῃ ἴῃς οπιᾶῃ γοκε. Α τυτθυϊεηξ 
ῬΘΟΡΙῈ Αἰ ΑΥ5 ϑυτγαρδίῃ σε ἢ ΟΥΙ ΠῚ] 4158 σΟη- 
αἀετηηςδα ΌΥ ἢαϊδά τυΐϊεσβ. Ὑμδῖ [ΠΟῪ σου] ςἤοοβα 
[86 ῬΓΒΟΙΘΙ τὰ ἃ ὑσοιϊηϊηδηξ ἔδδίιγα. 

ψεΥ. 16. Α ποΐδοϊ]9 Ῥσίβοποσ. Α ᾿Ἰθδάδθυ ἰῇ δὴ 
ἰηϑυττεοίίοη ἴῃ πο Ὡς δα σοχηπιεα τηυσγάδυ 
(Μαῦκ δπὰ 1,κο). ἰμὰν (8115 πὶ “ἃ τοὈὈοτ. 
ῬΥΟΌΔΌΪ οπα οὗ {μ6 Ζεαδ)οίβ, οὗ ῇοπι [οβερμυβ 
Βρ6ΆΚ8. Ηἰβ οσίτλς ννᾶϑ γεδ}}Ὲ ΡΟ ἰ(4]. --- ΒΑΙΘὉ- 
ὍΔ, “ΒΑΥ-ΑΌ045,᾽ ἡ. 4., “ἴῃς βοὴ οὗ ἢ18 ἔδίῃοσ .᾽ 
ΔΙΓΠουρσἢ ΟἾΠΟΙ πιδδηϊηρβ ἤᾶνο Ὀδδη αἰδοονογοα ἴῃ 
ἴ. ΘΟΙΏΘ ΤΪΠΟΓ Δ ΠΟΥ 65 08]} Ὠΐπι, " [εἐβὺ5 Βδτγ- 
ΔΌΌΔ5,᾽ ἀπά τηδην πη Κ ἢε νγᾶ5 ἃ ἔα]56 Μεββίδῃ ; 
θυ 1]5 18 ἃ τῇδτα σοη͵εσίαγα, 

γος. 17. ὝἜοΘΣ ὑδοσοίοσο ἴὮΟΥ 16 βαϊπογοὰ 
ΦοροῖθοΣ. Ὑῆε ϑδηῃεαγίη νγὯβ ραϊμεγεὰ Ὁγ Ρ[]αῖς 
Ηἰπιβεῖξ, δέῖου ἰδ μὰ θδδη β8επὶ ὕδοῖκ ὈὉγ Ἡετγοὰ 
({μλ|κε χχὶ. 7). 4.5 ἴδε τηοτηΐηρ οσα οἡ, ἴΠ6 γα 
ΟΙ]ὰ Ὀ6 Δ στολίες οτονὰ οἵ οἰἴδμεζϑβ. --- ὅοϑτια 
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Ψ0 15 681198 ΟἸχίδί. ῬΙ]αῖε ϑθοτβ ἴο βᾶνθ Κποῦγῃ 
οὗ τὴς Μεββίδηΐς οἷαίτωο. Ηἰ5 ΡΟ ΟΥ τνὰ8 σγοοκαά. 
Ης ουρδὲ ἰο ἢανε τεϊθαϑεὰ εβυβ, θυαῖ ἣς που]ὰ 
ἀνοία ορροβὶπρ ἴῃς οουης]. Ηδς οἰοβα {ἢ]8 6χ- 
Ρεάϊεηῖ, ργορδῦϊυ ἢ [ἢ 6 ἰάεα, [παἴ [ῃ6 ρορυ]ατ- 
ΠΥ οὗ [6805 νου Ἰεδὰ ἴῃ6 πιυϊτυας ἴο (68]] 
ἔοι Ηἰἱἰ5 τοϊθδϑβθὲ. Βυὲ ἢς νῶῖβ ουϊνιτ6α, ΟΥ «αἵ 
Ἰεαϑὲ τηϊβίακεη. ΤῸ ρυΐ Ϊεβιϑ, ἃ5 γεῖ υὑποοῦ- 
ἀοτηποα, οὐ ἃ ᾿ἰδνθὶ ὙΠ ΒΆΤΑΡΡΑ5, γ85 ἃ ΟΥΪΠΊδ : 
ἃ ΠΟΥΆΤΑΙΪΥ ΒΕΪΓΚΙηρ οἱ ΓΕΒρΡΟ 51] ΠΥ, ἀπᾶ 4 Ὀ]υ- 
ἄετ ; ἔοσ {18 Ῥσοροβδὶ ρἰδοεὰ Ρι]δῖθ 'π ἴῃ ῬοῦνῈσ 
οὗ ἴῃς. ϑαημεάπη. Ρι]αῖε νγνᾶ8 ποῖ "ΘΑ Κ δπὰ 1Γ- 
τεβοϊαϊε ; ̓  δυΐ θαΠἜεα ἰῃ 5 ΡΌΓΡΟΒΕ ὈΥ ΒΌΡΟΙΙΟΥ 
οὐπηϊηρ. Ὑεῖ ἢ15 Ῥύγροβα, Κα 815 Τσμδγαςίου, 
γν45 Ἰδοκίηρ ἰπ τηογαὶ δατηδβίηαϑϑ ; [ἢ ργδηα ἀδ6- 
ἔεςῖ οἔὐ ἴῆς ποδίμοπ νου] δ ταδὶ {π|6δ. (ΣΡ. 
ἢΐ5 φυσβίοῃ: “ἮΝ Παῖ 15 {τ᾿ (ἸΟ λη χν ἢ]. 28), ἀπά 
ἢ15 τππιοοκίηρ ἴοης [Ὠγουρποαῦῖ. 

Ψεῖ. 18. ἘΌῸΣ ΘΗΥΥ͂, οὗ ΗἸβΒ Ῥορυϊαγιῖγ. ΤΠὶβ 
1 0}165 (πηὶ Ῥ᾿]δία Κηενν βοιῃοϊζῃϊηρ οὗ [ε515 Ὀς- 
ἔοτε ; Ὀυζ 11 5Βῆονυν5 Πἰ58 ἰπ)υβᾶςς, ἰῇ ηοΐ ῥτγοϊεοιηρ 
Η πὶ 85 ἱπποοοπῖ, 560} ῬΠαῖς, τ ἢ116 ποῖ ]ϑῃϊηρ 
ἴο αἰγδοιῖγ ορροβα ἴθ συ ]εσβϑ, σα] ἀεβισοα ἴοὸ 
τννασί ἴΠ6 πὶ. 

ψεσ. 190. ΗΟ 86 ψαϑ εκἰτεηρ. ῬῬτοῦδοὶν 
ΨΠ1Ὲ [ἢῈ Ρδορὶε γεσα σοηϑιἀουηρ τῆς τηδίζοσ. -- 
Τὴο ἡυάρτιθηΐ δθαῖ. Α Ιου 8εδὶ οὗ δυϊῃο νυ, 
ὈΒΌΔΙΪΥ οὐ ἃ βἴοῃς Ῥαναπιθηῖ; σορ. [ἢ ΧΙΧ, 
12 ἢ [015 οσοσλβϑίοη ἢς δεϑοθπαάδα ἴῆἢς βεδί οἵ 
ἸΟΠΏΘΩΣ ἴο ΤτΤαςεῖνα ἴῃς ἀεςϊδίοη οὗ ἴῃς ῬΘΟΡΙΘ, 
1π ἰῆς οΥΒΕΙ ολ56 (1π Το Πη) ἴο πιοοῖκ ἴῃς [ετπτ8 δηὰ 
Ῥτοποῦυηος ἴῃς ἤπδὶ βοηΐεποα ἁρδαϊπϑὶ 7651. ---- 
ἫΪΐο αἱΐθ δοπὶ ἴο πἷχη. Ετοίὰ ἴῃς [πῆς οὗ Αὐὖ- 
Βυβῖυβϑ ἴῃς ΕοπΊδη βΟΥΝΘΥΠΟΙΒ ΕΓΘ ἴῃ [ἢ ὨΔΌΪΣ οὗ 
τακίηρ τπεὶγ τ ῖνε5 ἢ ποτὰ ᾿πῖο ΤΠ6ΙΓ Ῥχονίποαβ. 
Τυδαϊ που ρίνεβ τὴς παῖς Οὐ Ρ᾽]δῖο᾽Β να, ἃ5 
Οἰαμαάῖα γοομέα οὐ γοοία, ἀτιὰ ἴῃς ΑΡοοτυρῇδὶ 
Οοβρεὶ οὗ Νοοάδπιιβ 848 5886 Δ8 ἃ Ῥχοβαί γί 
οὗ ἴμε ραῖς, Ὀυϊ 1116 τνεῖρηῖ 15 ἴο ὈῈ δἰίδοῃοδὰ 
ἴο [ἢ||5. -- ἕβαῖ σἱδΐθουδ τ8π. 9516 ΤΙῇΔῪ ἤᾶνε 
Κηονστι 5οπ)θῖηϊηρ οὗ [6515 δπα ννὰβ βαϊ8ῆεα οἔ 
ΗΪ8 ἱπποσεῆςαε. Ηδσ τεαυεδὶ Ὠϊηῖβ παῖ ΡΙ]δῖς 
τηὶρδξ ἱποὺν Ὠϊνίης νοηροᾶποα ὈΥ͂ ̓ π]υτίηρ [ε508. 
56. δἷοῃς ρὶεδλάβ ἴπ6 ἕὄδυβαὲ οὗ οὔἵὔγ ϑανίουσ. 
Οοτηραῖε Ρ]δῖο᾿ 5 ἀθεβορίίοη οὗ ἴῃς ῥδγέεοιγυ ι8ῖ 
τηλη, 0 “ νἱίμουϊ ἀοΟΙ Πρ ΔΩΥ ὙΓΟΏΡ,, ΠΊΔΥ Δ55ΌΠ.6 
ἐπε ἀρρεᾶάγαπος οὗ τὰς ρτοββϑαϑδὶ ἰη]υβέςε ;᾽ γεᾶ 
ὙΠῸ 5041] Ὅς Ξβοουτρεά, τογίαγοά, ἐεϊτετεά, ἀε- 
Ὀτγῖνοα οὗ Ὠὶβ εγεβ, δηα δέζοσ ἢανὶῃρ ἐπαιτγεα Δ]] 
ῬΟΒβῖ0]6ς βυβοσιηρδ, ἰδϑίεηεα ἰο ἃ ροβὶ, πυυβὲ σα- 
βίοσε ἀρδίη ἴῃς Ὀδριηηὶηρ δηὰ ρὑγοίοῖυρε οὗ τὶρἢϊ- 
ἐουδβη658.᾽ -- δυ οχθὰ ἸΏΔΩΥ (Πἰημα, οὐ “τηυςἢ.᾽ 
ϑοῖὴθ ξεαγ] Δρραγιϊΐοη τουδὶ "δὰ πηδδηΐ. -- 1 8 
ἄγϑθαιῃ. Τῆς ἀγεᾶπη ΙΏΔΥ Πᾶνα δὴ ΘΠΈΓΘΙΥ πδί- 
υΓ8]. ὙΠε ρονογηοῦβ ὙΠῸ Κπονν βοιῃοίῃης οὗ 
τς πιϊβϑίοη οὗ [Ἔβϑὺ8; δηὰ (Π6 πρὶ Ὀεΐοσα, ἴῃς 
ΘΔΏΒεατη δά ἰπ 411 ῥγοῦδ Ὑ αἰασηθαὰ (Π6 
Ῥτοσυγαίου δ Πουβεῃο α, σομηὶὴς ἰο ἀειμαπὰ ἃ 
υδγά, ---- ῬΙΔΐε 5 ἀεδῖσε ἴο γχεΐθαδϑε ἢ ἰπουτὸ Ὑ85 
οὐδΈ1658 ἱποσγοαβαα, Ὀυὲ ἢς νγὰϑ ΔΙΓεδαΥ σοτημ- 

ἰεἀ ἴο ἴῃς Ἑομοῖςς οὗ πε Ῥεορῖβδ. 
ψεσ. 2οϑ. Μον [89 οἰτοῦ υχίοσίδ διὰ ἴδ9 Θ᾽ ΓΒ 

Ῥοσβυδαθᾶ ἴμ0 ]  πᾶθ5δ. ῬτΟΡΑΌΪΥ 116 Ῥιϊδῖς 
ν»88 ταοαϊνίηρ ἴ86 πιοδϑαρα ἔγοτλ ἢ85 ψὲ6. Τῆς 
Ἰεδάθιβ "ψνουϊα 540, [6515 δὰ ὕξεη Ἴσοπάετηποὰ 
ὈγΥ ἴῃς οὐποάοχ οουτί. ΒΑγαῦραβ 83, ου ἴδε 
ΠΟΠΙΤΑΙΥ ἃ ΟὨΔΙΏΡΙίΟη οὗ ἔτγεεάοπμι, ἰδὲ Ρι]δῖα 
ΜΝ ΪΒηοα ἴο ονογίητονν {Πεἰσ τίσῃς οὗ οδοίςα, {ἘΠ εὶτ 
ΕΙν]] τίρηϊθ, [ΠΟΙΣ Βρι Γα2] δυϊποσὶζυ, ἴο ρεγϑεσαῖςα 
(ἢ6 ἐπεηὰ οὗ (ἢς Ῥεορῖΐε, εἴς. Τῆς ἕδοϊ τπδῖ 
]65805 νγὰβ ἃ Οὐδ  ]θᾶη ἸΔΥ 4180 ἢανα Ὀεεη υπεά 
αϑαϊηβὶ Ἡ Τὴ, 

γεῖ. 21. Βαπΐ [δ9 ΒΌΥΘΙΠΟΣ θυδινοσοὰ. Ης 

ΤΟ ΜΑΤΤΗΕΝ.. [(βαρ. ΧΧΥΊῚΙ. τι--31. 

ἸΠΔΥ δανα {τδὰ (ο οὈϊδίηῃ ἃ ἀδοϊβίοη Ὀδέοτε τῆς 
Διριυηδηΐβ οὗ ἴ(Π6 στ]εῖβ ργοάυοδά δὴ εῇεςῖ, οΥ 
ΒΙΠΊΡΙῪ ἰο απα [μὲ τηδίζοσ. ---- ΒΑΣΔΌΡαα. ΡΠ ]δίο᾿ 5 
οὐπηϊηρ τοςο ]εα οὐ Β᾿π.56}4. Ἐτοπὶ 15 Ροϊηΐ ἢς 
γγ»85 ΟΟΙΏΓ  εἀ ἀραϊηϑὶ [εβθὺ5. ΝΏΘη αυδϑιϊοηβ 
οὗ )υβέῖοςε ᾶἃσα δηιτυβίεα ἴο ἃ τῇοῦ, ἐῃ6 ᾿πποςδηὶ 
υϑΌ Δ }}ν βυεσ. 

νεῖ. 22. Ὑηεδι 05 5.811} 1 ἀο ππίο 76δυ8ῖ 
Αἢ οβοιί ἴο ββοᾶρε ἴ86 σοηβεαύξηοςϑ οὗ ἢΪ5 ργα- 
νοι ἔδϊϑδε βδίδρ ὈΥ ἀρρεδὶ)ηρ ἴο ἴπΠ6 ΡδΟρΡΪε, Ρεσ- 
ἢὮΔΡ5 4150 8ῃ ἜἼχργεϑϑίοῃ οὗ Β0γΓρυίβα. -- [οὐ Εἶπ ὃθ 
ατποϊβοὰ. ΡΙ]αῖς αἀτὰ ποὶ Ἔχρεςί ἴΠ15. ὙΕΙ͂Σ ονῃ 
Ἰὰνν νου ὰ ἤανε ρυπίβῃεα [6505 ὈΥ βἴοηϊπσ. Βαϊ 
Ῥιδῖς δὰ ῥ]δοθα [6805 οἱ ἃ ἰενὶ ν ἢ Βαγα θα 
δΔηά {πὲν 45Κ ἴῃ ρυηίβηγηθηϊ ἄπς ἴο ἢ1π|0 ΤὮεΥ 
Ῥυΐ 6 Ιπποσςηΐ πο ἴῃ ἴῃς ρῥίδοε οὗ ἴπ6 ρυ]γ. 
Τῆὰ5 [ἢ6 ἀεῖδ}}5 οὗ ῬΤΟΡΊΘΟΥ ἴῃ τεραγὰ ἴο τὴς 
ΤΩΔΏΠΕΥ οἱ (ἢ γϑι᾽ 5 ἀεδίῃ σεῖς ἴο []8]1εἀ. 
(οπίγαβί τὴ}5 ἀεπιαπὰ ἢ τῆς ὁ Ηοβδηπδβ᾽ οὗ 
ἴῃς ῥγανίουβ ϑυπμᾶδυ. Ῥορυϊᾶσ τηονοιηθηῖβ  Π]Γἢ 
ἂο ποῖ τεϑί οῇ »πηογαί σοηνιο 0 Π85 ἃΓῸ 45 βῃθηνσ 
8ἃ5 ἴδε βαπᾶὰ. Τζ7ῇῆε “ νοΐος οὗ [86 Ῥεορὶε,᾽ ἤδη 
τηϊϑσυϊάεα, τᾶν Ὀὲ ἴῃς νοὶςα οὗ ϑαΐδῃ ; γεῖ σοά 
ΟΥΘΙΤῸΪε5 ὄνεῃ 115 ἕογ ροοά. : 

γὲετ. 2 ὙΔδὶ οὉ]] παῖν μ9 ἄοπο ! ΡΙΪ]Δἴς γα- 
Ῥεαϊεά (ἢϊβ ᾳφυσβίίοη ἴτας ἔπη65, Ἰοϊπίηρ τὰ 
1ηὴ6 ῬΤΟΡΟΒΆ] ἴο οἤαϑίίβα Ηϊπὶ δηα ἰεῖ Ἡϊ ρὸ 
({υΚὸ χΧΙΣ, 22). Ὑῆς ΟἿΪΥ ΔΩΒΎΨΕΙ 15 ἃ ΠΊΟΤΕ ΕΧ- 
οἰϊςα ἀεπιαπά, ἰεδάϊπρ ἴο Δ ὑρτοᾶσ. Τῆς Ρεῖ- 
βδἰβίδηςα οὗ Ρι]δίε βϑῆοννβ ἢἷβ τβὰ] ἄδϑίσε ἴο γϑὶθαϑα 
]εβυ58. Βαϊ ἴῃς τηυϊτυας [611 ταὶ Ῥηδΐο, ΌΥ ἢΐ5 
Ῥγενίουβ Ῥτοροβαδὶ, ννὰ5 σοπιη τς ἴο ἃ ἀξοϊδίοη 
ἀραϊηβδὲ εϑυ8. Ηδῆςα ἃ ρον σΠΟΥ, ΓΕ ΒΘ ΠΡ 
(ἢς Ρσουὰ Ἐοχηδῃ Ρονοσ, τῇς Ὡδίοη οὐ ἰαϑ8] δη- 
δος ηΐβ, 85 ἔογοξα ἴο ῬΆΓΙΟΥ Ὁ] ἃ ποῦ, τ᾽] Οἢ 
Αἴ Δῃοΐπου ἰης 6 ψουϊὰ ἢᾶνα ογυβηςα ἢ τῃς 
βδνυογοϑδῖ τηοᾶϑυσοβ. ἸΝΏεη ΟἸβῖ ἰβ το Ὀκ σγμς- 
δεὰ, πὸ 4]][ᾶῆσος οὗ ροῦϊεββϑ πη 15 ἱπηρο551:0]6, 
ΟομΡ. [κε χχὶϊ!. 12. 

νει. 24. ὝΕΘΙ Ῥὶ]αῖθ εαν͵ αὶ δο ὑσχουαὶ]οὰ 
ποδία, ΤὨε τοῦ ἐγ υπὴρῃεὰ (566 [κε ΧΧΙΙ. 
21). τ πν ᾶ5 ἃ ἀδηροτγουβ {1π|ὴ6 ΣΟΥ. Δῃ 1ΏΒΌΓΓΘΟΓΟΣΩ 
δῃηὰ ῬηΠαΐε πουἹὰ ἤᾶνα Ὀδεη Το] δα ἴο δοσουηῖὶ ἴοτ 
1, δῖπος ἴῃς [εν εις ΤσοΟηβία ΠΥ Ὀσοβαηίης 
ςοιηρ δἰ πῖβ αἵ Εοηθ. Ηδ οοὐυἱὰ ποὲὶ ᾶνε πιδᾶς 
ἃ ἀεΐεποθ ἴο [15 ΒΌΡΕΟΓΙΟΥΙΒ; 80 ἢδ Ρτοίειτεα ἴο 
βδῃοίίου τσοηρ, ἘΠΟΥ ΤΕ πα οσοηίσϑβίηρ ἰξ ἴο ὃς 
ΒΌΘΝ. -α Τοοῖχ τα ῖο σὺ ψπη0ὰ ἶ8 Βδηᾶδ, εἴς. 
Α 5υπιθο ] ο8] δοῖ, ψγ6}} υπάετβίοοα Ὀγ ἴῃς [68 
(Όδυϊ. χχὶ. 6), ἴο ὄἜχρύεβϑβ ἐγεεάοπῃη ἔτγοσῃ ψῸ]ζ. 
Βυῖ δα σοπάειηποα ᾿τη56]ξ, ἀνθ ἢ 116 ἢς νναϑηδα 
8 δαπάβ. --- Τιΐδ σἰύθουδβ θη. δϑιρηϊπολπί 
Ἰλησυᾶρε Ἰυπὶ Παγα, 6 η “ [Π15 τὶ ρῃϊθουβ τηδῃ ἢ 15 
δου ἴο βυδἶεν ([ἢς ΡυηΙΒητηθπῖ οὗ οτς (Βαγα 45) 
οοπέἔεββθα!υ συγ. Ης βυβετγαά, τῃς 7051 ἔοσ ἴπε 
ὑπ͵υδέ. 

ΓΙ. 25. ΗἱἿ Ὀϊ]οοὰ, ὦ. 4.,ὄ [6 ρῈΠ οὗ ἴδε ρυη- 
Ἰδῃμηοηΐ, ᾿ Ηδς Ὀς ἱπηοσοπῖ, Ὀθ ὌΡΟΣ τ8. Ρι]αίς 
ξοΙΠΏΔ]Ὺ Ῥὰῖ5 ἴῃς ΓΟΒΡΟΙ ΒΥ Ὁροη ἴΠαπα ; ὑαΐζ 
ἴῃ ἃ ἑδλπαιϊοαὶ παῖε ΤὭΘΥ βϑϑυμηθ τ {ΠοιΒΕΪνοϑ, 
δνοη δά άΐηρ, δὰ οἢ ΟἿΣ οἰ σου. ῬΘΟΌΠΑΙ ἴο 
Μαῖζῃεν, γῇο νψτοῖθς τ ΔΙ] ἔου ον ἢ (ΟὨτ]8- 
Π.4η38. Τηδ πηργεοδίίοη ἢδΔ5 Ὀδθῇ ἃ ἔδαγξυϊ Ἰερ- 
ΔΟΥ ἔτοτα ἰδαὶ ρεπεσαϊίίΐου. Βυΐῖ 186 ουγϑα Μ1] θὲς 
τυγποα ἴο ἃ Ὀ]οβϑίηρ, δηά τὰς Ὀἱοοά οὗ ΟἸιχίβὲ θὲ 
οὔ ἰπαὶ Ῥεορὶε ἴῃ 18 οἰδδηϑίηρ, ἈΘΔΠ ΠΡ ΡΟΥΕῚ 
(Βοηι. χὶ. 25, 26). Α8 ἴῆε ρΡεγβεουϊουβ οὗ [86 
768 βανε Ὀξδη πγδῖ]ν ΤὨγοὰ ἢ υπ]αδὲ οἷν! δῃ- 
Δοηθηΐβ, σορᾶσε ἴῃς αϑὲ ΟΥΥ οὗ ἴπε οδίεξ 
ΡΠ οβῖβ : "“νε παν πὸ Κιηρ Ὀυὲ (εβασγ᾽ (]} 608 
ΧΙΧ, 15). ; 

Μετ, 26. Απὰ δοδὺβ 0 δοουσϑὰ. Τἢε ραν 
ΟΠδ νγὰβ τοϊδαβεα, δηᾶ ἴἢς ἱῃποσδηῖ ομα δηίοσγεοα 



ζηῆαρ. ΧΧΥΠΪ. τι-τ6.}] ΤῊ ΟΟΘΡΕῚΙ, ΑΟΓΟΚΌΪΙΝΕ ΤΟ ΜΑΤΤΗΕΥ͂. 

ΡΟῚ ἢ 5 Ρυ θῃπηοηῖ. Θοουγρίπρ υϑυλ}} } Ρῥτδ- 
οαὐἀδα οτυςσ!ῆχίοη. Α5 Ῥιϊδία τπηδᾶς ἔυσίμο αἵ- 
(εἴρίβ ἴο Τοίδεδϑε εϑβ (]}0Πη χὶχ. 4--|.5}, ΒΟΠῚ6 
ἄλνα ἰπουρδὲ ἴπμαϊ τἢ15 βοουγρίης ψγα8 ποῖ (ῃ6 οἠξδ 
ὙΠΊΟΒ 808} ργεςεαςα ογυοϊδχίοη, Ὀὰξ ἃ ἀἰδιϊποξ 
Ρυη Βηπιθηΐ --- ΟἾΠΘΙΒ ὄνεη ΤΠΙΩΚ ἐπδῖ Οὐγ ,ογτὰ 
βυβετεα ἔνῖςε ἔγοσῃ ἔπε ἰάϑἢ. Ρι]αῖα ΡγΟ Δ ΌΪΥ οτ- 
ἀετεὰ {πδ υ508] βοουγρίηρ, Πορὶῃς 5111} ἰο σεϊεαβα 
]ἐ5805. Ηες ἴδε βιονεα Ηἰΐπὶ (ἔςος Ἠοπιο) ἴο ἴῃ 6 
ΡεορΙὶς, θὰῖ ἴῃ ναΐη, 45 ἢ6 τηῖρῃς ἢᾶνα ἰτποννῃ, ἔοσ 

«δε Βδὰ (1λπΚε χχὶ!, τό, 22) αἰγεδαν ἔνὶςε ργοροβεάᾶ 
(815 Ῥυπίϑῃσλθηῖ. Ἐοχηδη ΒΟΟΟΓΡΊΏ ΜγΠ5 ἃ ἔδασέυ] 
Ρυμῃίβῃηηοηῖ. Τὴ δηΐτα ὈΟΟΥ ψ8 Ὀασζεά, δα 
ἴλ8ῆ65 γάτα σίνεη του πυθοτ, ἴΠυ5 ΑἸ οΥησ 
ἔτοιηι {πε εὐ ]5} πιοᾶς. [τ οουἹὰ ποῖ Ὀὲ ἰηδὶοϊεα 
Ὅροη ἃ Εοπιδη οἰὔΖεη (Αοἰβ χχὶϊ. 25), Ὀὰϊ νγ8 ἔοσ 
ϑίανεβ. 1} {πϊ8 οδϑὲ 1ἴ νγὰ5 ἰηῆϊοίδα Ὦγ βο] ἴθ τβ. 
50 ἴῃδέ (ὃς ψἢἱρ8 εσα τποηρβ νυ] ἸεΔα οὐ ΟΠ 65 
Διϊδομῃεα. Τἢδ ΡὈΓΒΟΠΟΙ 5 τ50.8}}ὙΥ θουπά ἴῃ ἃ 
βίοορίπρ Ῥοϑίυγε 80 ἴπδὶ ἴῃς 5κΚιη οὗ ἴῃς Ὀδοὶς 
ὙΔ5 βἰτοϊοῃοά ΓΡΉΓΥ ; 88 πε ]Γ Ὀδο ΚΒ ογα βαγεά 
ΌΥ ἴῃς ῥγοοαϑβ, ΠΟΥ ἔσγδαῦθηςν ἰαἰηιςα, δηά 
βοιποίίπηθβ ἀΪδα. Τῆς βοϊάϊεγβ, νυ δέεγναγαβ 
τηοςκοά Ηΐπι, τόσο ποῖ ἸἸΚον ἴο Ὀδ πιὰ ἴῃ τ 5 
(4386. Υεῖ [6 τεργεβθηίδινε οὐ οἷν} Ἰδίϊςα 
Ρτοροβεα τ ἃ5 ἃ τ ]αεσ ρυῃἱβῆτηθπε ἔοσ Οπἠα 
ὙΠῸ νγᾶϑ ἱἹπηοοθηί. -- Απὰ ἀοϊἐγογϑὰ ὉΡ ἴο ὯΘ 07π- 
αἰδβοὰ. ΑΠοΥ ἴῃς τηοςκίηρ, εἴς. ὙΤΠὴ6 ἀε] Ἰν ΤΥ 
ΜΔΞ ἴο [Ὧ6 Ἐοπίδῃ 50] 6 1εἴ8 0 ἐχοουϊεα τἢ6 
δϑηΐδηςς, Δη γεὶ ἰξ ννᾶβϑ 4180 ἴο [ἢ6 Ὑ}}} οὗ 6 
ΘδηΠοαπη (οοηρ. 0Κ6 χχΙδ!. 25). ΤὭυβ Ρι]δῖε 
βδοιῆςεα ἢ185 ἱπαερεπάδηϊς Ῥοβιϊοη 845 ἃ σόρζε- 
βεηϊδίίνε οὗ ἴῃς Εομηδῃ ᾿ανν, ἴο {πῸ ἐδηδίὶοβηὶ οὗ 
τῆς εν 9} ΠΙΟΓΑΙΟγ. ὙΤΠε ϑιδῖς θθσδᾶτης ἃ ἴοοὶ 
ἱπ ἴῃ6 δαπάβ οὗ δὴ δροβίαίϊε δῃὰ Ὀ]οοα  γβῖυ 
μυχοῦ. Ῥ᾿]δῖθ᾽5 οοπάυςζ 15 ΔΠ ἀνν ει} ψτΑγπίηρ ἴο 
τα οτβ, ΠΟ ἴο σαί ρΡΟρΡΟΪΑΓΙΥ ῬδηάοΥσ ἴο το] σιοιβ 
ἰλτιδι]ςΐθβ. Η115 ΡΟ] ἾΟΔ] 41} γᾶ5 ἄυς ἴο ἴῃς δ0- 
ουβαίίοῃ οὗ ἔε86 νεγγ Ρθορΐδ. 

νεῖ. 22. 1ηῖο ἐδο ,) ΟΓ, “ῬΥΖΕΙΟΙ Π].᾽ 
Τῆς βοουγσὶπρ δὰ τἀκθη ρίας ουΐϊϑ:46. ἙτοΙΩ 
Μδχκ (χν. 16) ψε ἰδεάσῃ ἰμαΐ ᾿ξ τγὰϑ ἱπίο τῆς σουτγί 
(οορ. σἤᾶρ. χχυΐϊ. 68). ΤὴὰῈ ψογὰ 2»ΩΙΟΡΊΜΗΣ 
ὙΔ5 ΔρΡρ]εα ἤτβε ἴο ἴ86 ρεηςγδ] 5 ἴθηῖ Ἰη ἴῃς Εο- 
ΤᾺΔΠ σδρ, ἴἤθη ἴο πα γϑϑίάδηος οἵ ἴῃς ῥτονίη- 
οἷ] ψχονόγηοῦθ, ΨῆῸ ΜΕΓῈ υδι8}}}γ χεπογαὶβ. ΡῚ- 
Ἰλῖς, Ὑ δὴ ἴῃ Τεγυβα]οηι, ῬγοῦΔΌΪ ἸΙνεὰ ἴῃ {πε 
ἔογῃμοσ ραϊδος οὗ Ηετζοά, "οη ἴδε πογίῆεγη ὈγΟν 
οἱ Ζίοη, ονοσ]οοκίηρ ἴῃς ὁποϊοβυγε οὗ (Π6 ἴδ! ]6, 
ἃπά οοπηδοιεά τῆ ἰἴ Ὀγ ἃ ὑτιάσε᾽ (]. Α. Αἴοχ, 
δηάθῦ). Βυῖ [δηρε [Π᾽ηΚ8 (μα Ἡετσγοά Απεραβ 
ἩΟῦ]ὰ ῬτοΡΑΌΪΥ δᾶνα οσουρίεα 1ἢ]8, πὰ Ῥιϊαίε ἴΠ 6 
οαϑῖϊε Απίοηϊδ. --- ἘΏ9 τοῖο Ὀθαπὰ. ΤῊΣ (εητῃ 
Ρατὶ οὗ ἃ Ἰερίου, ἴῃε “ οομοῦῖ,, πυπιθεγὶην ἔσγοιῃ 

23] 

ἔουγ υπατοὰ ἴο 58ὶχ πυπαγεά τδη, ἰμβθὴ οἡ ἀπὶγν 
δὶ Ρ᾿]διθ᾿ 5 τεϑίἀθβηςθ. 1 ψὰ8 ὈΓΟΌΔΟΪ ἰπ ἴδῃς 
ΟΡδὴ συδγά-τοοτῃ οὗ ἴῃς σομογί, Ὀαῖ [8 ἀοα5 ποῖ 
Ῥτονα [Πδΐ ἴῃ ρίδοε ννᾶβ {πε οδϑβίὶς Απιοηϊΐδ. 

γεσ. 28. Απὰ πὸ εἰσίρροὰ ἶπι. ϑοπλα δη- 
αἰδηξ δυϊμουῖεἶθ8. τοδα " οἱοϊπεα πὶπι.᾽ Ηἰ5 οἱοιἢ- 
ἱπξ ἯΑ5 Γαρ]οοα δἔΐοσ [6 βοουτρίηρ, δηπὰ ὑγοῦ- 
ΔΌΪΥ 4150 ἴῇε τοῦς νηοῦ Ηετοά ἢδὰ ρυΐ ου 
Ηἰἴπι ἴο τπχοοῖς ΗἾπὶ (ΠκαῈ χχῆδὶ. 11}, Δ} βὰρ- 
Ροβεα ἴο ἢαναε δε ΨὨϊΐε, τηασκιὴν Ηἰπὶ ἃ5 ἃ 
ἐαρπαϊτααίδ ἔου τογαὶ ὨσθΟΙβ.Ό Τἢ18 τοῦ 6 νγᾶ5 σα- 
πιονοα, δηὰ ἰηϑίεδα [ΠΟΥ ραΐ οπ δἷπι ἃ δβοδσῖοί 
ΤοῦΘ, ἴδε βρη οὐ Ηἰβ μανίηρ διϊαϊπεὰ σογα] ποη- 
ΟΙΒ. [ἴ τννᾶϑ ΡῬΥΓΟΌΔΟΙΥ δὴ ογαϊ πᾶγΥ τ ΠΑ ΓΥ οἸοΔΚ. 
Μασκ ἂπὰ Ἰολη βρεαϊς οὗ ἰΐ 45 " ρυτγρὶς :;᾽ υξ ἱτὰ- 
ῬΘΓΙΔ] ΟΥ̓ ΤΟΥΔΙ] ΡΌΓΡΙΘ 15 τΟΓα βολεὶοῖ τ[ΠἢδΔη Ὁ]. 

ψεῖ. 29ς. ἃ οἵοσ οὗ ἵδοσηδ. ΤὨ5 τνοιϊ]ϊά 
ψουηα 25 Μ6}} 25 τοοκ Ηΐϊηι, ἱπουρῇ ἰδ ἰδοῦ 
ψ438 ἴῃς οδίεξ ἀεδίση. [ἰ}5 ἀϊβῆσυ!ε το ἀδιοττηΐης 
ὙΠαῖ Κιηα οὗ ἴοῦῃβ γγὰβ υϑεά, ΑἸζογὰ 5808 : 
’ Ἠδϑβεϊ αι δῖ, ἃ ϑ'νε 5} παῖυγα] δῖ, ΒΌρΡΡρΟΒΘΒ ἃ 
γε Υ ςοομλοη τἷδηῖ, μαόδα οὐ πόδα οὗ ἴῃς ΑΥδῦϑ, 
ΙΓ ΤΩΔΏΥ 51Π|8}} Δηα ΠΑΡ 80 |η68 ; 8οέϊ, τοιιηὰ, 
ἃπαὰ Ρ]δηΐ Ὀσάποῦθαβ ; ἰεᾶνοθ τυ χαβοπΊ ] ἢ 
ἷνγ, οὗ ἃ νοῦν ἄεερ δτεθη, 45 ἰξ ἴῃ ἀεβίρης 
ΤΩΟΟΚΟΤΥ οὗ ἃ νἱοϊοτ᾽ 5. Ὑγεδίῃ,᾽ -- πὰ ἃ σοϑὰ ἐπ 
νὴ τίρσοῖ μδηᾶ, 45 ἃ τποςκ βοορῖσε. ὍΤῆε οτὶρ- 
πὶ, δοοογάϊηρ ἴο ἴῃ6 Ὀεδὶ διιπουῖαβ, σαρτα- 
δ6οηῖβ ἴῃὴ6 ρᾶβϑῖνε Ἂ(ἰδσιηδάποσ οὗ (σιβῖ, 5 16 Ηἰ5β 
ἢδλπὰ αἷὰ ποῖ οἶοβα οὐ ἴῃς τεβα, --- ΤΟΥ θονοϑὰ 
[0 Χηθθ. [1η ξεϊρηεα Βοιπᾶρσε, στοοϊίην Ηἰπ ἴῃ 
16. υδ8] ἔοπῃ : δὶ, Κίηκ [29 δοσε!  α 
ΒΥΤΏΌΟ]Ο8] Τησδηΐηρ ἸΏΔΥ Ὀ6 ἑουπά ἰπῃ 41} {18 
τηοοϊκ-Δαοτγδίοη. 

νεσ. 30. πὰ [ΠΟῪ δρδῖ προῦ πὶ. ΤΠε βροζῖ οὗ 
Ὑ]ΟΚοα θη τνουηάβ ; 1 (ΠΥ ἀγα σουρῇ, ἴἴ ὈδΟοπΙ6 85 
Ὀτγυΐϊαὶγ. Υ οἱ τῆς [ενν8 Δα ἄοπεα [15 (ςἢδρ. χχνὶ]. 
6γ) ; Ηετοὰ δαδὰ ἰδιρῃϊ ἴλ686ε συᾶς 80] 16 γβ ΠΟῪ 
ἴο τηοοΐκ, δηὰ Ρι]αῖο ἰηνιοα ποτ ἴο ἐο 1. --- ΤῺ9 
χτοϑᾶὰ. Τῆδ πηοοῖ βοερίσο. Τθογα νν88 δῃ δ] γπλ- 
οη οὗ τχοοκίηρ ποηγᾶρε δηὰ ογασὶ ἰγοαϊπιεηῖ. 

Ψεσ. 31. Απὰ Ψψδθη ΠΟΥ δὰ πιοοϊκοὰ δἷπι. 
Αἕΐεῦ (ἢ18 οσουγτοα ἴπὸ ῥτγαϑεηίαδϊίοη ἴο πε Ρ6οὸ- 
Ρὶβ (].ὁδη χίχ. 5) δπὰ Ῥ}]δίθ᾽ 8 Ἰαϑὶ δἰϊζετηρὶ ἴο σϑ- 
Ἰεαδὲ Ηϊπι. Βιυΐ ἢΪἷ8 ὑσγενίουβ ρου ββίοη οὗ τῆς 
ΤΊΟΟΚΟΓΥ 5ΠΟΥΒ ἃ στεδὶ ᾿δοῖκ οὗ πιο] ΘΑγ 65.688. 
“ΤῊΣ τΕΠΩΘΥ ΙΕΓΟῈ5 οὗ ὑῃ6 σὶρ κεα γε Ἵτοὶ. 
ΓΒουρσὴ Ριϊαῖα νγὰθ παῖε εὶς ΠΟΙ ᾿Υγαβο]αία, 
ἢς Ἔχ α ἴπαὶ ἰδοῖκ οὗ τπογὰὶ ῥυϊποὶρὶς νος ἢ 
ἴδ οπαγαςίεσιζεα ἴἢ6 μοδίῆθη νου] ὰ. Ηἰ5 ροϑβὶ- 
ἄοπ, δυςῃοτιυ, διὰ σοηνίοτοηβ, τοπάεσ ἔμ 6 σοιιγβα 
ἢς Ρυτϑυεαὰ οἠς ΜὨΙΟΩ ΘηΌ]εαὰ 18 πδις ἴο [ἢ 6 
σοπίϊηυςξα ΡΠΠ]ΟΥΥ οὗ ϑῆλπις δοοοσζάδα ἴο ἱξ ἰῃ (Π6 
ΑΡοβεϊθϑ᾽ ογδβᾶ, 

Οβάρτεκ ΧΧΥΤΙ. 32--6, 
7164 Ογμοΐβαορι. « Ἡεῦ. χὶϊ. 

121 ΠΟΙΏΡ 
ἘὉΠῚ. ΧΥ. 

322 ἂν. “45 ἴΏ6Υ σάπια ουΐ, δίπαγΥ ἰουπμὰ 4 τηδη οὗ “ Ογτϑῃβ, 35 ΕΆΡ' 

ΘΙΠΊΟΙ ΕΥ̓ ὨδΙῺ6 : Ὠΐπι [ΠΥ ὁ σοτηρε]]64 1 ἰο Ῥθδγ ἢΐ58 οσοβϑ. ὅ [“λς χαῆὶ 

33 ᾿Απὰ ψῇδῃ ἴμεν Εγα σοπλα ππίο ἃ ρῥίασα οα] θα (Το]ροῖμα, " τῆι “ Ἀπ ἢ: το; 
34. 15. ἴο 54Υ, ἃ Ὀἷδος οὗ ἃ 5.κ}12 ΤΏΘΥ σάνε ἢΐϊτη νίπορασ ἴο ἀτγίηκ 8 

νἱ. οἱ χὶ. 20 
χὶϊὶ. σ. 

αἱ (Ὦδρ. ν. 4ι:. 
Μαηκ χν. Τα ηρ]οα νι 9 ρ4}} : ἀπά ν ἤδη ἢς δά ἰαϑιεα λόγο ἣ6 ψου]ά “ 5: τὰ 

1 φοιῃρο δα ἴο σὸ τὐΐζὰ ζάφνε, 
8 γάνο Ὠίτῃ ἴο ΤΙ ΠΚ της 

7 ΊμΚε χχῖῖὶ. 

3 Ῥίδλοο οὗ ἃ 5Κ]} 3: 7οδη 
: ; ΙΧ. :7. 

4 ὁ ς Αοιονἣϊ, 21 



232 ΤΗΕ ΟΘΟΒΡΕΙ, ΑΟΟΟΚΌΙΝΕ ΤΟ ΜΑΤΤΗΕΣΥ͂. [Ὁβάᾶρ. ΧΧΥΝΙΙ. 32-ς6. 

45 ῃοῖ ἀτίηκ. Απά τΠ6Ὺ ογυοϊβοὰ Βίτ, δπὰ ὅ " ραγίθα ἢ15 ρατγ- ἃ θη ἀαῖ, 
τηδηῖβ, οαϑίϊηρ Ἰοῖβ : ὁ ἴηι 1 πλρῃῖ θ6 8116 4 τ ΕΙΟἢ νγὰ8 Βρόκθῖ χίχ 23, 34- 
Ὀγ [86 ῥγορῃσῖ, Του ρδγίθα Ὧν ρδιτηθηΐβ δηηοηρ ἴμδη, δηὰ 

16 ΡΟΝ ΤΥ νεβίυσα αἰα ἴΠοΥ οδϑί Ἰοΐβιυ Απάᾶ οἰἰηρ ἀοννη ἴδ Ὺ 
47 ὁ ψΑΟΠΕαΤ Ηἰπὶ ἴΠετα ; Απαϑ8 86ῖ ὉΡ ονοῦ δἰ8 ῃεδὰ ἢΐ5} δρουδᾶ- ὦ Ασα αν, 

[ο ψ7Ίιίθη, ΤΗ͂Ι Ι5. ἸΕΘΌΘ ΤΗΕ ΚΙΝᾷ ΟΕ ΤΗΕ , δεν Τλικε 

38 ἸΈΝν9. "ἼΤΒεη Μετὰ ἴδετε ἔνο τὨΐοναβ ογυοίβοα τῖτ ἰπι ;9 τιν δ: 

39 ΟΠ6 οΟ [6 τίρῃϊ Ὠδηά, ἀηἃ δποῖδεσ 10 οῃ (ἴῃς Ἰεῖΐ, Απά "ΠΟΥ “ἴως πε 

40 1μαᾶῖ ρα556ά Ὀγ “ τεν]βά Ἀϊπὶ, ἢ ναρρίηρ ἴμεῖγ μεδά8, Απὰ βαγίπρ, τίκ, ἘΩΕΒΙ 

ΖΤΒοι [πδ΄ ἀεσδίσγογεβι [Π6 τετηρίς, δηὰ ΟΠ] 65: 2Ζ ἴῃ [γος ἄαγβ,, ἜΝ 

βᾶνε ἴῆγβοι. “1 τῇου ὃς 1 [86 ὅοη οὐ (σοά, οοπῖς ἄονῃ ἔγοπι., ὅδ ἐπ 3 
41 ἴ8ε οἴοβ8. “{ὶΚονίβε 12. 4150 [86 οἰΐθξ ρυεϑῖβ., πηοοκίηρ ἀξ» δι ζἶαρ. ὦ λας 

42 Μὶϊῃ (ἢ6 5ςο 65 δπά οἱ άθσβ, βαἱά, " Ηδ βανϑὰ οἰδοιβ; ξιβοὶξ ἢ6, ὥβερ. 55: 

σδηποῖ βϑᾶνθ. “1ὲ δε Ὀὲ αὶ τὴς Κίηρ; οὗ 15γδεῖ, ἰεῖ εἰπὶ πον σοταθ, (“Δὲ πον 
43 ἄονῃ ἔτοιῃ ἴδε ογοβϑ, δηὰ ψὲ ν1}} Ῥαϊίονα Ὠΐη).1δ "Δ {ἐτιπίοά,, ἐδε νον. 20. 

ἴῃ 16 (φοά ; ἰεῖ Ηἰπη ἀε]νεῦ Ηἰπὶ πον, ἐξ πα ν ἢ} Βανε 1 Ηΐτα : ἴου "αν 5) 
44 Ὧδ 54, "1 δπὶ [ἢ ὅοῃ οὗ αοά. "“Τῆε τΐονεβ 18 4150, Ψῃϊοἢ 198. ὅτι ἴαχε, 

. Φ Φ 9 . ΧΧΩΧΊΙΣ. : 

ὍΟΙῈ οὐποΙ δα ἢ Ὠΐπι, οαϑὲ ἴπ6 βατηθ ἰῃ ἢϊ58 τοι. 9 Κ᾿ Βκκ ΤῊ; ἃ. 

4 ἘΝον ἔτγοῃ (ἢ 5ἰχίῃ ἤοὺυσ ἴῇογα νὰ8 ἀδγκηθϑϑθ ονοῖ 411 τῇς πε 

46 Ἰαπὰ υηΐο 31 [ὴ6 πη ἤουσ. Απηά δρουῖ "τῃ6 πἰηῖῃ μοὺγ [6505 « αΐς κκῖ! 

οὐδ α ψ ἢ ἃ ἰουὰ γοῖος, βαγίηρ, ΕἸΣ, ΕἸ1, Ἰαπγα βαρδοῃίῃδηὶ ὃ 7 λει τ 

[δῖ 15 ἴο 5ϑ4γ,2 ΜΥ ἀοά, πιν ἀοα, ΨΨὮΥ μαβί μου ἔογβακθη τὴθ ἡ Κίμρε χυῖϊ 
47 ϑοιὴςδ 33 οὗ τδτῃ ἴηδῖ βίοοά ἴδεσα, ἤθη ἴοΥ Ὠοαγὰ 2λαΖ,3} 5Ξα]ά, “ Ῥέα. χαὶϊ, ν. 

48 ΤΗΙβ »μαρρ οδ] θεῖ ἔοσ ἘΠ|45.ὃ Απά εἰγαϊρμναν οὔς οὗ [δηλ 
γϑῃ, ἃηὰ ἴοοκ ἃ βροῆρε, δπὰ “ Β]]εὰ :7 ἢ νίποραγ, δηὰ ρυΐ ἐξ 4 ζυὶς καῖ. 

49 οἢ ἃ τεεά, δηά ὃ ρανα ἰπὶ ἴο ἀὐγῖηκ. Τῇδ ταϑὶ 8]ά, [,εἴ Ὀς, Ἰεῖ,, χα. 29,30. 
50 08 866 ΜῃΘΙΠΕΙ ΕἸ145 Ψ1]1] σοτὴς 33 ἴο δᾶνα ἢϊπι. 6811, “ ψ ἤδη “ Τα ΣῊΝ 

Ὧ6 δαᾶ οτοα δρϑίη ἢ ἃ Ἰουὰ νοῖςς, γίε!ἀθα ὡρ ἴῃ6 ρῃοβι 3. 

51 Απά, Ῥεδμοϊ]ά, ὁ τη6 ναὶ] οὗ ἴῃς τορὶ6 85 τϑηΐ ἴῃ (ναῖη ἔγοπὴ ΕΠΕΝΣ 

[Ὧ6 ἴορ ἴο {πε Ῥοϊίοπι ; Δηα 7 ἴδε δαγίῃ ἀϊά φιδῖθ, δῃὰ ἴῃ6 τοοῖκβ., Ἐκ δεν; 
52 τοηΐ , 33 Απᾶ τῆς ρταάνεβ 9 ψεγε οροπαᾶ ; δηὰ πῆδὴν Ὀοάΐε65 οὗ ΩΣ ἣϊ, 
5.3 ἴῃ βαἰηπίβ 9 ψῃϊοἢ 5]ερί ἀγοβα. 8 Απὰ οδπλα ουὐἱδὶ᾽ οὗ [ῃς ρτανθβ39,, έν. οι. 

Δἰζεσ ἢϊ5 σϑϑυγγθοίίοη, δηᾶ ψεηΐ 83 Ἰηῖο ὁ τῆς ΒοΙΥ οἰΐγ, ἀπά δρ- ἢ μνατβας 
54 ῬΘαγθα υηΐο ΠΕ: Νον ἤδη τῆς σεητυτίοῃ, δηὰ ΠΟΥ ἴῃαΐ ἃ ϑος εἶαρ. 

ψαῦΘ ΜΠ Ἀϊπὶ, ὁ ναϊοβίηρ [6808, δαὺν 7 (ῆ6 εαγίμαυακε, ἀπά ἃ Με ἀν. 39 

ἴῃο86 88 τηΐηρβ [μαϊ ψετε ἄοπο, {ΠῈῪ ἔεαγθα ρτεδίγ,86 βαγίηρ, 

δ᾽ Απά νῆδη πεν δὰ οτυοίηϑε Ηΐπι, (ΠΟΥ 
6. 734 ὀσεΐ απεέλογέϊδς ορεξ τ[ῃ6 ταπηαϊηογ οὗ νϑσ. 35 
Τ (ἢδΥ 5ῖ δηὰ ψεαίςποα 8. Απὰ ἴΠδῪ 
9 τὰ ἴστε οσγυοϊπεα τ Ἡΐπὶ νοὸ το 65, 10. οῃ6 11 ατὶ 

12 Τῃ Κα ΠΆΠΠΟΥ 18. ογεῖξ ὨΐτᾺ 14 Ἡς ἰ8 16 οῃ ΐτα 
16 {γυιϑίο ἢ οἡ 1 ἀρϑίγοιῃ 18 χοῦ 6 ΓΒ 19 γῆο 
30. σγ' ςαβῖ οἡ Ὠἰπι ἴῃ 6 ΒΔ Πη6 γεργοδοθεβ 31: Ἐη8]] 32 σγηἶ ἴο 54Ὺ 
35 Αηά 5016 ἍΠῚῚ 3δ (Δ]]ετἢ ΕἸ) 4ἢ 
36 ἘΠ|Δἢ σοπιείῇ 
Ἵ Δηὰ 7655 οτεὰ δρδίη ψἱ τῇ ἃ Ἰουὰά νοῖςε δηά ΜΕ ΤΑΣ ὉΡ ἢ͵8 ΒΡ] Πξ, 
38 γγεῦὰ τοηΐ 39 του] 8 80 αὐ ὧν δα [δ᾽ ἴδῃ δϑῖθερ 6 γα γα βοα 
81 φογηίηρ 82 (Π6γ δηϊεογοᾶ 8ὲ ΘΟΧΟΘΟΟ ΡΥ 



σμαρ. ΧΧΥΤΙ. 32-ς6] ΤῊΕ ΟΟΘΡΕῚ, ΑΓΓΟΚΌΙΝΕ ΤῸ ΜΑΤΤΗΕΝ. 

55 {Ττυΐγ (ἢἷ5 ψὰ5 ἴθε ϑοὴ οἱ ἀοά. 
ἴΠοσα 856 Ρεῃοϊἀϊηρ " αἴδγ οἱ, 5. νηοῦ 57 ξο] ον οα 6511 ἔγοπχ (δ]}- 

56 ἾἸ66, 5 τηϊηἰδίεσίηρ, ἀπο ἶτα : Απιοηρ ΨὨΪΟΝ ὅ8 γὰ5 ὁ Μαῖγ Μδρ- 
ἀδίεηθ, δηὰ Μδῖγ ἴῃς πηοῖμοσ οὗ [λπι68 δηᾶ Ϊ]οβ865, δῃὰ ἢ {Πε 
τλοῖμοσ οὗ Ζερδάδθ᾽ 5 οι] ἄσϑῃ. 89 

δῦ (ἢ6Υ6 ΨΟ͵ΓΟ [ΘΓ ΤΏΔΩΥ ΜΟΠΊΘΏ 
88. ψΏΟΣΣ 

ΟΟΝΤΕΈΝΤΒ. ΤῊΪ8 βεοίίοι ἀθβοσῖθε58 (ἢς ἐρρν αὐ 
ἡπεῖ οὕ ἐάε τοογ Ια" ἀέετέογγ. ὍὙὨδ δοοουῃῖβ οἵ ἴἢ8 
ἔους Ἐνδηροε] δῖβ ἀρτες ΡοσίθοΥ 245 ἴο ἴπὸ στηλίῃ 
οἰηΐ ; Ὀυϊ δδοὴ πιθηςίοῃβ οἰγουπιϑίδποςβ οἠχίτςα 
γΥ [πε οἴεῖβ. Μαιίῃεν ρίνεβ " ἴῃς 168: βι[δῖο- 

τηδηὶ οὗ ἴῃς ὈΪΑΒΡΠατῚΥ ἀρδὶπηδὲ Ογὶϑι 5 Μοβϑὶδηὶς 
ἀἰσηΣΥ ; δηὰ μα δίοης ταϊδίθβ ἴῃς εβεςϊ ργοάἀυςοα 
ὕροη τῆς ταα]ῃ οὗ τῆς ἀελὰ ὈΥ τῆς ἀεδίῃ οὗ 
7εβθυ58. ΤὮς οἰϊεξ ρΡοϊηϊβ ἅσε, δίμομ οὗ Ουτγθηδ ; 
Οοϊκοῖδπα ; ἰἢς ὈΪΟΥ ψνἱῆς; ἴδε ρδγίϊηρ οὗ [ἢς 

δηΐβ ; ἰῆς ψαϊςἢ (18 148ὲ 18 γτεοογάςεα ὈΥ οὐγ 
νδηρο] δὶ δίοηθ) ; ἰῃς ἴνγο σοῦρειϑ οπιοϊβοα 
ἢ Ἰοβυβ; (ῃ6 ὈΪ]ΔΒΡΒ τ 65 οὗ ἰῃς ἔοεϑ; ἰὰδς 
τος κιηρ ὈΥ ἴῃ 6 τοῦδετιβ ; τὴς αἀλιϊκοηΐηρ οὗ τὴς 
δύῃ ; [ε8.8᾽ ἐχοϊδιηδίίοη, ΜῪ αοά, δηᾶ ἴδε νδτγ- 
ἱῃρ Ἰπτεγργεϊδιοηβ πα [ἢς τοὶ πιεδπίηρ οὗ τὴς 
βδτης ; ἴδε σὶνίπῷ ὑΡ οὗ ΗἴἾ8 βρ᾽π|; (88. τοπάϊη 
οὗ τὰς τδιηρ] 6 -ν8ι}} ; τὰς ἀχοϊϊειηδηῖ ἰῃ τῆς του] 
οὐ ἰῃς ἀελὰ ; ἰᾷς ςδηϊυοη᾽5 ἰα5ΠΠΊΟΣΥ ; [δ 
ψοπιεη ὈδΠοΙ ἀϊηρ ᾽ ([,3 56). 
ΤῊΣ (κοξβ. Οἱ 1} 5 [όσα ψόγα ἴἤγας ἔΟΙΤΒ : 

1. ὕγμχ Ἰρερείδα οΥ καῤέξαία, ἃ ἰτλτδνεῖθα Ὀδδτη 
ΟΙΟβϑίηρ 8 ῬΕΓΡΘΠΟΙΟΪΑΓ ομα δῖ βϑοιὴης αἰβίδηςε 
ἔτοτα ἴῃς ἴορ,-Ξ- Τ Αςοοταϊηρ ἴο υδαϊοη [ἢ 18 
Ὅὑ7τλϑ ἴῃς ἔοχτῃ οὗ ᾿ (6 Θανιουτ᾿β οσοϑϑ, ΒΊΟΝ ΔΡ- 

Ργοθδδὶς ἔσοτι ἴῃς ἔδοϊ (μαῖ (ἢ “ {π|6 ᾿ ψγ8 
ἰδλοβδὰ ονεσ ες μεδὰά. Τῆε 80-0211δὰ σγεέδξ οσοβ8 

5. ἃ ἔἕοσπῃ οὗ ἴ6 ὥς ἐρερησσα, ΏδτΟ ἴπὸ ἔνο 
Ῥδδτϑ οτοβ5 ὁδοῦ οἰμοῦ ἴῃ ἰδ πιά], πὰ (86 
ἔουῦ διτὴβϑ ἅἃῖὰ οὗ εαυαὶ ἰδησίῃ. 2. Οὕσνᾶα εορε- 
ριΐσα, ἃ ἰτλῦβυοῖβα Ὀδ6Δπὶ Ὀ]δοςα οἡ ἔπε ἴορ οὗ ἃ 
Ῥεγρεπαϊουϊατ ομς, σεβεπιθὶϊησ τἢς Ἰεῖῖεῦ Τ. 4. 
γα ἀδαεαία οἵ 85ι1.. Απάγεννβ οὔοββ, Κὸ ἴῃς 
Ἰεῖϊεγ Χ. Ἰδα οτοϑ8 ψϊοἢ ἀρρεῖῖες ἴο (οπδίδῃ- 
πο νᾶ: οὗ {15 ἔοτστῃ, ψΠ τα Οτοοῖκ ᾿οῖζοῦ ΚΕὶ ἴῃ 

ἰϊ, 30 ἃ5 ἴο γτερτεβεπί ἰἢς ἢσϑὶ νῸ Ἰεἴίετβ οὗ ἴῃς 
νογὰ ΟΠ 5ἴοϑ. 
Ιπ τῆς πιϊἀάϊε οὗ τῆς ρεγροηάιουϊασ θαδῆι τ οτα 

ἯΔ5 ἃ Ὀίεςα οὗ ψοοᾶ. οἡ ΨΒΙΟΣ [6 Βυ ΒΈΓΕΥ 
τεβίςα, ἴο ὑγανθπῖ 6 ΠοΪς πγεῖρῃς οὗ ἴπε Ὀοαν 
ἔγουτῃ ΓἈ]ΠἰὩπρ ὕροη (ἢ6 παηᾶὰβ δηά ἰδαγίησ {Πεπὶ 
ἔτουι ἴῃ Π81]8 ; Ὀυϊ 858 ἰξ ρτοιϊγαςϊδα ἴῃς βυΐϊξογίηρβ 
ἴξ πῖχης 1561} θεσοπα ἃ βοῦυγοα οὗ ρσγδδὶ Ῥδίῃ, 
ὕβυλί!γ ἴῃς οτοββ νὰ8 εἴοοίεα, δπὰ (ἢθ ᾿οη- 
ἀεπιηθα οπς ἤδη ξαϑίθηθα οὐ ἰζ ; Ὀυζ᾽ οἔΐδη {δα 
πδιϊΐηρ ἴοοκΚ ρΡίδςε ἄγϑι, δηὰ ἤθη (ἢς οτοββ ννὰ8 
Ἰπεὰ Δηά Ἰεὶ [411 ψἸ ν]οϊθησα ἰπῖο ἴδε ΠοΙς ἀυρσ 
ἔου ἰξ, φινίηρ ἴα βυδέογου ἃ υἱοϊθπί βδῆοοϊκ Ουζ 
Ι,οτὰ ννὰ5 ἐβϑιεπεᾶ ἴο Ηἰβ οὔοβϑβ ὈΥ̓͂ ΠΔ115, ἀσίνθη 
τῆγουσῃ Ηἰ5 Ὠαπαάβ δηά ἔεςϊ (ςορ. 1Κὸ χχὶν. 
9); ΜΈΓ. 586οπ8 ἴο ἤανα θδοη ἴἢ6 υϑυΔ] τηοάδ. 
ςἢ ἰοοὶ νγ͵ὰ8 ὈΧΟΌΔΟΪΥ πδ]ο βεραγαΐϊεῖγυ. Ουζγ 

Ιοτὰ τᾶν πᾶνε 511} νοσπὶ [6 σον οὗ τΠοτῃΒ ; 
ἐβρεο δ γ 25 ἴῃς τοῖηονᾷὶ οὗ τῆς τοῦς 5 πιδη- 
τοπαά, πὰ ποῖ τῃδλὲ οὗ [ἢδ Ἄσσγοόνσῃ (νοσ. 21). ΤῊ Ϊ5 
τηοᾶς οὗ Ρυπίϑῃγηεπὶ ᾿νὰ5 ἱπίγοἀιςεα ἱπίο Γάδ 8 
Ὀγ τῆς ἘοχμηδῃῆβΒ. ΤῊ [68 οἔἴΐδη ἢδηρεὰ τῆοβε 
ΜὯῸ δὰ Ὀεεη δἰοπεα το ἀεαίῃ, Ὀυϊ (π6 οογρβα 
τηυβὲ Ὀς Ὀυπεα [6 516 ἀδγ, 350 245 παΐ ἴο ρο]- 
ἴαῖς τῆς Ἰαπὰ (Ὠευϊ. χχὶ, 22, 22. ὙΤΏΘ ΕΒοιηδηβ 

86 ἔγργὴ ΔΙΔΓ 
89 [ἢ 6 50η8 οὗ Ζοῦοάδο -; 
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“Απᾶ ἸὭϑην ψοϊηθη ψοτγα πω 
χχῖ. 47. 

"»" λκκ χνυ. 
40,41. 
ζυκκ χχιιὶ 
οἱ ΘΟτΏΡ. 
Ὁδἢ ΧΙχΧ. 2ς 

" χχχνΐὶὶ. 

δ᾽ τῆο διά 3 

Ροστη 6 τπ6 οτυοϊβεὰ ἰο ας 5] ΟὟ]Υ ; δπὰ ἰῃς 
ΒΕ ΡΒ ϑοιηοιϊίτηςϑ σοπΕ Πυθα ἔογ ἴἶτοε ἀλγβ. 
ΤὨοεῖν ἤεϑῃ νγὰ8 ρίνεη ἴο ἴῃς Ὀἰγάβ οσὐἁ οἴμοι νἹῖἃ 
ΔΏΙΏΔ4]Ι5. Αἱ εἰπλεὲβ (ΠΕΣ βυ  Ἴογησ8 ΕΓῈ 5Ποσῖ- 
ἐπε, ὈΥ Κίπαϊ ηρ ἃ ἥτε Ὀδηθαῖῃ, οὐ δ᾽ ονίπα 
ἸΙοῃβ πα Ῥδασβ ἴο ἴδᾶσ ἴῇςπι ἴο ῥίθοθβ. Α8 80- 
ςοταϊηρ ἴο [εν 8 ουβίομῃ, τς ΪἾ65 τιυδβὲ δἱ 
οὔος Ὀς βοὴ ἄοτῃ πὰ Ὀυγεά, ἀδαϊῃ τνᾶ8 Ὠδϑβί- 
σημδα ὃγ [δς Ογεεύγγαρίνε, ἴῃς Ὀγεακίηρ οὗ ἰΠ8 
Ιε;8, ἴο ΠΟ ἢ '᾿γὰ5 βοιηοῦπιοβ δα δα “Δ πιοτου- 
βίσοκς,᾽ τιδῖ 18, ἴῃς ρἱεγοίηρ οὐ ἴδε Ὀοάγ. 
ΤΟΥ ΜοΓς δἰγοδαὰν ἀθδά, (ἣς Ἰδίϊοσ δίοπε νγὰ8 
ξἴνεη, ἴο τπᾶκα ἰῇ πιδίϊοσ βυσα. [τ ν85 ἃ 415- 
διαοοῖα! Ρυπιβῆσιθηὶς διηοὴρ ἴῃς Ἐοιηδηβ, δηὰ 
εἴ τηογα 80 ἰῃ ἴῃς εὐεβ οὗ ἰδε 7ἐν8. Τῆς ΡὮγ58- 

104] βυδξοευπηρβ εσὰ ἔδασγέι ν στεαῖ. Ὦγ. ΕἸσΠῖου 
τὰ ἀοβοῦ 65 ἴδ. “1. Οη δοοουπῖ οὗ ἴδ υῃ- 
πδῖυγΑ] δηά ᾿πηπηονδῦϊα ροβίοη οὐ ἴπῈ Ὀοάγν δηὰ 
τὴς νοεῖ οχίςηβίοη οὗ ἴῃς ἅἃγῃβ, (6 ἰδδϑί πιοὸ- 
ἔοη ργοάυςσρα ἴδ τηοϑὲ ρδίηξα] βεηβδίοη 811 ονοσ 
(6 Ὀοάγ, Ὀυϊ ΘΒΡΕΟΙ ΠΥ οὐ τε Ἰδοεγαῖϊθα Ῥδοὶς 
Δα 1π6 Ρἱδγοςα τροεῖβ. 2. ΤῊΣ 14118 οδυβεοά 
ΠΟΠΒΙΔΠΕΥ ἱποτθδϑηρ Ραΐῃ οἡ 1ἴῃ6 πιοβδί 86 ηβ᾽εἶνα 
Ρᾶσῖβ οὗ ἴθ παπᾶὰβ δηὰ ἔεεῖ. 44. ηϑαδηγχπιδίίοη 
βεῖ ἴῃ δὲ ἴῃς ῥἱεγοθὰ τρελῦθοιβ δηᾶ ΏΘΥον συ τὰς 
αἰτουϊαϊίοη οὐ ἴῃς Ὀἱοοά τνᾶ8 οὐβίσυοϊεα ὈΥ ἰῆς 
νἱοϊεπὲ ἱεηβίοῃ οἵ ἰῆς Ὀοάυ, δπὰ ἱπογεδαβθα τῆς 
ἉΦΟΩΥ Δηα δὴ ἰηϊοϊεγαῦ]ς (Ὠἶγϑὲ. 4. ΤῊς Ὀ]οοά 
Γυβῃδὰ ἴο (ῃς ποδὰ δηὰ ρτοάυοεαὰ ἰῃς πηοβῖ νἱο- 
Ἰοηΐ εδάδοπθ. 5. Τῆς δὈὶοοά ἴῃ ἴδε Ἰυηρβ δοςιυ- 
τηυϊαὶοα, ῥτοββίηρ ἴῃς Ὠεασγί, ΒΕ Πρ 411 της νεΐπϑ, 
δηα οδιβοά πᾶτ6 6585 Δηρι ]8ῃ. [1,055 οὗ Ὀὶοοά 
[Ὠγουρὴ ἴῃς ορεη σουπαᾶς πουϊὰ ἢᾶνε βῃοτγίεποά 
(Βς ραΐπ, Ὀυὶ ἴῃς Ὀ]οοά οἱοϊίεα ἃπὰ οεαβεὰ ἥον- 
ἴῃσ. δαί ροποσα}}ν 8εῖ ἰπ 5] ΟἾΥ, [Π 6 πγ050} 68, 
νϑιῃβ, δη ποῦνο8 στδάυδ)ν στονίης 58}, δηὰ τῆς 
ν] 2] ΡΟΊΝΕΙΞ 5: ΚΊῚΡ ἔσομῃ Ἔχδυβιοη.᾽ 
γε. 32. ὕδτθ οαἕ. ΕἾοπὶ ἴῃ οἰἴγ. Εχδοου- 

Ὁ οη5 ἴοοῖς ρδος οὐυϊβίὰς οὗ ἴπ6 στρ, ἤοτα οὐ- 
5ἰας. οὗ ἴῃς. ΠΟΙ οἵγ. Νυπι. χν. 15; 1: Κίηρβ 
χχὶ. 13; Αςἴβ νἱῖ. σ6ό.ἁ ΤῊΪϊΒ ΠΠΔΥ ἢᾶνε Ὀδδη ἴῃ6 
Κοπιδη οὐβίοῃμ 4130θ. Α5 Ρι]Δῖὶς δε πὸ ἸἸοῖογϑ, 
80 1 6]16γ5 ἰεὰ οὐγ 1 ογὰ ἐοσίῃ ; ἃ σδηζυχίοη (νου. 
54) 8ἃ5 υδιιὰὶ πεδαβδὰ (6 σοτραηγ. Α δεσγαὶὰ 
ΞΘΏΘΥΔΙΪΥ ψνεηΐ Ὀεΐοτε ἴα σοηἀεϊηηεοα ρογβοι, Ὀυϊ 
τῆς Ενδηρο  θῖ8 ἀ0 ποῖ πλεπίοη [Π]8. --- ἃ τὴ88 οὗ 
γγϑοηθ, βίπιοη ΟΥἩ 5826. Μδϑδικ (χν. 21) : “ψῇῆο 
Ραϑβϑβεὰ Ὀυ, σοπιηρσ ουἱοῦ ἴῃῆ6 σουπίτγ, (ἢ ξλίμοΥ 
οὗ ΑἸοχαπάογ ἀπά Ευΐξὰβ ;᾿ 1ὰὺΚε : “ οοπιίηρ ου[ἶῖ 
οὗ τπε σουπίτγ.᾽ ΡΓΟΌΔΟΪ ἃ [ἐν 0 δα οσοπια 
ἴο αἴίεπα ἴῃς Ῥάββονθσ, 45 ζΔῃΥ οὗ ἴπεπὶ ᾿νε ἴῃ 
Ογτεης (πη Αἴτπίοδη 1, 10γ4), ἔγεαυεπην οοπιΐηρς ἴο 
7εγυβαίθ) (σορ. Αοὶβ ἰἰ. το; νἱ. 9),.,.Ύ) ϑοιῃης 
ΤῊ Κ ἢς ψγ͵ὰ58 σμόβοη, Ὀδοδυβε ἣς νγ͵ὰβ δῇ Αἰτίοδη ; 
ΟἴΠΟΙΒ : θδοδυβα ἢ τνᾶ8 ἃ ϑἷανο, ἃ5 ὁοπὸ οὗ 1[ἰ8 ο1253 
σου θ6 σοηϑιἀογεὰ ἢἴ ἔοσ ΒΒ ἢ ἃ 5εσνῖςα ; ΟἴΟΥΒ : 
Ὀδοδυβα ἢ νγὰ5 ἃ αἰβοίρὶθ ; οἴεοσβ 5811} : θδοδυβα 
τηθεῖϊηρ ἴῃ6 Ῥγοςδββϑίοῃ, ἴδ βϑῃονγεα βοπγα βυτη- 
ῬϑῖδΥ ἰοῦ εβϑυβ. ΤῊς Ἰαϑὶ ἰβ ἴῃς κε] 165ὲ ϑὰρ- 
Ροβιτοη. Α,5 δὶβ 80Π5 ψεῦς Κηόνγη ἴῃ [6 ΘΑΙΪν 
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ΟΒυτγος, ἢς ῬΧΟΔΌΪΥ δεεανες ἃ (τ βθδη ; Ὀυϊ νι 
ΚΠΟῪ ποίμὶηρ Ππιοσο οὗ πη. ϑιπίοη Ῥεΐοσ 'ψ)ἃ8 
ποῖ {ποτὰ ; ϑιοῃ οὗ Ουσεης ἴοοϊκ ἢὶβ ὑΪδςα. --- 
Ἡϊΐη ΤΟΥ Θοπιρο θᾶ, ΟΥ Πρ ΙΓοβϑοα ᾿ (ςοΙΡ. ΟὮΔΡ. 
ν. 41), εἰσ. 6505 δὲ ἢτϑὶ ὕοτε Ηϊ8 οὐὐὺθ ΟΥΟΒΒ 
(Ἰοδῃ χχ. 17), ἃ8 γ)δὰξδ: ουβίοτῃηαιγ. ΤὭΏδ ΡῬἢγχαβο 
“ οοτηϊηρ οὐδ οἔὗ ἴῃ σουητγ ᾿᾽ βυρρεβίβ πὲ ϑιπλοῃ 
τηςῖ [6 ῥγοσεβϑίοῃ δέίεσ τῇς ργοδίευ ρατγί οὗ τῆς 
ΨΑΥ ἴο Οσο]ροίδα παὰ Ὀδδη ραβϑοά. Ττδαϊίοη 
584γ8, [δὶ Οὔσ Γοσὰ βυηῖκ ἴο ἴῃς στουημ Ὀεηθδι ἢ 
ἴῃς Ιοφὰ, Ὀυξ [Π6 πιοῖὲ Ἔχαςῖ Ἔχρσεβϑίοῃ οὗ 1κἶκα 
( τλδΐ με πιὶρΐ θΘΑΥ 11 ΔὴοῈσ [6505 ᾽) 5ῆονβ (μδῖ 
[η6 ΔΗ͂ΕΥ ρατγί οὗ ἴπε Ἵσοβϑ δἷοης, Ὡ]Ὸ ὑ50.8}}} 
ἀτγαρρεά ὑροῦ ἴῃς στουηα, νγὰ8 ρὺΡ ὕροη Θ᾽ πιοῃ. 
ΤΉοθε 0 Ὀδᾶγ ἴῃς ογοβϑϑ δἰΐζεσ [6 5115" ΟΔΥΤῪ ἴῃς 
ἸΙρῃΐεβὲ ἐπα. Αποῖδποσ ἱποίάεπο οἡ ἴ86 ὙΑΥ 15 
το πΠοηδα ΟΥ̓ ΤΚς (ΧΧῚΙ;. 27--21). 

γεσ. 3} Θοϊαοῖμα, ϊαῖ 16 ἴο ΦΥ͂, ῬΊδοθ οὗ ἃ 
5.1}. πε πηι ἰ5 (6 ἔοσγτῃ [ἤδη 566, ἔοτ [6 
Ἡδεῦτον ψνοσὰ “51Κ}}}᾿ (οορ. Τὰκὲ χχῆδ. 23, 
ὙΠΕΙΟ ὁ ΟΔΙΝΆΓΥ ᾽ ΤΏΘΔΠ5 5 ΠΊΡῚῪ “ἐκ4). 11 18 νΟΥῪ 
ὈΠΠΚοὶν τὲ ἢ νγὰ8 ἴῃς ῥΐδος οἵ δχεουίίοη, δπά 
ἴπδτ τῆς Ὡδιη6 δῖοβε ἔγοπι ἰἢς 51Κ0}}}5 οὗ ἴῃ οὐ τη- 
ἰη415 Ἰγίηρ ἴπεσο. ὙὍμα [6 ν»γν5 ἀἰὰ ποῖ Ἰεᾶνε θοάϊε5 
σπρυπεά, ἀπὰ τῇ μεῖς πιοάς οὗ ἐἜχεουΐϊςοηῃ (ϑἴοη- 
ἴη5) τῆς 5κὰ}5 ψουϊὰ Ὀὰ Ὀσόΐίκεῃ ; {πεσα 18. πο 
ενϊάσπος παῖ ἴῃς [εἐἣγὦὰι Πδὰ ἃ βρδοῖδὶ ρἷδος ἔοσ 
ῬΌΌ]ο ὀχοουῦοῃ ; ἀπά ἃ στο πιδὴ Κα οβεορῇ οὗ 
ΑἸπιδίηεα νου] ποῖ ἢᾶνε ἃ ρατάσπ ΠΟΔΓ βυς ἢ ἃ 
βροῖ (]ὁδη χίχ. 41). [ἡ ἴπδῖ ᾿ᾶβε, ἴοο, ἴῃ 6 πᾶπιδ 
ψου]ὰ ανς Ὀεεη: “ἴῃς ρΐδοε οὗ 581κ}15. 1 15 
ὨΟΥ͂ ΈΠΕΓΙΑΙΙΥ Ὀε]Ιενεα {πὶ ἴπ6 ἔοιπῃ οὗ ἴῃς ε6]6- 
νου (βοδγοοὶν ἃ ἀλ{) τεβειη]εά ἃ 5Κ}}. ὙΠ 
'ἰβΒ ἃ ουγίουβ ἰτδαϊτίου, ὑπαὶ Αὐδλπὶ νγὰ5 Ὀυτγ δά 
ψἢοτε [ἢ6 βεοοπᾶ Αὐδηὶ αἀἰεὰ πὰ τοβα δρδὶῃ. 

Τιδαϊίοη 85 ἴου δέζεεη οεδηΐυτ65 ροϊηϊεα ουϊ 
ἴῃς 516 οὗ ἴπηε ρὑγεβϑεηΐξ “(Πυτγοῆ οὗ τῇς ΗοΪγ 
ΘΟΡΌΪΟΝΥΕ ᾽ 45 ἴπΠ6 δοείυ] 8δ8ροῖ. Τῆς διρυϊηεηῖβ 
ἱπ ἔδνοσ. οὐ [8]8 Ῥορυϊαι ΟΡ πίοι δῖε: ἴῃς υἢ- 
Ὀτόκεη ἰγδαϊίοη, ἴῃς ἕδος [παῖ πὸ ροοὰ οᾶ836 ἢᾶ5 
ὕβθῃ πηδᾶς ουζ οὐ ΔΥ οἴου Ἰοσδ]ἶγ. Βαϊ ττδαὶ- 
[ἰοὴ ὯΔ5 ὑτονεα δὴ υπϑδίς συΐάς οὐ βυςἢ Ροϊηϊβ, 
ΔΗ ἰν 5 ἈΙΡΉΪΥ Ρτόοῦδ0 ]6, ἴπδϊ {15 5ροῖ νγ8 Ζηιίαίξ 
16 ΟΙΓΥ ννγδ]] αἵ ἰηδὲ ἢτηθ. ΝΟΥ͂ [5 ἰΐ ΠΕΟΟΒΒΑΤΥ ἴο 
ἢχ {Π6 5116, (ες πος ᾳφυσδίίοη, Βούγονεσ ἱπιογεϑβί- 
ἷησ, Ὀεΐῃρ οὗ |1|6 ῥγαςίοα] ἱπρογίαποθ. Τῆς 
ΑΡοβίϊεβ πὰ Ἐνδηρο  ϑῖβ ὈΆΓΟΙῪ δ]]ὰ6 ἴο τῆς6 
ΡΪᾶςοεβ οὗ (γί 5 Ὀιστη, ἀδαῖῃ, ἀπὰ σγοβυτγγεοίίοῃ. 
ΤΗΟΥ ἤχαα {Ποὶσ αγεβ ὑροὰ ἴπ6 στε ἔδοῖβ ΤΠ 6 Πηι- 
βεῖνεβ, δΔηἋ ΜΟΥ ρροα ἴῃς χα θα ϑανίοιγ ἴῃ 
ἤδάνθῃ, οσε Ης [1νὲ8 ἔογανοσ ϑίπος ἴῃς ἂρὲ οἱ 
(οπβίδηϊζης, ἰπ ([ῃ6 ἐουγίῃ σεπίυγυ, [Π656 ἸΟΟΔ]}- 
[65 ἢανε δα ΔΌυβαα ἰπ ἴῃς βεγνίος οὗ δῃ αἰπιοβὲ 
Ἰἀο]αίτουβ 5 ρεγβιτ οι, γεῖ πος νου οοππαυεα 
Ῥγοϊεβὲ ἔγοϊῃ ΏΔΠΥ οὗ ἰῃς νβεβϑὲ δηα Ὀεβῖ πηθη οὗ 
ἴη6 ΟὨυτοἢ. [ΙΕ 58 τερυρηδπὶ ἴο βουηά (Ὠχ ϑ[δη 
ἀρ μς ἴο Ὀεῖϊανα τῃμαΐ 4 βϑροῖ 80 οἔΐδεῃ ὑσγοΐδῃδὰ 
δια αἰβρτδοοὶὶ ΌΥ 1ἢῆ6 πιοϑῖ ὑπνουου ϑυρετγϑῇ- 
[10η8, ἱτηροβίυτοβ, δη ἃ αιάστοὶς οὐ ΟγΙιβελη βεςίβ, 
βΒῃουἹα ὃς τῆς βαδογεὰ βδροῖ ψἤεσε ἰῃε ϑανίουσ 
αἀἰεὰ ἔον πε 5π5 οὗ τῆς γᾶςσθ.0 Α στουρ ἐϑεπιαῖς 
οὗ ἴπε86 μοῖγν ρἷδοςβ ἰεὰ ἴο τῆς ἔεασγξι 1055 οὗ 116 
ἴῃ ἰὴς Οτυβαάδβ ; [ῆ6 σοπίθπίοη τεβρεοῖπρ [Π6 πὶ 
οσσεϑίοηἝΩ τῆ ΟΥ̓ πιδᾶῃ ΑΓ; ὄδνθῇ [ἤοϑεὲ ψῇο 
Ῥτοΐοββ ἴο Ὅ6 ἀρονεὲ βδυοὴ ϑυρεσϑιί οπθ οἴζδῃ 
ΒΡΕΠα ποτα οἔὗ {{π|6, ἴσου ]ς, δρᾶ τοηδΥ 1η ἸουΓ- 
ποΥΐηρβ οὗ 5εηιπηδηῖαὶ ΟὐΓ Οϑὲν ΓΙ ῆοσ, ἰμδῃ 
[ΠΟΥ αο ἔοτ ἴῃς βργεδα οὗ ἴῃς ροβρεὶ οὗ ἴῃς οτυ- 
οΙἤδα δηὰ γίβεῃ Βδάδεμημεσ, [ἴ πουἹὰ ἱπετγείοσε 
566 πὶ ἃ ννῖβϑε οσάετίηρσ οἱ Ῥσγονίάδησε τπαὶ [Ὠς 6δχ- 
δοῖ Ἰοσδ} Ὑ εἐαπροί Ὀκ ἀειεττηϊπεα, Ἐνθη ἢ (ΠῈ 
ἰγδαϊίομδὶ δῖα Ὀὲ δοςερίθα, 1 8 νἜσῪ ὑπῊ ΚεΕὶν 
πὶ οὐὖὖἦ 1,οτὰ ρῥδεβδεᾶ δουρ ἰἢς 580-οδ]ϑὰ “ γ᾽ 
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Βοϊοτοβθα, Ὑμοῖθοσ Ῥηδίε ᾿νε ἴῃ τ 6 ρδῖδος οὗ 
Ἡετοὰ οσ ἰῃ ἴῃς οδϑι]Ὲ Απίοηϊδ. 

νεῖ. 34. ὙΜΊδΟ, δοοοσαϊηρ ἰο τῆς Ὀεβὲ δυῖμου- 
1165; Ὀυϊ (πὰ βδοὺγ ψὶὴς υϑεὰ πιὶρσιιϊ 6 οΔ]]οὰ 
“ΥἹΠΟρΡΑ,. 9566 [κΚ6 χΧχΧῈ]. 26, στα τῆς “ νὶπο- 
ΒΑτ᾿᾽ οἤετεὰ Ηΐτ ὈΥ ἴῃς 50] ἴειβ ταυβὲ παν Ὀεδη 
(ΠΟῚΓ ογαϊπάσυ αὐ ἰκὶπρ' νης ; ΠΟΠΊΡ. νεγ. 49; 5. 
Ἰχῖχ. 21. -- Ἰοὰ υἱϊὰ Μασκ : “ταυτστῇ.᾽ 
ΤΠ ἴδιτὴ “Ρ54}1  τγᾶβ ΔΡΡ] δα ἴο πιϑῶν ὈΪΕΙ συὉ- 
βίδῃςςϑβ, πο υαϊηρ " παγττὴ." Ι{ νὰ ἃ βιθυροίγης 
ἀγδυρσπῖ, βυςο ἢ 245 γγᾶβ ΟΟΤΏΣΠΟΗΪΥ ρίνοη ὈεΐοτΓε ἐχ- 
οουὔοη. Τἢς οὐδίοιῃ ψ͵ὰ5, πονανεῦ, ἃ [εν ]5ἢ 
ΥΔΊΠΕΙ [ΠΔΠ ἃ Εοσηδῃ οποα. --- ΗΘ ψουἹὰ ποῖ ἀτίπκ. 
Ης «δβεγναγάὰβ ἴοοῖκ ἴῃ6 υηγχαϊχοα νἱπερασ ψ]ης, 
Ὑἤδη Ηδς νν»αδβ ἂρουϊΐϊ ἴο 5840: “1ἴ ἰ8 βηιβμεά 
(οοιιρ. ]οδη χῖχ. 28---:90).. Ης ἰλϑίεβ [815 πυϊχίυσε, 
ἴο 5δονν (αὶ Ης νἂᾶβ ἀνάσα οἵ 15 Ῥῦσροβα, 5πὰ 
τοῖυδε5β ἴἴ. Ης που] ἀπηκ οὗ (ἢς οσὺρ Ηἰβ 
ἘΔΙΒΟΥ μβαὰ σίνεη Ηΐ, Ὀυϊ ποί οὗ [ἢ15. Τῆς 
ΘΑΓῪ ΤηΔΥΪΥτ5 ἔο]ῖ υ5Π 664 ἰῃ τῆ ταϊ ρσαιϊπρ ΤἸΠεὶσ 
Ῥ41η8 ; Ὀυὶ ΗΒ ν]ἱσδυιοῦβ βυβεγιηρβ τηυβὶ Ὀ6 ὈοΠπὶς 
ἴο ἴη6 Π11651 Ἔχίεηϊ. 

γεν. 35. πὰ ψ δὰ ἸΔΟΥ͂ δὰ οτγαοϊδοὰ δτι. 
Ηετε οζουτβ Ηἰ8 ἰουςπὲπρ' ΡΓΔΥΟΙ ἔοΥ {6 5ο] ἀΐοῖβ 
(κε χχὶ. 234). Τὸ 411 [ΠῸ Ῥῃγδιςδὶ ἰοχίυσς ἀ6- 
βου θοαὰ ἴῃ τῆς ποῖς οὐ “ἴπδ6 οσοββ, γὸ πιυβῖ ἴῃ 
[15 οδβ86 δά ἃ τῆ6 τϑϑυὶϊὶ οὗ ἴπ 656 ὕροη ἃ β5οὺυϊ] 5βἜβῆ- 
βνε δηα οδρδὶ]ς οὗ βυξέεγίηρσ Ὀεγοπα 8}} ὨυπηΔ} 
ςοτπηρασγίϑδου : ὑλὰ6Ὲ εἤξεςϊ οὗ ἱηρταῖῦτζτιαάς, οἵ ]Ἰοπο- 
11π658, οὐ ἴδ πῖβ ἔσοπι ἴἤοβα Ψῆο σεργοβοηϊοα Ηἰ5 
ον ομόβεῆ ῬΘΟρΙε, Δπα ἀρονε 411] Ηἰβ 5Ξϊἴαΐε οὗ 
800] ἃ5 Ηδς σοῃβοί οι ὕοτα ἴῃς 5ἰη8 οὗ πΊθῃ, 
Μεὴ ΤΏΔΥ ΠΟΠΕΒΙΥ ΟΠ οΥ ἴῃ (ΠΟΥ βίδίοπηθηῖβ οὗ 
ἰῆς ἀοςίσίης οὗ ἴῃς Αἰοποιησηΐ, Ὀὰῖ τδαἴ οὐγ Γιοτὰ 
ἴδῃ δηὰ {ἢ εγα 830 βυξέεγοαά ἔοσ τηθη, [πα ὈΥ νἱτίυς 
οἔ Ηἰβ ἀδδίἢ νῈ τιᾶὺ Ὀεὲ δί ρεδος ἢ Οοά, τ ῆο 
᾿δίοϑ ΟΟἿ 81η5, 15 [ὴ6 ΟἿΪΥῪ νἱεν [αὶ δοσουηῖβ ἔοσ 
τε ἔδαοῖβ.υ Ηδηςος [ἢ6 οἵοββ, πῸ ἰπβίσυμησηϊ οὗ 
ΘΌΓΒ ἰοσχίυτα, ἴῃς βίρηι οὗ βυσἢ βῆδτηβ, δπὰ οὐ ἴδαΐϊ 
δοοουηῖ ἰῃ 156] ἃ ᾿υὐπάγδπος ἴο ἴῃς ροβρεὶ δπιοηρ 
ἴποϑὲ ἘΠῸ 54} ἴῃ ἰδ ΟἿΪΥ [Π158, 85 Ὀδοοιὴς [ἢς 
5υΎταοὶ οὗ Ὠοποσ, Ὀ]Ἔβϑίην, δηὰ σεάθιῃρίοη. Οὐ 
[ογρειξ]πε558 οὗ 118 ΟΣ ΡΊΠΑΙ] 8: ρπἰἤοδηςε 15 Δη δν]- 
ἄδηςς οὗ [8}5 οπασρο. ἔνδη ἴῃ6 βυρογϑξςἝοηῃ ἴπαΐ 
Ὅονβ ἴο [ἴ, Πουγενοσ ἴο Ὀς ἀερτεοδίοα, νὶϊηθ5565 
τὶ {ἦς εὔοῖςς 15. ἴη6 σδηΐγα οὐ τπ6 (ΓΒ Ξδη 
ΒΟΏΘΙΊΕ. -- ΤΟΥ μασίϑα δἷ9 ϑηΐδ, οὐδείς Ἰοΐα. 
ΤΠοβε οσυοϊδαα τοσα ὑσοῦδ]ν οπι γεν πακςά, αἱ 
Ἰεδϑὲ ΠῚ ο]οΐμα 5 νεσα σίνεη ἴο ἴἢ6 ἜἘχδοῦ ΟΠ 6 Γ8. 
Το ἐς 115 ὮΥ 1 γὰ5 ΠΘΟσββάγυ ἴο σΆΠ10]6 ἴου ἴῃ 6 
οοδῖ. ὙΠαῖα όσα ἔοι 5Βο᾽ 16 γα ([0ῃ χὶχ. 23). 
ΤῊς τεβϑὲ οὗ [Πς γυεῖβε 5 ποῖ ἔἕουπα ἤἢδσε ἰῃ τὴς 
οἸἀεβϑὲ πηδηυβοῦρίβ, θὰϊ Μγ8ἃ8 ΡὈΧΟΌΔΌΙΥ ᾿πϑεγίθα 
ἔγοτῃ [ἢ ΧΙΧ, 24. 

νεῖ. 36. Δπηὰ [ἈΟΥ Βαῖ διὰ ψαϊοδοὰ δἷπι [ΠΟ6ΣΟ. 
ΤῊ γὰ8 υδυλ], ἴο ργενεηΐ τῇς σοηῃάαρσιηηρα ἔσοχι 
εὶς ἴἌΚεη ἀοννη. “Ἥ[η 1[ἢ]5 0486 ἴον ἢδα ἃ ρεᾶςε- 
ἔα] Ὀϊνουδς ΜΗΪΟἢ ἀβϑυσηεὰ ἃ βἰρηιβοδης πηεδηϊηρ. 

ψεΥ. 3). πᾶ [ΠΟΥ δϑὲ ῸΡ ΟΥ̓́ΟΣ ἰδ ἢθδὰ. Νοῖ 
ΠΘΟΘΒΒΑΓΠΥ τὴ6 50] ἀἸεγβ. [ ννᾶβ Ουδίοτηδτν ἴοτ 
[δὲ Ῥεῖβοῦ ἴο Ὅς ογιςοὶῆοα ἰο ΟΔΥΤΥ Ὑ4 {{||ς,᾿ 805- 
Ῥεπαεά ἔγομι ἢ]5 Πθοκ, ἴο ἴῃς ρἷδοθ οὗ Ἔἐχοουοηῃ. 
Ῥῃδῖς Πδα νσχιτεῃ [15 ἘΠΙ|6, ᾿η 1,δ4ῃπ|, τοῖο, δηθὰ 
Ἡδεῦτεν, δπὰ 1ἴ νγὰ8 υπαουθίδαϊν Ἰηϊοπα θα τιδίηὶν 
ἴο πος κ ἴῃς 7ενν8 (5ε6 ΟΠ η χὶχ. 19--22). --- ἰδ 
δοοπδαίζοιι, Ρυϊΐ ἴῃ ἃ ἔοστη ὙΠ Οἢ σοηνεουδα ἃ ΒΏΘΟΥ 
ραϊηβὶ Ηΐ8 δοουβεῖβ. Τῆυβ Ἠς ἀϊεα, ἢ Ηἰ5 
ῬΓΟΡΕΥ ὉΕ6 ονεῦ Ηἰ5 Βεδα. --- Τ818 18 7όδτ5 [0 
κυρ οὗ [9 7ϑν8. ΕλΟὴ οὗ ἴδε ἰουγ Ενδηρο 55 
εἶνεβ ἃ ἀϊδοεγεηξς ἔοπῃ οὗ [ἢ }8 [Π|6. 1ὲ τγὰβ ψυίϊ- 
ἴση ἰῃ ἴῆγες ἰδηριάρσοβ, ΔΠἃ ῬΟΒΒΙΌΪΙΥ ἴῃ ἰῆχοα 
ἔοτπιϑβ. οῇηῃ νγὰβ8 δῇ δου  Π6855, ἀηὰ 1 {ΠοΓς 
ψοτα Ὀσί οηδ ἔογτῃ, {πα σίνοπ ἰῃ ἢΪ58 δοσουπῖ τηυδῖ 
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δε δοοερίθα 45 Ἴοοιτεοῖ. ὅ6ς ]οῇῃ χῖχ. 19--22. 
ΤῊΘ επῦτε ἱηπάδροπάσῃος οὗ }]1] ἔουγ (σο5ρ6]15 15 
ὼ Ῥγονϑη Ὀγ {}15 νατγὶδιίοη. 

ΕΓ κτὰ Τμθη. ΤὑΚε (χχὶϊ!. 32) 6115 8 ἴδ ἴῃς 
νο σοῦ οΓΒ ψγοσα Ἰεὰ οὐὔὐ ψῖτἢ Ηηι. --- Τωο ΣΟ» 
ὈΟΙΒ. ῬΙΟΡΔΌΪ δϑβοοίαίεβ οὔ Βδγαῦραβ, δῃηὰ 
ἤεπος ῥ]δοεὰ οἡ εἰἴποῦ 546 οὗ 7685, γῇο πδὰ 
ἴθ ἴπε ρυπιβῃπιοηξς ἀὺς ἰοὸ Βαγαῦραβ. Τῆΐβ 
Ῥτοςδθαϊηρ σϑγγῖθβ οὐ [06 το ΚΕΥΥ ἱταρ] δ ἴῃ 
ἴὴε Ππ|6 ; ἴῆεϑ8ε ννο σερσεϑεητηρ (ἴῃς β8υ]εςῖβ οὗ 
“(ῆς Κιῃρ οὗ [ἢς [ενγ5.᾽ Τῆς υϑ0ὰ] ΡυπὶΒῃπιθηΐϊ 
ἴογ γοΟΌΘΥΥ ννὰβ οὐ χίοῃ. 

γεῦ. 190. ἸΈΟΥ ἴπδὶ Ῥαδαοὰ Ὁ. Ῥεορὶε ψψ8]Κ- 
ἴῃς δρουΐζ, ΡγΟΡΔΌΪΥ οοιηΐπρ ἰμαῦ γᾶν, ἔογ 1{πῸ 
Ρυγροβα οὗ βεοίηρ ἴῃς ἐχεοιϊίοη. ὍΠα τουθὶά 
ἰλϑὶθ ἔοσ ΠΟΣΟΓΘ πὸ ἀουδὲ εχἰϑιθα ἴδῃ, πα Ρορ- 
ΟΪΔΥ Ὠδῖγεα τνἂῶϑ ἀτουβεᾶ. Ἐοβϑιδβ, (6 ἀϊρηῖϊα- 
τ65 εσα ἰῃόῖς (νοτ. 41); Τῆς οἰεναίίου 56 θη 5 
ἴο να ἐοτιηεά ἃ πδίυγαὶ βἴαρε ἔογ ἴῃ ρυ]ς εχ- 
Ρόβυζα οὗ ἴδ ογυςίβεα, -- ΒοΥ θὰ, 11 γα ]]γ, “ Ὁ]45- 
ἀἐρρθανθρι ἼαΥ τανε, Ὀὰϊ 1 γὰ5 ἴῃ (ἢϊ5 οδ86 
ἰδβρῃεσηυ.-- -αραίπρ [λοἱν πϑϑᾶδ (ςοτηρ. 5. Χχίξ. 

7)» ἴῃ τηλΠΠρηληΐ {τυ ρἢ πιλὶπρ] δα τ σοηϊετηρί, 
γε. 40θ. Ἐδου ἴδλδΐ ἀθοίχογοδι [16 ἴθπι}]19, εἴο. 

ΤὨς ἰαβτηοηΥ Ὀεΐοσα [6 ϑδημεάτσίη (οἢδρ. χχνΐ. 
61) νν838 ἴδίζθῃ ἂρ Ὀγ (ἢ οἰἘἰΖθηβ οὗ ΓΤ επι58] 6 πὶ, 
ΠΟ Μεγ ῥγουὰ ο ἐμεῖς ἴογαρὶθ. δϑυςῦ τδυηιηρ 
οὗ οπε Ὄχοουϊεα ἢ858 Ὀδδη τερεαϊεα οἔζεῃ ἐπουρῃ, 
δηὰ ἀοδβ5 ποῖ, ἴῃ 1156], βΒῆον παῖ [Π656 ϑρεοίδίουβ 
ΟΓΕ ὙΟΥΒῈ ἤδη τῆ ΠΊ455 οὗ τῆδῃ. --- βὰν {8γ- 
8011. Ῥονετῖ ἴο ἀεϑίσοΥ ἴῃς ἐδ ρῖα ἰπ Ρ11658 ῬΟΥ͂ΨΟΣ 
ἴο ἀο [ἢ]. --ἼὖΆ που ατί ἴλο βοῃ οὗ Θοά. Αη- 
Οἴδποῦ σεΐοσομος ἴο τῇς ρῥσγοσδεαϊηρθ Ὀεέοτο ἐπα 
ϑαπηράγίη (ΟΡ. χχνὶ. 64). ΤῊΘ ἰαυηὶ ἰ5 ἰῇ ἃ 
Ροεῖῖς ἔοσα (Ἡδεῦτεν Ῥαγαὶ ]ο] ἰβὰ); ἂδπὰ [πὲ 
οτοῦναβ δ Δὴ Ὄχοσυςίοη [ἢ ἰῆς εαϑξὶ ἂσὲ βαϊὰ ἴο 
εἶνε νεπῖ ἴο {ΠεῚῚ ἔθε!πρβ 'π (Π|5 ψγΑΥ 511}. Μασκ 
σῖνεβ ἴῃ6 84π|6 ἰδυπὲ τῇ ἀἰδογεπὶ πννογάβ, δπὰ [ἢ 
ΑΞ ὯῸ ἀουδὲ υἱἱετεα ἰπ πιᾶὴν αἰβογεηὶ ῆγ 
ΓΚς 5405 (ΧΧΊΪ,. 75) : “186 ΡΘΟΡ]ς 5ἱοοά Ὀδδοὶ ἀ- 
ἱηρσ.᾽ 1 Ἄρρεδγβ ἐπεγείοτε παι [π6 ἀδεβίοῃ οἵ τῆς 
ΡΞορὶς Ὑ45 ΟΥ̓ ὯῸ Πηε6Δῃ5 380 ΙηΔ][ρτδηΐ 45 (Πδῖ 
οἵ τὰς τυΐϊοτβ. Βυΐ πεῖ ἰδυπὶβ γοσα Ἐβρ ΟΠ 
υπηρσταίεξυ!. 
ες. 41. [π 19 ἸΏΔΠΉΘΥ 8180 [118 οἰἱοῦ υχἱϑείβ, 

εἴσ. ΑΙ] οἶαββεβ οἵ ἴῃ6 ϑαπῃεοάση ἡνεσε τερτε- 
δβεηΐϊοά, ὈΧΟΌΔΡΙΥ ἴῃ ἰᾶῦρα Ὠυμλθετβ, ἀπ τΠεὶσ 
ἰδυηὶ ἰδ οὗ ἃ ρυῦδ]ὶς, παίίοηαὶ οσπαζγαςίοσ. Τῆυϑβ 
(Ὡς ομῖεξ ἐσο]εβἰϑεοαὶ ρεγβοθαρεβ δοῖεα οἡ ἴῃς 
Βτελῖ ἐἔεβίναὶ αἀδὺ οὗ τπεῖγ τε]! σίοη. ΤπςῈ ἰδη- 
υλρσε ἰ5 αἸΒοτεπεν τερογίε Ὁ. (ἢ βονοσαὶ Ενδη- 
πορρα Τῆς τποοκοσΥ ψγὲ18 ῬσοραΪΥ Τοπίϊπυεα 
ΟΥ̓ ϑόῖὴς της, πα του] ΝΔΥῪ ἴῃ ἕοττη. 
γεν. 42. Ηρ βαγοὰ οἴμβοσξ. ΤῊΪβ5 τῃδὺ Ὁς ἰγοη- 

ΘΔ], ΟΥ 1ἢ 8. ἃ τεοογζηϊτίοη οἵ Ηΐδ πιιγᾶς]ο5 οὗ 
ΤΏΘΤΟΥ, ἴο ἰδυης Ηἰἶπ ἢ 4 βυρροβεα 1058 οὗ 
ΡοΟνΟΓ Ἰυπδὲὶ ψ δ π Εξε ποαοασὰ ἰἴ τηοβῖ ἔοσ Η] Ἰ πλ56]. 
Η.- ϑϑι ΤΊΘΓΟΥ͂ 18 ϑϑα ἴῃ τηοοΐκετυ. --- Εο 18 [89 
κὶπα οἵ Ιεταοΐ, εἰς. Ιτσοπίοδὶ, τ ἃ τηοοκίπρ 
βυρροδιίίοη οὗ 51}}} Ὀεΐηρ οὁρεθη ἴο {πὸ ῥτοοῦ οὗ 
Η!5 Μεββ 5810. -- Απὰ τὸ Ψ11 Ὀσλῖονο οἱ εἶμι. 
ὕ 1655 ἴῆδτα ἡγὰ8 ἂῃ σέρρεερερ᾽ ῬΌΓΡΟΞΕ ἰῃ ΟὮΓ588 
ἀεδίῃ, ᾿ξ νν}}} αἰνναγβ 5εὲπὶ βίσαηρε ἰδὲ ΗςἊ αἱά 
ποὶ οὔἴἶεσ βοῆς δι τηϊγδουΐουβ ργοοῦ οἵ Η!8 
Ῥογοσ. Ὅς 5ο]ἀΐοτβ σαροαιεα τ 15 τερσγοόδςοῦ, Ὀυϊ 
οὗ οουτβε νιΐποιυΐ {18 148ὲ οἴδυβο (58ε6 ΓΚς χχὶῖ!, 
36, ἜΤΙ ; 

ΕΓ. 42. Ἧοσ ἐστπιδίοιδ ου αοὰ. [ἡ {πεῖν πιοοῖκ- 
ΕΤῪ ΠΟΥ τερεαῖ αἰσηοϑὲ ἴΠ6 νΟΥῪ ἰδηρσιαρε οὗ 5. 
χχὶὶ. 8. ὙΒεῖγ Ῥμαγβαϊοδὶ βογτυρυϊοιβηςδββ τηδαᾶς 
ἔπεσι βυϊδίταϊς ᾿Οοὐ ᾽ ἔογ “" Ἰἐδονδῃ,᾽ ψΠὶοἢ οὐ- 
ΟἾ͵5 ἴῃ [6 Ῥβδϊτῃ, δηα νι ῆϊοῆ ἴἢ6 ἐπονὴ νου] ηοὶὲ 
ἰΐεσ, Υει ἔπδί 584]: νγὰϑ ποῦν Πηάϊηρ 115 ὅ18]- 
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τηδηΐ, ἀπὰ [ῃ6 νϑῦβε (ΠΘΥ δοῦο ἰ8 Ῥτεσβξάεά ὃγ ἃ 
ἀςβοπροπ (νϑῖ. 7) οὗ ΠΟΤ ΝΟΥῪ ροβίυγοβ. δὲς 
νοτ, 46. 

νεσ. 44. Τὰ ΤΟΒΌΘΙΒ 8180 οὐδ [09 δδπιο ἰπ ἷν 
ἔοϑίϊ, ΟΥἿ “σαβὶ οὐ ἢἰπὶ ἴἢς 54Ππ|6 σεργοδοῇθ8.Ἶ 
Τα αἷοπα 16}}15 οὗ ἴῃς Ῥεπίϊδησα οἵ οὴἣς (566 
{κε χχῆ]. 219-43). Βοῖῃ γτορδοϊν δὲ ἄσχϑὶ σὸ- 
Ργοόοδοὴ Ηϊπι, Ὀιϊ μα ψγὰ8 αἰϊεγινασαβ σοηνογίος, 
αἀυγίησ ([ἢ6 ἴῆτες Ὠουσβ ΤΠΕΥ Ὠὰηρ δἰάς ὈΥ 516. 
1 ἰβ ποὲ βδ:βέδοίζογυ ἴο τοΐοσ "86 τοῦθ 5 ̓ το Ὀυϊ 
οη6. Αἰ ἢ15 ροΐϊηϊ οσουτγεα ἴῃς τουοπίηρ ᾿πο]- 
ἀδηΐ τοοοτασδά τη Τ[οΠη ΧΙΧ. 26, 27. 

νεῖ. 45. Μὸν ἴτοπι ἴπὁὸ δἰχτ ποῦσ. Ὑνεῖνε 
ο᾽οΪοςκΚ. Τῆδ πδ]ησ ἴο 6 ΟΥοβ85 ἴοοὸκ ῥΐἷδςς δὲ 
ηἶπς ΟἾΪοΟΚ (Μασκ χν. 2ς: “1ἴ τγαβ τὴς {πϊγὰ 
Βουγ᾽). ομῃ (χιχ. 14) 84γ8 τῃαϊ 1 ψαϑ “δρουΐ 
ἴδε διχῆ ἤουσ,᾽ θη Ρι] δῖα ῥγαϑεηϊθα οὐσ 1, οτὰ 
ἴο ἴῃη6 Ρεδορὶθ ἔοσ ἴδε 1λϑὲ ἴθ. ἈΝ Παΐονεσ ΡῈ 
1ῃ6 Ἔχρ]απαίϊοη οὗ πὶ ραββϑᾶργε, νγὲ δοοερὶ 186 
ΔΟΟΌΓΔΟΥ οὗ [Π6 νοῖβὲ Ὀδέοτε 8, οοηῆσπιθα ὈΥ τἰῃς6 
βίδιοηθηῖβ οὗ Μασκ δπά κε. ΕΎοΙΣ πυϊάαδυ ἴὸ 
ἴτας ο᾽ΟΪοοΙκ ἴῃ πε δέζεγηοομ, υϑΌ}} ἴμε ὈΥρσΒῖ- 
αϑὲ ρατέ οὗ ἴῃς ἀδύ, ἴποΧ9 85 Δ ἀδχῖχπθθαβ. Βε- 
5.465 τῆς ἰοβο ΠΟΣΥ οὐ τῆς ἴἧτος Ενδηρο])] δίβ, 
ΘΑΥΙΥ ΟἸγίβιδη ἩυΠΟΥΒ ΒΡΘΔΚ οὗ ᾿ζ δηα ἀρρδθᾶὶ] ἴο 
Βοδίῃθη ᾿οβΈ Δ ΟΩΥ ἴο βυρροτί [6 τυ. [τ οου]ὰ 
ποῖ αν Ὀδθῃ δὴ οχσάϊπατῪ ΘΟ Ρ56, ἔοσ [Ὡς πιοοῃ 
Ἧ 45 1} {παῖ ἀδγ. ΑἸ Πουρ ἢ 8η δαγίῃαυακα ἔο]- 
Ἰονϑα (νεῖ. 51), γεῖ ἔνθ ἴῃδί νγᾶβ ΠῸ οσαϊ πατν 
δασίαυλκο, ἀπὰ ὑπ6 οὐβουγαίίΐοη νγὰ8 ἴοο Ἔπῖζγα 
Δ Πα ἴοο Ἰοπρ οοπιηυδα ἴο θὲ ἴπς ἀδυκηθ55. νυ] οἢ 
οἴἴϊεῃ ρύεοθαᾶεθ δὴ εασίμαυδκθ. [{τὺνὰβ ἃ τηϊσδο- 
ὑἱουβ οσούυττοπος ἀδϑρπδα ἴο ἜΧΏΣΙ: (ἢς δπηᾶζε- 
τποηΐ οὗ παΐυγε ἀπ οἱ ἐπε σοὰα οὗ παίυτε δὲ ἴῃς 
οΚεαάπαθ58 οὗ ἴῃς οτυοιῆχίοη οὗ Ηἰπὶ νῆο 15 ἴῃς 
᾿ς οὗ ἴῃ6 νου] ά δηᾶ ἴῃς ϑυη οὗ τἱρῃϊεουβῃ685. 
Τὸ ἄδην 118 Βυρογηδίυγαὶ ὉΠαγδοῖοσ 566 Π}5 ἴο ᾿τη- 
Ῥαΐὶγ [Π15 ἀεβϑίσρῃ. 1 εβϑὺ5 οὗ Ναζδγείῃ ἰ5 παῖ 
τῆς Οοβρεὶβ τεργεβοηΐ Ηἰπὶ ἴο ᾿ς, ἴπε πεεάβ οἵ 
ΒυΙΏ ΔΉ 45}. Ηἰἴπι ἴὸ 6, δηὰ τῆς 1ἋΑ11 οὗ τῆς 
ΟὨἩτιβιδη πᾶ Ηἰπὶ ἴο Ὀ6, [πε βυροτγηδίωυσα, ἤδτὰ 
βϑδηιβ πδίυγαὶ. --- ΟΥ̓́ΘΣ 811 [29 Ιαπἃ. ῬοβϑβιῦΥ 
ΟἿΪΥ ἴπΠ6 ΠΟ] ἰαπὰ οὗ Τυἄδα ; [Π6 πιδίπ ροϊηϊ 
Ὀεΐηρ ἴδε ἕδοϊ ἴῃ Γογυβδὶθῖη. 5111 1 ΤΑΥ͂ τεΐετ ἴο 
ἴῃς τ ῇο]6Ὲ τψου]Ἱᾶ, 2. Φ., ΏΟΙΕ 1 ννᾶβ ΟΔΥ, 6β5ρ6- 
οἰ! 45 186 μεδίπθη ποίϊοοβ οὐ ψνῇδὶ 15 σ'ΘΏΘΓΑΪΥ 
Βιυρροβεά ἴο θὲ {πὸ ϑᾶπὶῈ Ἄνδηΐ, 051} }7 δὴ ὄχίδη- 
βίοῃ Ῥεγοηᾶ ἴυάεα. Ηευῦποῦ: δυϊάδ5 τεϊαῖεβ 
ταὶ Ὀιοηγβὶὰβ ἴῃς Ατεοραρίίε (τ 4 Ποαῖῃεη), 
5ανν [Π6 ΘΟ 1088 ἴῃ Εργρὶ, ἀπά Ἔχοϊαϊτηθα : " ΕἸ ΠΟΥ 
Οοὰ ἴ5 ϑυβδεοτίηρ, ἴχὴν ἴῃς ψοτ]α συτηραῖῃ!Ζο5 ἢ 
Ηΐπι, οὐ οἶδε ἴῃ νοῦ] 15 ἢυσγγηρ ἴο αἀαδβισυοσίίοη,᾽ 

νεσ. 46. Απὰ δρουΐ ἴδ πίη βοῦσ. Πυτίηρ 
(Π6 ἴχοα Ποὺ οὗ ἀδύκηδβϑ, οὐ 1 οτὰ τν85 51:16 ηΐ, 
Ηε ϑ8εεπὶβ ποῖ ἴο ἢᾶνβ Ὀξδοοπὴς στδάιδι)ν 6χ- 
Βαυδπίθά, ἔοΥ δἰῖοσ ΠΟΑΥΪΥ 5ἰὶχ ἤουΣΒ οἡ ἴἢδ ΟΥΟΒ85, 
Δοροζαϊηρ ἴο ἴἴγες Ενδηρε ϑῖ5, οδδ οσγίϑα ουΐϊ 
ὙΠ ἃ Ἰοπᾶὰ νοΐοθ (ΟΠ. νεσ. 50). Τῃθ ἅσοόὴν 
γοϑοιη 65 τἴπαῖ ἴῃ (κσίμβοηδηο, θυϊ 58 ὄνθῇ 
τοῖα ἰηΐδη86. Μαϊΐπον δπαὰ Μᾶγκ πγεηϊίοη ΟἾ]Υ͂ 
15. υἱΐοαγάηοδ ἔτοῖὴ ἴῃ ΟΥΟΒ5. --- ΕΙΣ, ἘΠῚ ΤἘΠ6 
ἢτϑὲ ννοσάβ οὗ 58. χχίὶ., εἰίνεῃ ὉΥ Μαυκ ἴῃ τῆς 
Αγδιηδὶς αἰδίϑοῖ ἔθδηῃ βροόκβθη: “ἭἜΕἸοὶ, ΕἸοἹ.᾽ - 
1ιδία, οὐ “κ᾽ (Αταπιαῖς, αηὰ θεῖε 50- 
Ροτίςα). --- βαθο Πδῃΐ, 4150 Αταπγαῖο. ΤῊ ἰγδηβ8- 
Ἰαϊΐοη ἔο!]ονΒ: ἈΙ͂Υ Θοὰᾶ, εἰς., Ξυρραδπρ {παῖ 
Μαίεν ν᾿τοΐθ ἱῃ ατοεῖκ. 7826 2249 ραίνε, ἔτοτὴ 
ΨΥ ὨΙΘἢ 1Π]15 ΟΥΥ̓ 15 ἴἌΚαπ, Πδα δγεδαγ θδδη οἰϊεὰ 
(ἔτοπι νεσ. ὅ) 1ἴῇ πιοσκουυ ὈΥ τῆς ΤΌ]ΟΥΒ (νοῦ 43), 
ψν οβ6 σοηάᾳοί 15 ἀδβογ θα τῇ ἴῃς ῥβδαϊτῃ (νεσ. 7). 
ΤῊΣ οαϑπρ' ἰοίβ ἔοσ Ηἰβ ραγπιεηῖβ (νεσ. 3) 8. ἃ 
ΓἹδΙτηεηϊ οὗ νου. τᾶ (σοῖλρ. Γοὔπ χίχ. 24). ἔμεῖε 
ΔΓΟ 50 ΣΏΔῺΥ ΟἴἢΘ΄ ΡοΟΪπΌϑ οὗ ἀρτβδοηχθηῖ, τ λι [86 
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Ῥβδὶπηὶ 48 Ὀδδη ἀξεοτηεά ἃ αἴτεςξ δηὰ Ὄχοϊυβῖνα 
ῬΤΌΡΠΘΟΥ οὐ (γίβι 8 ραϑϑίοηῃ. Βυὲΐ ἰΐ 15 ὑεεϊεσ ἴὸ 
Δαπιῖϊξ ἃ ὈΓΙΣΊΑΤΥ ταίεγεπος ἴο ᾿ανία, οὐ ἴο δῇ 
ἰά668] ρδίβοῃ στεργοϑοπίηρ ἴδε τἰρδίεουβπ. Ιζ 15 
ἴδδη ἡγῥέεα οἔ ἴδε ΠἸξε, βυβετίηρβ, ἀπά νυἱσίογυ οὗ 
ΟὨγτδῖ, ποσςββα τὶ Ηπάϊηρ ᾿ἰ5 ὨΙσμοϑῖ δηὰ τηοϑβὲ 
ΒιΓΠΚίηρ ἔ] δ] τδηΐϊ ἴῃ Ηἱπι. --- ΨΥ δεῖ ἴοὰ ἴοσ- 
Βοχοσ πιοῖ Τῃεδε ὑνοσΩβ Ἔχρυθβ5 ἐδοϊΐηρ, δηὰ 
[Π6 ἔδε ηρ ἱπαϊςδιδα Ὦγ τοὶ οὈνίουβ πιεληπίηρ. 
Βοάϊν ολυ8565, ἰπβαχηπιλίίζοη, ἱπῖεγτυρίοπ οὗ ἴῃς 
ον σέ Ὀ]οοά, ἀϊΖΖίμ655, πο ἀουδὲ δοίεα οὐ Ηἰβ 
ΓΘ] Ὠυμηδῃ ὈΟΟῪ δηά 801. Βυΐϊ Ηἰβ 8οὺ] νᾶ 
ΠΔΡΔΌΪς οὗ αηὐυδυ] δυβξετίηρθ. ΤῊΣ βρεδᾶν ἀδδίῃ, 
ΜὮ1Ὸ Ης οουἱὰ ΟΥΥ τὶ ἃ Ἰουὰ νοῖος (νεσ. 50) 
ῬοΪη5 ἴο ἃ ἀδερδσ βίγυρρίε. ὙΗΪΒ νγᾶ8 Δῃ εχρε- 
τίδηος οὗ 55}: δηὰ ἀεδαϊῃ ἴῃ {Παὶγ ἸΏΠΘΥ σοηῃε ΟΊ οη 
Δπὰ υηΐνεγβα) βἰρτιίβοδπος ἔου ἴδε σᾶςς, ὉῪ πα 
ὙὖΠῸ Μ»5 Ῥεγέεσον ρυγα δπα ΠΟΙΥ, ἃ τηγβίεσίουβ 
πὰ μά αβοῦ ρα] 6 δηρυ ϑῃ οὗ ἴῃς δοαΐν δπὰ ἴῃς 
“ομἕ ἴῃ ἰτηπηεάϊαϊς Ρῥγοβρεοὶ οὗ, δἀπὰ 'π δοίυδὶ 
τοδὶ] ρ τ, ἀδαιςῃ 45 ἴῃς ᾶζεβ οὗ 5ἰπ δηὰ ἐδα 
οὐ πΔΏΟη οὗὨ 41} πιΐίβεσυ οὐ πιδη, οὗ νης ἢ ἐπα 
ΘΑΥΟΌΓ νγᾶβ ἔγεθ, θαῖϊ νῆϊςἢ Ηδ νοϊυπίαγιγ 85- 
δυιηδα ἔτοπι ᾿πῆπιῖς ἰονα ἰη ὈεδΑ]ξ οὗ τῆς στάςσ. 
ἴῃ 115 δησυ βῆ, Η6 ὄἔχργαββοβ Ηἰβ δοῖυδὶ ἔεεϊ πη 
οὗ δραπάοῃηπηεπί. Βαυὶ Ηἰ5 βριγιῖ 511} Πο] 5 ἔαϑὶ 
ἴο Οοά, 1πά τ ουζ Ὠο]ὰ οἡ ἀοὰ [5 6514} |58εἀ, 
Ηετςε ἴδε νἱσαγίουβ πδίυτε οἵ ἴῃς δι εγηρβ ἀϊ8- 
ΕἸΠΟΤΙΥ ἀρΡδδῖ8. 

ψετ. 47. Τδΐ8 τὴδη οδ οί ΕἸΣΐα8. ΤἸἢς τὸ- 
ΒΕ ὈΪΔηςος αίννθθηῃ ἴῃς ννοσά " ΕἸ: δὰ τῆς πδπὶς 
ΕἸ )}4ἢ 15 νεγῪ οἷἶοβε ἰπ ἐπε ογίρίπαὶ. ὙὝΠετε 15 
Πεῖς δὴ δ᾽ υϑῖοπ ἴο ἴῃς Ὀε]ϊεξ ταις Ε]17}8ἢ ννου]ά 
οοῆα Ὀείοτε τῆς Μοββίδῃ, δπὰ ἤδπος ἃ βαγοδϑβίς 
ἀεδηΐαὶ οὐ ΗἸΒ Μεβϑία βῆ. Α τεδὶ χτιίβαρρτε- 
πεηβίοη οἱ Ηἰβ Ἰδηρυαρε, ἀπ ἃ ἔδαγ ἴἢδι Ε}1 78 ἢ 
πιὶρϊ σοΙη6, 5θότ ἐπιρσο δῦ ]ε., 

ΕΓ. 48. Βιγαὶ ΨΥ ὁη6 οὗ ἔδλοπι. ΤῊ] νν25 
οςολβίοπεα Ὀγ οὺγ [οὐδ ςτῪ : “1 τηϊγοῖ ᾿ (Ἰοδη 
ΧΙΧχ. 28), Ὀυΐ 411] οσουστοα ἴῃ αυὶςκ βιισσαββίοῃ. --- 
Τοοῖς ἃ δροδο. [{ ννόου]ὰ Ὀὲ 1π]ροβ510]6 ἴο υ86 ἃ 
ΟΌΡ. --- ίδομασ. Τῆς δοὺυγ ψῆὴς (ψιμουϊ τῆς 
“ΤΩΥΤΤῊ ᾽) υϑεα ὈνΥ πε 50]! 6γ8, δηα ρἱδοοὰ ἰπεῖς 
ἷῃ ἃ ν65386] ἔογ ἐπαὶσ γογεβῃχηθηῖ, Τῆς 580] 16 Γ8 
δὰ οβδετεα Ηἰπὶ ἀστηκ (κε χχῆ. 36) ΠΟυΓ5 
ΘΑΓδΥ, 80 ταὶ (Π]5 ψ8 ὑγοῦδϊν ποῖ οπς οὗ 
{ἶγθπὶ. ---α χοϑὰ. “.Ἡγββορ  δοοογαϊηρς ἴο Το, 
ΤῊ 88 ἰὸ σεδοῦ ᾿ὑ ἴο Ηΐπ. Τῆς Πεδὰ οὗ ομε 
στυςϊδεὰ που Ὀε Δρουΐ ἵπο ἔεεϊ ἀρονε (δὶ οὗ 
οτς 5ἰδηαϊηρ ου ἴπε στουηά. --- αδνὸ δἷπι ἴο ἀσίηὶκ. 
Ης ἀγϑὴκ (]οπ χίχ. 20), δὰ {5 τεσερίίοηῃ οὗ 
τε γε ϑῃπιθηϊ ἔγοπὶ οη6 γπῸ 5111} πλοςΚαα 5 ἃ [όκθῃ 
ἴηδιὶ ΗΒ ἴΙονα νϑπαυΐβῆδθβ ἴη6 νου 5 Ὠδῖς. 

Ψετ. 49. πὰ [80 τοδὶ βαϊὰ, τσαϊΐ, εἰς. Ασςοογά- 
ἱης ἴο Μδσκ, ἴῇς τζδῃ ὨἸΠΊ56]Σ βδὺβ [15 ; γί νης 
Ηἰπὶ ἴδε νίπεραγ, ἴῃ τϊησ]εα ΡὈἾ ἀπὰ Τοπίοιῃρϊ, 
ἣἢς ΡΓΟΡΔΌΪ τοϑροηάεά τῇ {πε 58πὶῈ πος Κίηρ ἴοπα 
ἴο τῆς |εβὲ οὗ ἴῆς οἵμεῖβ. ὍπΠε Ἰδιζεῦ βαγ, Ν αἱΐ, 
ἀο ποῖ τῆυϑ 5υδιαἰπ Ηἰπὶ; ἔογ Ης ἰ5 ἜἼχρεοϊίηρ 
ΕἸ )Δἢ ἴο ἢεΙῚΡ Ηϊπι, [ῇς οὔς πο οὔξειβ ἰΐ τὸ- 
δροηήβ: Τὴΐδ Μ1]1 δυδβίδίη Ηἰπὶ ὑπὸ} ΕἸ) Δ ἢ 
ΠΟΓΉ68. 

γεσ. το. Οτθὰ δραίμ τἱϊὰ ἃ Ἰουὰ νοΐοθ. Τῆς 
ἰαλϑὲ οσὰβ ψετα ἴῆοϑβα σεσογαδα ἰπ 1ὺΚε χχὶ. 46: 
“Ἐλίδευ, ἰηῖο (ΠΥ απάϑ8,᾽ εἴς., ἱπηπιεα δίε!υ ῥτέ- 
οεἀεὰ ὃγ ἴῃς {(Γἰυπρμαπὲ ΟΥῪ : “1ἴ 5 δηιβηεὰ 
(Τοῆη χίχ. 20). ὙΤμε οτάδσ οἵ {πε ὅενεὴ ΝΥ ογὰβ 
(45 ἴμεν τὸ ςοδ]]6α) 18: Βείογες πε ἀλγκηα88 : 1. 
ΤὨς ῥγᾶγοσ οὗ (Ὁ γιδὲ ἔοσ ΗΠ8 επεπιῖεβ. 2. Τῆς 
ῬΓοπιῖδα ἴο (ἢε ῥδηϊΐδηϊ τοῦρετ, 4. Τῆς σπᾶγρα 
ἴο Μαγὺ δηὰ Ϊοῆη. Αἱ τῆς οἷοβε οἵ ἰῃε ἀδσκῃςβ8 : 
4. ΤῊς οΥΥ οἱ αἀἰδθῖτοββ ἴο ΗΪἰβ ἀοά. Τυδ5ῖ Ὀεδέοσε 
115 ἀφαιῆ : ς. ΤῊς εχοϊαπηδίίοη : “1 τῃϊγϑῖ.᾽ 6, 

ΤΟ ΜΑΤΤΗΕΡΝ. ((παρ. ΧΧΨΜΊῚΙ. 32-ς6. 

ΕἼῸ 16. βηϊβμοα." 7. Τῆς ὅπλ] οοπιηεπάδιίοῃ οὗ 
Η:5 ϑρίπιὶ το σοα. --- Απὰ γίοϊϑὰ ὩΡ αἱδ6 ορίσίς. 
Ασίυδ!γ ἀϊεα. ΤῊς ἔοστῃ ἱπιρί γίηρς, ̓ [Βουσἢ ῥρεῖ- 
ὯδΔ05 ποῖ αἱϊυάϊἌφηρ ἴο, ἴῃς αγὶπῷ Ἔχοϊδηδθοη. 
ΎΠῈ ἱπίεγναὶ Ὀεϊνεοη ἴπῸ ἀροηϊζεὰ οἵ: “Μ 
σοὰ;᾽ εἴς., ἀπά {πὲ δοίιδ! ἀεαῖῃ ἰῃ {τυ ρἢ δηα 
ςοηῃῆάκξηος, τγᾶ8 ϑΈΎῪ ὑγίεξ. Ὅς ἱπίεγνεηϊηρ 6χ- 
τεββίοη οὗ ἢυσηδῃ νψᾶπὲ (61 (Ὠἰγβὶ ἢ 566 1}8 ἴο 
ν ὕδδη υἱἱογοα, ἴο βῆον παῖ οἠς οὗ οὖ χᾷοθ 

ψ43 βυξεγίησ ἴἤογο, δηὰ :Ὺλὲ πὸ βᾶπιθ {πιὸ ἴὸ 
ονιδίῃ ἴῃς ΡὮὨγϑὶοδὶ συρρογί πεεάδα ἴο ῥγοοϊδίτη 
ἴῃς νἱοίοσυ σοῦ ὈΥ ἴδδξ Οτς οὗ οὔγ τδοε ἴοσ υ8. 
Αἴἴεσ τῇς υἹοῖογΥ οτὴς ἴῃς ϑΡ στ 5. τοϑὶ ἴῃ τὰς 
Εἴεγοδὶ Ἑδίβεσ. Μόοσε ἴπᾶπ ΥἹΟΙΟΣΥ 18 σχεϑὲ ἴῃ 
αοά. τ μα8 Ῥεεὴ υτρεὰ ψ πιυςἢ ἕοχος [Πδὲ 
(Ὡς ῬὨΥΒΙΟΔΙ οαυβα οὗ οὖσ 1,ογὰ δ ἀδδί νγᾶϑ “ἃ 
Ὀγοόίκεη Ὠςαχι. ΤῊΪΒ νον δοσουπίβ ἔοσ ἰῃς αΪ8- 
οὔτε οὗ νῖοσ δπὰ Ὀἱοοὰ πιεπιϊοηεαὰ ὈΥ ΤΟ ἢ 
(χὶχ. εὖϑ Ευρίυτα οὗ ἴῃς ιεδγὶ 15 ἐο]οννεὰ Ὦγ 
8η ἐἤπῃυβίοη οὗ Ὀϊοοὰ ἱἰηΐο ἴῃς ρεπολγαάΐυπι, τυ βοτὰ 
ἰ φυϊοκὶν βερασαῖθϑ ἱπίο 115 βοϊὰ δπὰ Ἰἰᾳφυϊὰ οοη- 
βϊυεηϊβ, [ΘΟ ΠῚ ΘΔΙῪΥ τοσιεα οριρεσα»ιόρζενε αὐ 5 6- 
γε, Ὀὰὶ ἰῃ οταϊπατυ ἰδησυᾶσε ᾿ ὈΪοοα δηά πδῖεσ." 

νεῖ. σι. Τδο ταὶ! οὗ [286 ἴϑσωρὶθ, εἴς. Τἢδ 
ν81] Ὀεΐοσε ἰῃς Ηοὶγ οὗ Ηο]68, ϑεραγαϊηρ ἴἴ ἔγοιι 
της Ηοὶγ ΡΊαοθ. 71.818 τδυ βᾶνε Ὀθθῇ ἃ γεϑυϊΐ οὗ 
ἴῃ σοηνυϊδίοη πιεπιϊοηδὰ τη ἴπ6 ποχὶ οἶδυ56, Ὀυΐϊ 
τῆ6 δοζουηΐβ ἀο ποΐ ἱπαϊςδῖς τἢ]Ϊ8. ϑυρετγηδῖυγαὶ) 
ἈΦΘΉΟΥ 18 τότε ἤδη ΡΥΟΌΔΌΪς ἰπ νὶονν οὗ ἴῃ 8ἰρ- 
πιῆσδηςς οὗ ἴῃς οσουσγζεηςα, ΤὨΪ8 ἰοοῖὶς ὑ]ᾶςα 
τοναγὰ ἴῃς της οὗ [ῃς ἀνδηϊηρ βϑδουϊῆςς, ἔνεη 
ἸΕ αἱ ἄγβὶ Κηονσῃ ΟἹ]Ὺ ἴο ἴἢς ῥυεϑίβ, ἰξ νου] 581] 
Ὀς τῇδᾶς Κποόν ἴο ΟΠ Υ βδηβ, βίῃος “ἃ ζγοδῖ σομ]- 
Ρϑ;Υ οὗ τῆς ρῥηςεϑβ᾽ σεῦε δἔζεγνγασαϑ οοηνογίοα 
(ΑςΒ5 νἱ. )). [τ νγᾶβϑ "ἃ ϑίρῃ οὗ ἴπε τεπιοναὶ οὗ 
ἴῃε ΤγΡΊ.δὶ δἴοπειηδηῖ, [πσουρσῇῃ ἴῃς οοτρ] ἤοπ οὗ 
[ἢ6 ΧΣΘΔ] αἴοηῃοηιδηΐῖ, ὙΠΊΟΠ ἰπϑυγεβ 5 ἃ ἔχθεα δο- 
(685 ἴο αοά, Ηδρ. νἱ. τ ; ἰχ. 6; χ. 19.᾽ὄ ---᾿Απὰ 
[80 οασίῃ ἀϊὰ αὐδιο. Τῆς εἐἀγίπαυλκε δπα τς 
δνθηῖβ πιο Ποπαὰ ποχῖ, ἂς ρεου γ τὸ Μαϊμαν 5 
δοσουηῖ, Ηδετχζα, ἴοο, τιϊγαου]ουβ ῬΟΥΟΥ 18 τηοϑβῖ 
ΡγΟΌΔΌΙς. ΤὨϊβ τνῖ8 ἃ ἴοκΚεη οὗ ἴῃς σγοδίμαββ οἵ 
ἴ[π6 ἀεξαῖὴ οὗ Οσίϑι, ἃ βίσῃ, ἴοο, οὗ ἴῃς ᾿πβαδηςς οὗ 
Η!5 ἀεαιἢ ὕροη τῆς ἀεβεμγ οὗ τἴὴ6 δι ᾿ἰΐβεϊ, --- 
Απὰ ἴδ ΤΌΟΝΧδ ΨΟΙῸ τοοῖ. Τῇε οεἴεοςίς οὗ τἰῃς 
δασίῃηυδκὸ, Βρ᾿ περ ἴπ6 ἐουπάδιίοηβ οὗ ἴῃ ΠΟΥ͂ 
οἰϊγ. Α 53ίρῃ οὗ ψσζδαίῃ, θὰ τόσα ἤδη [Π1]15. Τγαν- 
6116 Γ5 51}}} ροὶπί ἴο Ἔεχίγδογαϊπαγυ γοηΐβ πὰ 5868 
ἴῃ ἴῃ6 τοςκβ ἰπ {πε πεὶθοτῃοοά, 

ἌεΥβ. 52, 53. Τἤηὸ ἰοῦ ΨΌΣΤΟ ορϑθϑᾶ. Τῆς 
7εν 8 του 8, ἅ}1ΚῈ ΟΥ̓ οὐνη, δῖα Ὡδίωυγαὶ ΟΣ 
τῆς 14] Ἔχολνδίίοηϑβ πῃ γοοκβ, ἴῃς ἐπίσδησα ὈΘΙη 
οἰοβεα Ὁγ ἃ ὅοοσ οἵ ἃ ᾿ᾶγζε βίοηθ. Τμδ656, [ἴῃς 
βίοῃς ἀοοῖβ οὗ ἴπε τοπλῦ8, ψεῖς τειηονϑά, ρτορα- 
ὈΪΥ Ὁγ ἴῃε ἔογος οἕ ἴῃ8 βασίμαυδκε, ἴο τοϑι ἐγ ἐδδῖ 
ΟἸ τϑος ἀδδῖῆ δὰ Ῥυτγβὲ ἴπῈ Ὀαπάβ οὗ ἀδαϊῇ. --- 
ἸΤμαΐ μαδὰ 7914116π 84106Ρ. Οομρ. 1 Οοτ. χν. 18:1 
ΎΤΠ658. ἵν. 15. --- ΣΟ Ταϊδοὰ. Μαΐου Δ]ΟΠ6 
ταθυτοηβ ἰἢ]8. Τῆς πεχῖ νοῖϑὲ ἱπαϊοαῖθβ παῖ ἴῃ 6 
δοῖι8] βίης ἀἸὰ ποῖ ἴδε ρῖδος ὑπῖ] " αἴϊεσ ΗῚ5 
τεβυσγοοιίίοη.᾽, ΤῊΪΒ ΤοτλΆγΚΑΌ]Ὲ ὄνθηΐϊ νγν85 Ὀοὶἢ 
Βυροσηδίυγαὶ ἀπα βυπθο]ς, Ρσγοοϊαἰ πιίησ ἴῃς (τυ ἢ 
ἴῆλι ἴῃς ἀδαῖῃ δηα στεϑυττεοίίοῃ οὗ ( σῖϑὲ ψγ͵ὰ8 ἃ 
νἱοῖοτυ ονεῦ ἀεαῖῃ δηα Ηδαεβ, οροηΐηρ ἴδ ἀοοΥ 
ἴο νει] αϑίηρς 6. ὙΠΟ (ἢ656 ὁ Βαϊηῖβ ̓  ὝΟΓΕ, 5 
ἀουδιῖα]. Ῥογῆδρϑ βαϊηῖβ οὗ ἴπε οάδῃ τἰσηλθβ, Ὀὰὶ 
ΙΔΟΓΘ ΡΓΟΡΔΌΪ ἴποβα ῬδΎβοηδ νυ Κπονῃ ἴο ἴῃς 
ἀ15ς 1 0165, 45 βεοιὴβ ρ] ]6α ἴῃ ἴῃ ῬὮχαϑα : δὃᾧἢ- 

ὉΠ Ο ΙΏΒΕΥ. ϑ.ςἢ 841η158 45 ϑ δου, Απηδ, 
Ζαςματίαμ, όβορα, 7ομη ἴῃ Βαριδῖ, ΟΥ Ορεῃ 
ἔτ πάβ οὗ (Ὁ τβι, τ 85 θεεη συρρεβίεά, ὙΥ̓ΠΕΙΠΕΣ 
{ΠΟΥ αἰεά ἀραΐῃ ἰ8. 4180 ἀουδίέει!. Βυΐ τόδ ὶγ 
ποῖ, 25 [ῇς ποχί γεῦϑε ἱπιἰπλᾶΐῖθ8 Δῃ ἀρρδάγδηςε 



σβαρ. ΧΧΥΊΙ]. 32-66.] 

ἴοσ ἃ ἔϊπιθ, ποῖ διιςἢ ἃ γοβίογδιίοη 45 ἰπ τῆς οΑ86 
οὗ 1,ἀζάτυβ, δπὰ οἵδεῖβ. ΤΉΘΥ ΤΔΥ πᾶν μιδὰ 
Ἰοτιβοα Ὀοάϊεβ δηὰ δϑοεηάδαὰ ψ ἢ οΟὐσ 1οσα. 
οἵ τη ςἢ ἢ85 Ὀδεη τγενϑδ] θα, Ὀυὲ ἐπουρἢ ἴἰο ὑτγο- 

οἰαΐτη δηὰ συπῆστῃ ἴΠ6 ὈΪ]655εὰ (τυ ἢ οὗ ὙΠΊΟΘῊ τῆς 
Ἔνθηΐ 5 ἃ δὶρῃ δηᾶ 564]. 7654] 6 πὶ 15 511}}} οδ δὰ 
“(ἢ ΒΟΙΥ οἰτγ,᾽ ἃ {Π|6 'ξ οου]ά τοεϊδίῃ δἱ ἰθαϑὲ υη8}] 
ἴῃς ἀδΥ οὗ Ῥεπίεοοϑί, 

Ψ εν. 54. Τὴ οοπίυσίοι, ἢ Ο 5 ρογ πίεπάςα (ἢ 6 
Ἔχεουζίοη. - Απὰ Δ 6Υ (πδ΄ το ΤῸ Ὑἱῦι εἶπι. Τῆς 
80] ἀϊουϑ, 45 15 αυϊάδπὶ ἕγοτῃ ἴῃς ῬὮγαβα : ψδιοδίης 

Μαῖκ «πὰ Τὰὺκὸ βρεᾶῖκ οἵ ἴπε σεδηϊυγίοῃ 
ΟἾΥ, ἴῃ Ἰαϊῖογ δα ἀἰησ (πς σεηεσγαὶ σοηβίθσπδίοη 
οἔ οἴδπετ βρεοϊδίοτσβ. ---- ΤᾺ9 [δὴ οΣῸ ἄοπ9, 
ἃ δ.. ὮΟΝ [6508 αἀἰεα, ἃ5 Μδτσκ ἴ6}15 υ8. Τῆς ἵνο 
δοςουπῖβ ΒυρΡ]οαθηΐ δδοῃ οἴδον, Ὀυϊ 5ῆον [6 
1.5.4] ἱηἀεροπάεσποςο. -- ΤΤΌΪ 819 8 (86 δοι οὗ 
θοά, οτ, " δ ϑοῃ. Τῆς Βοδίμθῃ ΟΠΊΟΕΥ ΠΊΔΥῪ 
δαγε υβεὰ (656 τννογὰβ ἴῃ [6 Ποδίμπεη 86ῆβε: 
ἤσ͵Ο ΟΥ ἀεηκὶ-σοά ; Ὀυϊ [Π]5 15 ποῖ ργοῦρδῦϊθ. ἘῸΓ 
Ὡς Ὠδὰ Πελσζγὰ {18 δοουϑαίίοη, ηυδὲ ἢλνο Κηόνηῃ 
βοιηοῖηϊηρς οὗ εν 88}: οΡ᾿πίοῃ ; ποδίῆθη θδοᾶπις 
(τ βϑιίδηβ τῆγουρσῃ ἴ[ἢ6 ῥγεδοξίηρ οἵ ἴΠ6 Ἵσοββ, 
ὙἮΥ ποῖ {βγουρῇ ἴδε βἰρῆϊ οἱ τῆς ἀγίηρ ἘξαξοπΊεσ. 
ΘΌΘΝ ἃ οοηνογβίοη τνουϊὰ Ὀ6 ἴδ ᾿Ἰπάϊολίς. ΝΟΣ 
15 ἴϊ οοτγίδίη {παῖ [Π]8 Ρῇγαβε τηθδηΐ ἀδηηΐ-κοὰ. Ιἱ 
ταὶσῆς 6 τὰς ρεῖτὰ οὐ ἃ (ΟἸὨἩτγβιϊδη οοηῃξθβϑίοη 
νλουξ θεΐηρ Ἔχργεββαα ἴῃ (᾿ς ἐ0}} ἔοτη, ἐς 5οὴ 
οἵ σοά. Οοπρ. ἰμς 5ἰδίεπηδης οὗ [π|κὲ (Χχῆδ. 
47) ὙΠΟ ἀο065 ποῖ ὀρροβα [ἢ}}8 νειν. Οηἱγ ἴῃς 
οεπίατίου τ} Βροῖα, θυΐ 45 ἰῆς 50] 1685 "ἔδασγοα, 
βοπιε ἀεδοϊἀεα 5ρ᾽ 04] εἴξεοϊ τὺ να Ὀεθη ῥσο- 
ἀυςεα ου ἴπδπὶ 4150. 

γεῖ. ςς. ἈΔῺΥ σόσῖθι. ΤὺΚςε (ΧΧΙΣΙ. 49) ΒΡ α ΚΒ 
οἵ “ 4}1 Η9 δοᾳυδὶπίδηςε ᾿ Ὀεδέογε ἴῆθβ86 τνοπΊθῃ, 
]ολῃ νγᾶ8 σουτδ! ΠΥ ργαβεηΐϊ, ΡΓΟΡΔΌΪ βοπὶς οὗ (ἢ 6 
οΟἴποῦ ἀἸ5ς!Ρ 168. --- ΒΘὮ ἔσοτα δίδσ. Αἱ οπὲ 
ἔπιε ἃ ἔδσυν νεπίυγεα ΠΕΟΔΓ ἴῃς ΟΥῸ58 ([]ὁ0ἢη χίχ. 25-- 
27). Ὀυϊ ποῖ “τηδην.᾽ ---σο μοὰ ζο] σὰ. ΕῸΣ 
50[Ὼ)6 {πη6, 5δἰπος ἴπε6 ἸουγηεΥν ἔσο 6Θ811100 τγᾶ5 ποὶ 
αἰτεςῖ. -- πηΐὸ τι, Ζ. Φ., 116 ΠῸῪ 
ἔο] οννεα Ηΐπη. Οὐοπιρ. οὐ {π|8 πιϊηἰβίτγ, [κὸ 
νἹ}. 2. ΟἸΠετβ, γ8ο Ὠδα [ο]]οννεὰ ΗΠ πὶ ἰο [οτυϑ4- 

ΤΗΕ ΟΟΘΡΕῚ, ΑΟΓΟΚΌΙΝΟ ΤΟ ΜΑΤΤΗΕΝ. 237 
Ἰεπὶ, ἀτὸ ἀἰβεηρυ Βηςα ἔσομαι ἴΠ656 (Ματχῖ χν. 41), 
Ὀὰΐ ᾿ξ 15 Ὡοΐ ὨΘΟΘΒΒΘΑΤΥ ἴ0 ΒΌΡΡΟΒΕ ἴπετα γγασε ἔνο 
βέραγδῖς ἘΠὰν5 οὗ ψνοπΊδῃ. 

ψετσ. κζό. ᾿Ασθοῦ ψ Βοῦι, ἴῃ τη 5: τ Πρ ΤΟΤ6Π, 
ἍΟ 5ἰοοα ἴδοτα. --- ἹΟΥῪ Μδρκάδίθηθ. Μεηπίϊοπεα 
ἢχϑὶ Πόσα ἂπὰ ἴῃ 16 ν]]. 2 (ἀτηοης ἴμοβα νῃο 
τηἰϊηϊβίογοα τὸ Ηΐ). ΟΟἸΡ. οἤδρ. ΧΧΥΪΙ]. 2: 
]οπη ΧΧ, 1, 11-.8.- ὙΠΕΓῈ ἰ8δ πὸ δνιάσηςς (ἢδὶ 
ΒΘ νγὰς (ῆ6 5:π] τυοϊᾶη Ψῆο δηοϊηϊςαἃ οὐγ 
1, οτα δ ἔδει ἰῃ ἐπα ἤουβε οὗ διγθοη τὰς Ῥῃδυβοα 
({μκὸ νι, 272). Μδηγ Ἴσοπέυδε ἢδγ τ δηοῖδπεῦ 
Μάατυ, ἴῃς δἰβϑῖοσ οὗ 1,Ἄζᾶσυβ (ννῆο δηοϊηϊεὰ οὐγ 
[στὰ ἷῃ ΒεῖμδπΥ, οἤαρ. χχνὶ. 6-13, εἴς.). -α ἹΔΥῪ 
[89 πιοῖδμος οὐ ὅδιρμθθ δηὰ 72060686.0Ὀ Ματῖκ: "ΜαγΥ 
1ῆε πλοῖδεσ οὗ 65 ἴῃ6 1655 41ηα [ο548.᾽ ΟΟμΡ. - 
οὐ οἤδρ. χἱ. 8. ὅ8ὲ νγαβ ἴῃς νἱέε οἵ (]ορδαβ 
ΟΥ ΑἹρἤευβ (Ἰοΐῃ χίχ. 25), θυ π᾿ οὐγ νον ποῖ 
τῆς 5᾽8[6γ-1 -ἰᾶνν οὐ ΜΆΓΥ ΟΥ̓ Οὗ [Οβ6Ρἢ, ΠΟ 18 300- 
Ῥοβεὰα ἰο βανε δαορίεα Ποὺ σὨΠ]άγεϑῃ. -- ΤῈΘ ΤΟΙ͂Ο Σ 
οὗὁἨ [πὸ δου οὗ ΖοὈδοάθο, 1. Ἅς., "ϑαίοτης ᾿ (Μδασκ); 
σοΙηΡ. οἤδΡ. Χχ. 20ὅ. Α5 ΪΌΠη (χὶχ. 25) πη θη 0 ἢ} 
ἃ ὅῖουρ οἱ ΝΟΠΙΘη ΠΕΔΥ ἴπ6 ΟΥΟ585 (Δὲ δὴ δδγ] θοῦ 
Ροιϊηῖ οὗ ἔπηθ, μόννενθῦ), ἴνο οὗ ῃοπὶ ἃΓῈ πιδη- 
Ποηςα ἢετα (Μδτν Μασάδιεπα ἀπά Μδϑδτγ ἰῃς να 
οὗ ΟἸορδ5), νὰ ἰάδπέν τῆς Ῥούβοη βροκεη οὗ Ὁ 
ἢἰπὶ 45 " Ηἰβ (1. 4., [650}8) πιοί γ᾽ 5 δἰβίεν," νηῖ 
ϑαίοτης, ποῖ ψ τ (ἢ Μᾶγν 1δϑὲῖ παπιεα, Τῆς 
πιοῖμεσ οὗ [εβυ5, 80 τἰουσ ΡΥ τηδπεοπεα ὈΥ ἐπα 
Ὀεϊονεὰ ἀϊϑοίρ!α, ἢδα ργορδῦὶν θδθη Ἰεαὰ ἄννᾶν ὉΥ 
ἢϊπὶ Ὠεΐίοτε τῆς πὶ οὗ ψῆϊοῦ Μαίδπον 5ρεακβ8. 
ὝΝΠΘη το τποΐοσ οὗ οὖσ 1 ογτὰ νἱἰτ πάγον, τῆς 
Οἴδοτβ τεπηλίηδα ' θοΒοΙαΐηρ δία οὔ. τὡτῇβδβε 
Ρίουβ νοπιεη, νῆο, 1 τὴ σουταρε οὗ Βότοθβϑ, 
υὐποβϑθὰ {πὲ ἀγίηρ πιοτηςξηῖβ οὐ πεῖν Γογὰ δηά 
Μαβίοσγ, δπὰ 85δὲ ονοῦ ἀραϊπϑὲ ἴῃς ἰοπεὶν βορυϊοῆτα 
(Μαῖϊ. χχνὶ. 61), ἂσὲ ἴῃς ϑῃηϊπίηρ Ἄχδιίῃρὶς5 οὗ 
ἔδσηδὶς σοηβίδηου δπά ἀδνοΐςοη ἴο (γχῖβὲ ψ ῃἰ ἢ 
6 ποὺν Οδῃ ὙΠ ΓΠ655 ΟΥΟΤΥῪ ΟδΥ ἴῃ 41] ἴῃς σμυΓοΒ 68, 
δηὰ ψἘΪΟΒ ψ11}} ΛΈ νεσ σεᾶ86. Οἡ ἴῃς ἐνεηῖβ ἢ ϊοἢ 
ἱπιτιςαϊδιεῖὶν βυοσοεεάδα Ὀεΐοτε τῆς τεαυαϑβῖ οὗ ]ο- 
Βδρἢ (ῃς Ρῥιδσγοίῃρ οἱ Η!5 5άς, ἰῇ οομββεαῦυθησα οὗ 
186 ΘογΌρ]65 οὗ ἴδε {πὸ ΒΊΟΣ τεαυϊγεαὰ ὈυγΔ] 
{παῖ ἐνδηΐηρ), 8566 ]οῆη χὶχ. 31--7. 

ΟπΆρτεκ ΧΧΥΝΙΠ. 5γ-66. 

7Ζάε Βωγίας, αμαὶ 5'εογίηρ οὗ 7116 δοῤκίελγε. 

57.5 

6505. 

ΗΕῈΝ τδ6 δνϑῃ } νν͵ὰϑ Ὁοηθ, ἴἤογο οδὴθδ ἃ γἱοἢ τᾶ οὗ 9 

ΑἸτγδῖῆοθα, παπιοαὰ ἰοβαρῆ, ψὯο «580 δἰπη56 } νγὰ5 [6- 

58 5:15 αἀἰδοῖρὶε : Ηε 3 πεῖ ἴο Ρι]αῖθ, δηά Ὀερσροα δ τῆ6 Ῥοάὰγ οἵ 
ΤὭρδη ΡιΪαῖθ οοϊῃημηδηάθα τς Ῥοάγν 4 ἴο ὃς ἀεοϊϊνετοά ὅ 

Μληκ χν 
42-47: ὐ κα 
ΧΧΊΙΣ. το 56: 
]οὴν χὶχ. 38 
"42. 

59 Απὰ ψἤδη [Οβορἢ ἢδα ἴαδκβθη δ ίῃς Ὀοάγ, με ἴ ψγαρρϑὰ 1 ἴῃ ἃ 
δο εἶδα ᾿ἰηθη οἱοίῃ, Απὰά ὃ Ἰαϊὰ 1ἴ ἴῃ δ΄Ί5 οσῃ πὸν ἰοῦ, “ ψὨϊοἢ 6 δ 15 Μὴ. 9. 

. ΧΧΊΣ, τό. 

δὰ δνῃ οἷ ἴῃ ἴῃς τοοῖκ : δηὰ ἢδθ στο ]]Ἱδᾶ 48 ργοαΐῖ βίοπε ἴο ἴδε “ὶ Μαειῖ χνὶ. ,. 
51 ἀοογ οὗ ἴῃς βαρυϊοῆτε, δῃὰ ἀεραγίε. Απὰ ἴμεγε ψὰβ8 " ΜΆΓῪ ε νεν. “6: 

9 4 ΣῈ σεν ᾿ . ζὮδρ. ΧχΥ]! 
Μαράφ᾽βηςβ," δῃά “16 οἴμεγ Μάδτυ, βἰἊἰἰρ ονεῦ δραϊηβὲ [ἢ6 860Ρ-ὀ - 
ὉΪΟὮ χα. 

1 Απὰ ννῇῆδῃ δνεηίηρ' 2. 115 τηδῇ 8 Ἀοκεά ἔογ 
4 7ὴφε δες αμεζλογίζίθς γεαά ἰὶ δ σίνεη ὉΡ 6. Απά Ϊοβϑρῇ ἴοοϊκ 
Ἷ δὰ 8 (οτῦ 9. Απὰ Μδγυ ΜαράλδίβηἜβ 88 ἴῆδσα 
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ΤΗΕ ΟΟΘΡΕῚ, ΑΟΟΟΚΌΙΝΕ ΤΟ ΜΑΤΤΗΕΙ͂Ν. [μα». ΧΧΥΊΤΙ. ς)-66. 

Νον ἴῃς πεχὶ ἀδγ,}0 [δὲ ἐο]]οννεα (η6 ἀδγ οὗ 7 (ἢ6 ρῥτγεραγα- 7 Μαγκχν. (:; 

τἰοη,11 (6 σμϊοῖ ῥγεϑίβ δηὰ Ῥηδγίβθαβ σδῖὴα 123 τοροίμου υηΐο Ρ᾿- 
[μι χχί!!. 
541 [ὁμὰ 
ΧΙΧ. 14, 31» 

63 ἰαῖε, ϑαγίῃρ, 5᾽Γ, γα γϑθια θοῦ ἴΠαΐ 5 [δι ἀδοοθῖνοσ ϑαϊά, νν 116. ᾿ἤζοτ.ν:. 8; 

64 Ὧδε ΜΑ58 γεῖ αἷΐνε, λΑἔζεσγ ἴῆγες ἀδγβ 1 ψ1]]} 18 γῖϑε δρδίη. 
τηδηᾶ {μογοείογε [ῃδὲ [6 βερυϊοῆγα Ὀ6 πηδάθ βυγα ὑπ1}]} [6 τὨϊγὰ 

ςΓ οἵἴη- ΣΡ νες. 

ἃ 8εε οδδρ. 
ΧΥ. 2Σ. 

ἄδγ, Ἰεϑῖ 16. 15. αἰ. ῖρ]65 οοηθ ὈΥ ηἰραῖ, δ ἀηὰ 5ἴξεὶ] ᾿ΐπὶ ἀναγ, 
Δα 54Υ υηΐο ἴῃ6 ρεδορΐβ, Ηεξ ἰ5 γτίβθη ἔγοτῃ ἴῃς ἀ6δα : 50 τῆς ἰαϑβί 

ὅς ΕΥΓΟΥ 58 4]} Ὀ6 16 ψοσβα [ἤδη ἴμ6 ἤγϑί. 

γε Βᾶνε ἐδ νϑῖςῃ : 1 ρῸ γοΟῦΓ ΨΑΥ, τηΔ ΚΘ ἐξ ἃ8 δτε ἃ5 γε Ἷδῃ. δὶ γεν. 
Ριδῖθ δια υηΐο {πῃϑη, 

66: 
Ῥ. χχυϊἱ. 

66 80 ἴπευ ψϑηΐ, δά τηδάς [6 βαρ ]οῆτα 5υΓα, ἢ 56] ηρ' ̓ ἴΠο βἴοῃς, - ἊΝ" 
ΔΉ. ΥἹ. 17. 

Δη 5ϑτηρ ἃ ννδῖοῃ.}9 
10 οῃ [Π6 ΤΠΟΙΤΟΥ͂Ν 
15 [ὴς. ΡΠ αΓ56 65 ΜΕΓῈ ραϊῃογοα 
16 7: ῥέε! αμίλο»έδέδς ογεῖζ ΌὉΥ αἰρὰϊ 
1 συδτγὰ 
19 τορϑῖδοῦ ἢ [ἢ ρυλτγά 

ΟΟΝΤΕΝΊ5. Ουγ 1οτα᾽ 5 ̓πίθηβε ἀσοόοῦν οὗ πιϊμα 
πο ἀουῦὶ μαβίεηδὰ ἀφαίῃ, δἰ μουσῇ νιον α ἴῃ λη- 
οἴου αϑρεςὶ, 1 πλᾶγ Ὀὲ 5414, ἐμαὶ [6 ϑανιουῦ ἀσοΖ- 
ἐγισα Ἠ 5 ἀδϑιἢ ὈΥ ἃ νοΪυπίλτγυ 561-ϑ στο πδσ ΡΠ] Οἢ 
ἴδε Ἑδῖμοσ δοοορίςὰ (οοτῃρ. κε χχὶϊ!. 46). ΤὨΘ 

᾿ ρνάδηςε οὗ Ηἰβ ἀδαίῃ ἰο ἴῃ 58ο] ἴθ 85 ἴπ6 ἰῃ- 
οἰάδηξ ταθητοπαα Πομη χίχ. 34. ΤῊΪδ5 δασὶν ἀδδῖῃ 
ΜῈ35 υηυ08] (ςοτρ. Ρ᾿]Αὶς 8 βΌΓρβε, Ματκ χν. 
44), Ὀυξ ἴῃυβ ἴἰπε ϑΘοτρίατε τγᾶ8 ἢ] 4}1ςἀ (]οἤῃ 
ΧΙχ. 26, 37). Τῆς τεαυεδὶ οὗ ἴῃε ἴεννβ 15 4150 
ΤΠ ΠΟΠΘΩ ἰη ὑμὶν δοοουηῖ, ΤὨϊβ νν85 πε ἢγϑι 
βίαρ ἰονγαγάβ ὈυΓ14], ἃ ἰεραὶ βογρ]ε οὗ ΗΪ8 τυτγ- 
ἄεγεῖβ : ἴποπ ἕο] ]ονβ ἰῃς τεαυσβὲ οὗ Τοβερῇ οὗ 
Αὐπιδίῆοα ἂἀπὰ ἴῃς Ἄνεηΐβ 85 γεσογάδα 1 ἴῃ 560- 
ἄοηῃ Ὀεΐοτα υ58 Τῆς Ὀυτγίαϊ, ἃ5 Δῃ ἱπιροτγίδηϊ ἕδοῖ, 
18 τηεητοηεα ὈΥ 8}} ἔουγ Ενδηρε] δῖβ ; ἐπε βεδὶηρ 
πὰ συλγάϊηρ οὗ ἴῃς βϑρυϊοῆγε, ἢ τπ6 τεαυσβὲ 
ψηϊοὴ Ἰοὰ ἴἰο {8686 ῥγεοδυῖοηβ, ἀγα δου Αγ ἴἰο 

Τοπηὺς ἤουνη ἰπ ἴῆφ ἤοοκ. 

Μαίθεν. Τῆς οὐ]εσίίοιβ ῬΏὶσ ἢ ἤᾶνα Ὀθ η μὲ τ 
αραϊπϑὲ [ὴ6 ΔΟΟΌΓΔΟΥ οὗ ἴΠ656 ἀεἰΔ115, ἃσε γεδα "Πῦ 
ΔΏΒΥΕΓΕΩα, 

ἦ νει. όο: 
οὔλΡ. χχυ!ῖ. 

11 ΜὨ]ΟΝ 5 [Π6 ἀδγ δέζϊογ ἴῃς ῬσεραγαίΐἼοη ὅ" 
18 σ» 2} ν11}} 6 Ἰεϑῖ Ὦδρ] 

16 ληά [πὸ ἰαϑὶ ἀδορὶς ψ}} 6 
18 τῃα Κα ἴἰ βγ6 8ἃ5 γε ΚΠΟΥ͂ ΠΟῪ 

γεΥ. 57η. ΘΕ οὐϑαΐῃρ ͵δὲ οοῦθ. Τῆς ἢγσι 
δνθηϊηρς Ὀεέοτα βυπάονῃ, Αἱ ψν ἰςἢ εἶπα ἴδ Ὀοαΐδβ 
ταυβὲ ὈῈ τεπηονεᾶ (Πευϊ. χχὶ. 22). Ουτ 1,οτὰδβ 
αἀδαῖῃ ἴοοῖκ ρῥίδος δὶ ἴῆγες ἱπ τῆς δήδσποοῃ. --- 
ΤΈΘΙΘ Ο81Π|6 ἃ Υἱοὶ τη81. ΓΙΟΌΔΌΪ, ἴο τὴ Τσοπι- 
ΡΔΩΥ͂ οὗ. ννοπηδεη βίδηπαϊηρ οὐ Οοϊροῖμα (νεῖ. ς6). 
Η!5 ροΐπρ ἴο ΡΙδῖδ 15 πχεπιϊοηδα αὐεσυνασαβ. ΤῊΘ 
ξαοῖ οὗ ἢ15 Ὀοΐηρ 4. “ΤΟὮ τηδη ᾽ 15 τη θητ] πο Πόσο, 
πη Δ᾽] υϑίοη ἴο [5 11}. 9: “ΠῚ τὰς τὶς ἴῃ ΗΙ5 
ἀραῖη.᾽ -οί Ατἰσιδῖμοα. ἘΠῚΠετ Βδιηδῃ ἰῃ Βεη- 
)λταὶπ ([ο5}.. χν ]], 25; σοιρ. Μαῖί. 11. 18) οὐ Βδ- 
τ} (ἰλαγλαῖμδὶ τ) ἴῃ ἘΡΒγαῖτπι, {ἴπῸ ὈϊγιΠ-οἶαςος 
οὗ ϑᾶγλμεὶ (1 58π|. ἱ. 19). ΤῊς ἔοττω ἔἕανογβ ἴδε 
Ἰαϊῖεσ νἱενν ; ἰῃ6 δααϊποη οὗ ΤΚὲ: “4 ΟἿ αἔ 
ἴὴῆ6 76ν5,᾽ 106 ἔογτηευ. --- Νσηθϑὰ ΖΟδΟΡῃ. Οπα 
]οβορῃ ἴακο8 οαῦα οὗ [6515 ἴῃ Ηἰ5 ἱπέδῃου, δῃ- 
Οἴπεῦ ὑγονι 468 ἔοσ Η15 Ὀυτίδὶ. --- ὅϑδιι δ᾽ ἀἐδαΐ 16. 
ΚΘΘΟΓΘΙΙΥ ΤΟΥ ἔδασ οὗ (ῃς 7ενβ᾽ (]1ὁῃπ χὶχ. 18). 

Ης νβ ἃ τρϑ. Ὑ οὗ [τῆς 
ΘΔΠΠΘαΠη, οὗ ΕΙΡῺ σπατγαςῖοσ, 
Μῦο Δα ποῖ ςοῃβοϑηϊδα ἴο ἴῃ 8 
τηυγάοτ (ἸυΚε ΧΧΙΣ;. σο, ὅτ). 
Ης 8εεπιβ ἴο ἢᾶνο ἐεαγοα [δὶ 
ἔπε Ὀοαγ τϊσηξ 6 τειπονςὰ 
ἴῃ ἃ ἀἰβργδοθῖυ] τηληποσ, διά 
ἢ 15 βεογεῖ ἐδϊτῃ Βανίηρ θδθη 
αυϊοκεπεά, Πα ἴοοϊκκ ἃ ἀεοὶ- 
8:ν6 βϑῖερ. Εἰ-ςο]οϑβίαϑίϊοδὶ {γὰ- 
ἀϊοη πηλῖκοβ ἢἰπὶ οὴς οὗ “τὴς 
βανθηΐϊγ δηὰ τἢς ἤγβὶ ψῆοὸ 
Ρτεδοπαά [ῃ6 ροβρεὶ ἰῃ Επρ- 
Ἰλῃά. 

γεσ. .ςδ. Τοἷδ τδὴ τοπΐ 
ἴο ῬΙϊαῖθΌ. Τὸ τς ραϊΐδςα. 
“Ηε νεπῖ ἴῃ ον ᾽ (Ματκ 
χν. 43). ΑἸ Πουρ ἰὲ ν45 [ἢ ς 
Εὐ]8ἢ ουδίομλ ἴο ὈΌΓΥ ἴῃ6 
ἀ165 οὗ ἴῃς οσυςβεα Ὀεΐοτε 

διηβεῖ, ΡΙ]Αῖς ̓ξ σοηβϑοηΐ τνᾶ5 
ὨδΟΘβϑατυ. Οὐ Ρ]]αιΘ 5 βὺ- 
ΡΙ͂56, 566 Μαῖκ χν. 44. -- 
ΤΘΣ ῬΙ]δῖθ οοτηταδηἀϑὰ. ΤῊς 
ΓΕΔΑῪ σοηβεηΐϊ ΓΠΑΥ ἢᾶνα ὈδΘη 
ΟΥ̓ ἴο {πε βίδοη δηὰ σμδγ- 
Δοῖου οὗ [᾿οβερἢ. 

ΝεΥ. δ᾽ Διὰ 2οδορὰ ἰοοῖς ἰ᾿. Τα Ὀοάγ νγᾶξ 
ἰδίκεη ἄόνῃ Ὀγ ]οβερὴ (Ματσκ, Γαϊκε, ἀπα ΤΌ). 
-- ὙΤαρροὰ {ΐ ἰῃ 6 οἷϑδῃ ᾿ἰηθη οἷοί. Α νυν πάϊηρ 



ζηαρ. ΧΧΥΙΠΠ.] 

βεεῖ. Τμὶβ που] δηοϊοβε ἴῃ βρ᾽οοβ υδεα ἴῃ 
τ8ε ἘΠΊ ΡΟΓΑΤῪ δηλ Δ] λπρ, ἩΠΙΟἢ πον ΤΟΟΙ Ρ]ΔΟΒ, 
ΝΙοοάδμηυβ δανηρ Ὀτουρσῃς ἴῃ βρίςθβ (] ἢ χίχ. 
49, 40). ΤΏετε νν8 ποῖ ἔπη εηου σῇ ἴο Ἐπλ  Δ]πὶ 
οὐ ἘΠαΔΥ ἀνεπίηρσ, 580 ἴΠ6 ΘΟΒΕΥ σίῆ5. οὗ Νῖοο- 
ἀεοπυβ ψεῖα υϑεὰ ἴο Ὀγεβεῖνς [ἢ Ὀοαγ, [6 
ΜΟΙΏΘη ΡΓΟρασπῦ ἰῇ ἴῃς ἱπίοσνδὶ αὶ (ΠΟῪ 
[δουρῆς ΠδΟσββΆσΥ ΤοΓ ἐδ ἔυτίμοτ ἀποϊπηρσ. 

ψεσγ. 6ο. [πῃ μἷὶ6 οὐσῃὶ πθν ἴο. ΘΟ ΑΓ ἴο 
Μαδίδμοεν, θὰϊ ᾿ρ]! οὰ ἰῃ (ἢ6 οἴμεΥ δοςομηΐβ. 
ΤῊς ἔαος τπαὶ 1 ννᾶβ “πον ̓  (ςοτρ, 1Κα χχΙὶῖ!. 
53; Το ΧΙΧ, 41), βθθηβ ἀδβϑίρηβα ἴο ονθγοοπηβ 
ΔΗΥ͂ ϑυδρίςίου 48 ἴο ἴῃς ἰάεης οὗ Ηϊτ ὯΟ ΓΟβ6. 
Τῆς Ἰοοδῆοηῃ νγὰϑ 'ἰῃ ἃ " ρασγάεη᾽ (]}ὁὔῃ χίχ, 41), 
πρᾶσ ἴῃς βροί οὗ {πὸ ἌἽτυοχίοη δη ἤσποα ψε]] 
δἀλρίεὰ ἔον ἴδε δυττίοα ῬυΓΔὶ]. -Ἴἢ [89 τοοῖς, 
Δῃ ΔΥΙΗΟΪΔ] ἐχοδλναίίοῃ, ῬγΟΔΌΪΥ ργεραγεὰ δἱ 
Ετεαὶ οοϑί. [1{ 86ϑ8 ἴο ἤλνε Ὀδθὴ οὐϊ ὨοΥΪΖοη- 
1Δ}ῪΥ δηὰ ποῖ ἀονηνατζα. --- ΕΘ σο]]θὰ ἃ ατϑαΐ 
βίοποι Τῆς σοϊησλοη τοί ποα οὗὨ οἹ]οβίηρ 5ερυ]- 
οἶγεβ. ---Ἰο [80 ἄοοσ. Ὑμοῖε 8 Ὀσϊ οἠδ 6ῃ- 
ἴγδῃσξ. 

γεσ. 61. ἯὙὍἍὯι8 ἴδοζο, αἱ ἴῃς τοιῃῦ. --- ΤῈ6 ΟἿΟΣ 
ἹαΥγ. “ὙὍΠε τιοΐμες οὗ [οβεβ5᾽ (Μδσκ χν. 47), 
αἰγελαν πιθηποηθα ἰὴ νοτ. 56. Δοροοσγαϊηρ ἴο 
μα [6 ἔδηιδ]ςε ἀδοὶρ]65 ἔτοτῃ σα] 1166 411 θε ἢ] α 
ἴῃς δερυϊοῖτα, δημα τοϊυσηθαὰ ἴο Ῥσαρᾶσε 5ρὶ. 65 
ἃπὰ οἸπίπιδηΐβ, τοβιϊης οὐ ἰδ ϑαρῦδίῃ, ψὨΓἢ 
Ὀεραη ἱἰπδὶ δνδηΐῃρ. ὙθεβῈ ἴτὸο ἠοΐὶ ΟΠΪΥ 54} 
πίετε Ης νγὰβ ἰαἱὰ (Μασκ) Ὀυΐ ᾿ἰηροτεα ἴδοτο, 
δ: ΓΘ ΟΥΟΣ δραϊπδί [10 δορτ οδτθ, ἃ5 ἴῃ6 δυθηϊης 
ςἌπηδ οὔ. 

ψες. 62. Τπηθ ΙΏΟΣΤΟΨ, ψΐΟΝ ἰδ [80 ἀδΥ δέζοσ 
ἘΔ0 ΙΘΡΑΣΔοΣ. Της ἀν οὗ ἴῃ6 ρῥτιερδγαϊῖίοῃ 
νϑ ἘΤΊΟΔΥ, ἃ5 5 ρἰδίη ἔγουη Ματῖ χν. Ἵξ “ΤὨς 
ΤΩΟΙΙΟΥ ᾿ 5 ἰδμεγοίοσε ἴῇς [εν 8ὴ Θλρραίῃ, 
τιουσῇ 1 ἰ5 ποῖ οΔ]]1ε ἃ 8ὸ ἤεγε. Τῆς ἤγβε ἀδὺ οἵ 
ἴῃς Ῥάββονεσ (Ετ! ἀν) νγ83 ἰἴῃ οὴς 5686 ἃ ϑδῦθδίῃ, 
ἤδηςς {815 ἀεϑισηδῦοη 15 ποτὰ ἀδβηϊῖα. [15 4150 
ΒυρΡοβαα ἰδαῖ ες ψόοτα ᾿Ρσερασζαίίοῃ᾽᾿ ννᾶϑ ἰδῇς 8ο]- 
ΕΠ εἰοείρπαϊίοι ἴῃ 086 ἀπλοηρ ἴδ6 ΟΠ γ βεϊδη5 ἴο 
αἀἰξύπρυϊξη (ἢς ΕἸ ΔΥ οὗ ἴῃς οὐιοϊαχίου (Μεγ- 
61). --- ἀαἰοτοὰ τοροῖμοσ. Οὐ ϑδίυγαδύ πιογῃ- 

ΤῊΕ ΟΟΘΡΕῚ, ΑΓΓΟΚΌΙΝα ΤῸ ΜΑΤΤΗΕΝ. 239 
ἴηρ ; ἴδε στοαὶ ϑδῦθδι οὗ (ῆς γϑᾶσ, ἃ5 ἴδ νευῦβα 
Ρ ἰδίην βίδῖεβι Δ ΏΪΕ οὐγ 1 ογὰ τοϑιε ἴῃ ἔπε 
ἰοῦ, ΠΟΥ ἀεβεςγαίθα της Θαῦθδίῃ, ἀσδρίϊα ἐΠεὶγ 
Ἰρας ΒΟΓΙΡΌΪ]οΟυΒη655. [18 υτρεα ἰδὲ 1Π]8 τη 
ἂν ἴἌΚθὴ Ὁΐδοα οὐ ΕὙάαΥ δνεηϊηρ ΔΙ͂ΘΙ 5ἰχ 

ΟὍΪΟΟΚ, 5ίησα 6 τ] σγ8 νου ρσυλγὰ ἀραϊηϑὶ ἴῃς 
Βίθδ] Ὡρ ἀὐναν οὐ ἴπε ἢγϑὲ ηἰρῃῃις 45 νγ6}1 45 οὐ ἴῃς 
Βυρβεαυδηΐ οὔθ. Βυῖ (ΠΟῚΣ δηχίει νγὰβ ἂρουΐ 
1ὴ6 Ὡσῃϊ ῥσγεοεαϊηρ ἴῃς ταϊτὰ ἀδν (νοσ. 64). Βε- 
851465 ἴῃ6 ᾿νοηδη ψγοσα Ἔν] Δ ΠΕῪ ποῖ ἄννασε οὗ ἰἢ6 
Ῥγαβθῆςα οὗ ἴῃε συδτὰ (Μαῖκ χνὶ. 3). ΤῊϊβ 15 
δοσοιηΐεα ἔογ, ἰξέ ψὰ Βρροβε ἰῃδῖ τὴϊ15 ἱποϊάδηςξ 
οουστεα οἡ ϑαίυγάδυ, δη ποῖ ου Ετίάδὺ ἐνεηὶηρ 
Αἰἴϊευ δὶχ ο᾽οἱοοκ. 

ει. 62. ὙὸῸ το ΟΣ, εἰς. Οομρ. οἤδρ. 
ΧΙ, 40; [οδη 11. το. Ενεῃ 1ξ τῆς τπηδδηΐηρ οἱ {πε 
βαυϊὴρ 45 Ὠἰὰ ἔγοτῃ ἴῃς αἰβοὶ Ρ]65 ; δητ Υ γ85 
4υϊοκ ἴο Δρρσεῃεηά 1ὲ -- - μπδὶ ἀϑοοῦΐνοσ. Τῇς 
Ἰδῆσυλσε οὐ ἰτἰυπρῆ, ἀσβρὶῖϊα πε τεααδβϑῖ, 
ἘΠΘμα8Β δηὰ ἔοεϑ ψεῖα Ὀοίΐῃ Ὀιδβὶοα ἀρουΐ (δς 
ἀεδὰ (Ὠχίβι. 
ες. 64. ὕὉπιϊ ἴδ0 ἐπὶτὰ αν, ἔσομλ ΗῚ5 ἀδαίῃ, 

ἴῃς (ἰτὰ αἴξεσ δηά ἱποϊυάϊης ΕΠ ΔΎ. --- Τα Ὀ6ϑὲ 
Δυϊου 685 οτηϊ “ὉΥ πὶρῃι᾽ - ΟΣΒ0 ἴπδη [δ9 
Ὥταὶ. Τῆς οἷδίπι ἴο "5 ἰῇς Μεβϑίδῇῃ, δἴς., ψνὰ5 ἰῇ 
{πεῖν νίονν τῆς ἢτϑὶ ἀδοεῖϊῖ. Α8 τεραγάβ ἴῃς εβδοίβ 
οἔ Ἵ Ὀ6Ι16Σ ἴῃ τμ6 ταβϑυσγεοϊίοη, ΤΏ6Υ Ἰυάρεά 
τ ΒΕ]γ. 

νεῖ. ός. Ὗἴο δανὸ ἃ ᾳυκζὰ, ΟΥ, “Ὦδλνε ἃ συατά;᾽ 
ἑ. Φ., 1 φεπηὶϊδ γου ἴο ἴακΚὲὸ οὔθ. Τῇε Ἐο- 
ΤΏΔῊ 80] ἸΕΓ5, ΠΟ ΟΟΥΔΙΗΪΥ σοπιροβεα ἴῃς χυατά 
(οἢδΡ. χχυἱ. 14), γε ποῖ υπάεγ ἰπεὶσ σοχηπηδηά. 
-- οκο ἰδ δυῖὸ 88 γ9 πον Βον. Νοῖί “85 516 
88 γα οδη,᾽ ΠΟΙ͂ [5 1 δ 81} Ἰγσοηϊοδὶ. Ης ρμῖνεβ {Π τὰ 
τῆς συδτά, ἀπὰ ἰΠΘΥ Δ1ΤῈ ἴο υ86 ἴῃ ΠΊ68Δ}5 85 ΠΟΥ 
τη κ θεβῖ. Ῥιαῖας βῃῖστκβ ἴῃ 6 τεβροηβι 111 γ, Ὀὰὲ 
βΒ10 δῖνεβ ψᾶγ. ὙΥεῖ (18 ᾿αϑ ονοιγυϊεα ἔογ 
δοοά. 

ψεσ. 66. [10 δἴοῃθ. Α βιγϊηρ ννᾶϑ 
ΒίΧο ἢ 664 ΔΟΙῸ885 τῆς βίοῃο, δηά 5θα]δα το ἴπ6 τοοῖς 
δὶ εἰ πασ δηᾶ, Ἡἱ γὰχ οἵ βεδ]ηρ-οἶαυ. ΑΕΟΓ 
[686 Ῥγεοδυίοηβ, [ῃ6 ὈοαῪ οουἹὰ ποῖ τ ύρεις 
δχοθδρῖ τὩσουρσὰ ἴδ6 τχίγδο]α οὗ ἴΠ 6 χαβυσγεςῦοηῃ. 

ΟΗΑΡΤΕΕ ΧΧΝΙΠΙΙ. 

729 5477 2ε21072. 

ΟἜΝΕΒΑΙ, ΕΕΜΑΚΚΒΕ. ὅλα τοϑυγγεσίίοῃ οὗ 6- 
8:5 ΟἸἾ γιὲ 158 αἸβιϊ ΟΕ δββεσγίθα, ὈΥ ἔουγ Ἐνδη- 
6515 ἤοϑ6 ἰαΒ ΠΏ ΠΟΘΙ ϑἤῆοννβ ὕτθδίοσγ 

᾿Ἱπάερεηάδηος οὗ δδςοὶ οἵδεσ ; ἰη ἴῃς Αςίβ οὗ ἰῃς 
ΑΡΟοΒβ1165 ; 115 ὑσγεδοῃεὰ αἰ σγθον ΟΥΎ Αββϑυπιθα 1η 
411 τὴς Ἐρίβιϊεβ; 1 ἢδ25 Ῥεδὴ 80 Ὀδ]ενεα ἔοσ 
εἰσ ίθεῃ οσεπίυτίεβ, ταὶ 16 ἴξ Ὀα ποῖ ἴγὰς [Π6 ἢϊ5- 
ἸΟΥΥ͂ οὗ (γι βεϊδη ν θεσοπλαθ5 ἃ βίσεδτη σἱπουΐ ἃ 
ἐουηίδϊῃ, 4η οἴξεςϊ νὶϊῆουΐ ἃ σαιι86.. Α1] [θοσ 65 
ΜΙΟὮ 5εοὶς ἴο 5εῖ ἰΐ διά 6 (566 θεῖον) βᾶνε ὑσονδη 
υἱΐον ἔαϊϊ τε. ὙΙουΣ δ ΤΠ6Γς 18 ἢῸ φοβρεὶ οἔ 
71εδὺ5 Οτίβῖ, 

Ιη τὰς νᾶγίουβ πατταϊϊναβ οὗ [15 τηοϑδὲ οηᾶδσ- 
ἔχ] δηὰ τηγβίοσίουβ ρευοα οὗ ἔογίν ἄδυβ, ἀςδ]- 
ἴησ Μιὰ ἔλοῖβ τῃδὶ ἰταηβοθηά 411] ογαϊπασυ (ἢ γ]5- 
ὕλῃ ἐχρεσίεποε, ψὰ ταϊσὰξϊ ἐχρεςῖ, ἐξ δηγίετε, 
ἀἰβεγεηοεβ οὗ βἰδίεσηθηῖ. Τῆς ἀπ ΌΪ ἰῃ Παᾶτ- 
τιοηϊζιηρ ἴΠ6 πδισγαϊδνεϑ 88  )ϑδοῖου ἴῃ ἜΥΕΤΥ 
μαῤάθα οι ΑΙΒ68 πδίυγαΙ ΙΥ ἔτομι ΟΣ Ψψδηΐ οὗ 

ονίεάζε οὗ 411 ἴῃς ἀδ121}15. ἰῃ ἴῃς ῥσδοῖβε οστάεσ 
οὗ τοῖς οσουττεποο. ἱπάσοά, τηΐποὺ αἰ οσοησοβ 

τ Βυ βίδ πη 4] ἀρτοοιηεηΐ, σοπῆγηι ἴῃς τηδίῃ 
ἔλοῖβ, ἔα τόσα ἴδῃ ἃ 1Ἰἴεγὰ] ἀρτϑοηθηΐς τνου]ά, 
Τῆς 6ο8ρΡ6] τὺ7ιξηθ5565 βϑυρραϑὲ ὯῸ 8 βρίοϊοη οὗ ἃ 
Ῥτενίουβ υπάουβίδηαϊηρσ δηᾶὰ τηυΐζια] ἀερεπάξηςε. 
“ΤῈ οοπέυδίοη ΨΏΣΟΝ σοῃξεββϑα νυ αχὶϑίβ ἴῃ (ἢ 5 
Ρᾶτῖ οὗ ἴῃς ροβρεὶ παιγαῦνε, δῃά ἰῆς σοπβεᾳυδηὶ 
αἰβηςυν οὗ τεαποϊηρ 1 το οπα σοηϊηυοιβ δοοουηῖ, 
5 ποῖ [ῆ6 ἔδυϊ! οὗ τῆς Ὠϊδίογίβηβ, ναὶ (Ὡς παίιγσαὶ 
εἴξοϊς οὗ ἴδ ὄνεηΐβ (Βειηβεῖνοβ, 845 ἱπηρσεββαα 
ὉΡΟη [ἢ6 86 η586ε5 Δ4π6ἃ 1ῃς ΤὩΘΙΏΟΤΥ οὗ αἰβοτεης τνϊϊ- 
Ὧδ65568. [1 Δα ρ]εαβεα Οσοά ἴο ᾿πΒρὶτα ἃ βἰηρσὶςα 
ὙΓΠΟΓ 49 ἰἢς ἰβίοσίδῃ οὗ (ἢς ταϑυσγαοϊίοη, δα 
ΜΟῦ]α πὸ ἄουριὲ παν ἔυγηϑηςα 45 σοποσεηὶ δηὰ 
Ῥοιβρίοιουβ ἃ παγγαϊναε ἃ5 ΔΥ οἵδε ἴῃ ἴῃς βαογοα 
νοΐϊυσμη6. Βαϊ δίπος 1 επιογεά ἰηΐο (ἢς αἰϊνίης 
ὈΪδΔῃ, ἃ58 ἃ πεοΟββατΥ δἰ οπηδηΐ, ἴο 5εῖ Ὀεξογα ἃ8 ποὶ 
ἃ 5ἰηρσὶε Ὀαϊ 8 ἐουγέοϊα Ρῥἱοΐυγα οὗ Οὖγ ϑανίουτ᾽ 8 
116 απὰ ἀξδίῃ, νὰ τπχυβδὲ ρυγοῦαθε ἴῃς δανδηΐασε 
οὗ τη158 ναγϊεὰ Ἄχῃὶπίοη, ὈΥ Βα υλ Πρ ἴο 1 ἰῃ- 
οἱάδηΐϊδὶ ἱποοηνθηθηςς8, Δπλοηρ Ἡ ΠΙΟἢ 15 (9 αἰξ- 
βου], 105: τεΐοστεα ἴο, οὗ σοχῃθίηϊηρ 411] 656 
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νἱενβ, ἰοῦ ἔσγομχ ἀἰβεγεηϊ ροϊπὶβ οὐ ορβογνδίοῃ, 
ἱπῖο οπς Τσομπιρ]εῖα νἱενγν ἴο Ὀ6 Βαεθὴ δὶ ἴῃς 884π|6 
τιοτηεηῖ᾽ (]. Α. ΑἸεχδπάοτ). 
ΟἈΡΕΒ ΟΕ ΑΡΡΕΑΒΑΝΟΕΒ. ,ε ϑβυργρεϑῖ ἴδε 

ἔο]] νης 45 ἴῃς τηοβὲ ρσόρδθῖα υἱοῦ ; ΟΟΥΙΔΙΠΙΥ 15 
ῬΕΣΒΔΡ5 Στ ΡΟΞ510]6. 

(1.) Τὸ δῆτ Μαγσααΐεηθ ([]ομπ χχ. 14; Μαγκ 
Ἷ, 9). 
[2 Τὸ τῆς οἴδεῦ ψνοιῆθῃ (Μαῖς. χχν]ϊ, 0). 

Τῆς τηδλίη αἰ υ  1η ματι οπιΖιησ (ῃ6 δοσουηῖβ 
8 Ἰυδὲ ἢεσε. ϑοῖῃδ ἴσβῆβροβε (1) δη (2). Μδζκ 
χνὶ. 9 (Ἰῃδ! ῥραβϑασα 18 δυϊμοηῖο, ἔξ ποῖ σδοηυΐηα, 
866 ποίεβ ἴπ6τ6) 15 Ἔχρ]ςϊῖ, τ ἢ]]6 Το π᾿ 8 δοσουηΐ 
᾿[τΡ]165 ἰἢ6 βϑαης. Τῆς ἀείδ:}5 οὗ (1) δηὰ (2) ΔῪ 
δε [8 ἀἴτδῆρεα : (4.) ΤΉΓΘΟς τνοτηδῃ βίασί ἔοσ [ῃς 
ΒΟΡΌΪΟΒΓΟ, ΘΑΥΪ ΟἹ ϑυπάδυ τοοσηΐηρ (Μαῖκ χνὶ. 
1; οορ. Μαῖί. χχυ ὶ. 1), ἔο]]ονγεα ΕΥ̓ ΟἴΒΟΙΒ 
Ὀεδγηρ 3Ρ1065 (ὰκὸ χχίν. 1). (ὀό.) ΤΏ68ς ἴἤγοα 
δηάϊηρ ἴῆς βίοῃε το ]δὰ ΔΎΑΥ ἀτὰ αἰ βθσεηεν δἵ- 
[εςἰεά, Ματν Μαράλίθης βίαγίης Ὀδοκ ἴο πιρεῖ 
[6 πηᾶ]ς αἰδοῖ ρ]ε8 Ὧο ἃΓα 4150 σογχηΐηρ ([ὁἢη Χχ. 
2); ἴῃς ΟἾΠΟΙ ὕνο σοι ἰδ, ΔΡΌΤΟΔΟἢ Πδάγοτ 
Δ 5εὲ6ὲ. οὔα ἀπξεὶ μρνβὰ ὦ ρου ἴῃς βίοῃς (Μαῖξ, 
ΧΧΝἹ. 2.-7). ΕΥ̓͂ ξο ὕδοκ ἴο τηδεῖ 1Π6 οἴδεγ 
ῬΟΤΏΘΠ ΟΟΙΏΪΩΣἤ τ] ἴῃς 5ρὶςθ5. (ὦ)  Ὦ1]Ἂ 41] 
16 ὐβοπὶ Ῥϑῖοσ ἀπὰ ἴοδῃ οοσὴς δηᾶ ἤπά τῆς 
του Ὁ ΕἸΩΡ (]οἢη χχ. 3-.0)ὲ. («.) Μᾶσγ Μαρ- 
ἀδίθηα τεϊυηβ, 8665 Ὃγὸ ΔΏΡ6]5 ἰῇ ἴῃς γστᾶνε 
(1οδῃ χχ. 12), δπὰ [υππιΐϊηρ τουπά 5665 [ε518 ( ,γε 
αρῥεαγαρεε), αιλὰ 8165 ἴῃς τασηρβ ἴο ἴῃς ἀΐδοιρ [68 
(1]ομῃ χχ. 14-18). (4) ΤΏ οἵδον ἵτο, βυσγρηβεα 
ΌΥ ἴδ πηοϑϑᾶσα οὐ ἰδ δηρεῖ, τηεεῖ (δ6 ᾿οϊηθῃ 
ΒΠΉΡΙηΡ ΒΡΙΟ6Β ; 411] νἱϑῖς τῆ6 ἴοτὰ δπά 866 δες 
ἴνο δῆροὶς δἰδησίϊηρσ (1ὐὺκὲ χχίν. 4-, οὔ οἵ 
Ψ ΠΟΤῚ Μ)»48 5ἰ {ἰῷ οὐ ἴῃς τὶρῃξ 8:6 45 ΠΥ δη- 
τετεὰ (Ματζκ χνὶ. ἢ]: (2) 45 δεν βο Ὀδοκ ἴΠεγ 
τπεεῖ {πε Τιοτὰ (Μαῖῖ. χχν . ο)͵. Ὑὲ δρραγεηῖ 
οοηξυβίοῃ ἴῃ ἴδ πδιταῖνοβ 1ῖβ θυΐϊ δὴ δρί σεῆεςς- 
ἔοη οὗ ἴῃς ἴατλα]ὲ οὗ ἀουδὲ, ἔεασ, πὰ ᾿ου νι ϊοὶ 
Ῥοββεβϑβεᾶ {πὸ ψΠο]8Ὲ σΟΙΊΡΑΩΥ αἀυτίην τπαὶ ἄδγ, 
ἃ5 ἰῃὲ αἰ ογοηΐ βίοσί 65 σεσα τερεαϊεά. 

(2) Το Ῥεῖεσ (κε χχὶν. 24; 1 (ογ. χν. κι). 
(4.) Το ἴδε ἵνο αἶβοὶρ!68 οὐ ἴδε γῶν ἴο Ἐτα. 

τἤδΔυ.8, ἰοναγα ονθηῖϊησ οὐ ϑυπάδλγ (Μᾶσὶς χνὶ. 12, 
13; [μἰκὲ χχίν. 12--.ξ2). 

(5.) Το ἴῃς Αροϑῖ!εβ (ἐσεοῤί ΤἬὭοτηδ5), ου ϑυη- 
Αγ ἐνεπίηρ (Ματκ χνὶ, 14; [κὸ χχῖν. 36; Τοῆη 
ΧΧ. 19, 24). --- ΤΏεβε ἔνε οσουττεά οη. ἴπε ἀδΔΥ οἱ 
ἴῃς τεβυσγεςοοῃ. 

(6) Το ἴδε ΑΡροϑῖϊεβ, ἱποϊυάΐηρ ΤΒοτηδ5: ἃ 
ΜΕ Κ δέζεσ (Ἰοῆπ χχ. 24--2ώ9), ἱῃ Τεγυβαίετη, υβοτα 
ἴμεν δα νυναιϊεὰ [Ὠσουσδουϊ ἴπ6 Ῥάββονοεσ. Τῆηδί 
εὐαδαὰ οὐ Ἐπάδυ, οὐ ϑαϊυγάδυ (ἴῃς Το νβὴ 94Ὁ- 
041} ἔμεν ψουϊὰ ποῖ βέασγε ἔογ (ὑ811166 ; βευθαρβ8 
(με νναϊϊεὰ ονοῦ ϑυπάδυ Ὀεῦδυβα ἴΠΕῈῪ δἰτοδαν 
τορατγὰςα 1ἴ 85 ΠΟΙΪΥ. 

(7γ.) ἴῃ Οδ]1|6ς6, δὲ (Ὡς 146 οὗ σεδηποβατγοὶ ἴο 

ΟΗΑΡΤΕΚ ΧΧΥΙΠΙΙ. 

ΤῊΗΕ ΟΟΘΡΕῚΙ, ΑΓΓΟΚΌΙΝΟ ΤΟ ΜΑΤΤΗΕΝ. [(ηαρ. ΧΧΥΊΤΙΙΠΠ. 1--το. 

βανϑη αἾβοὶρ]65 (]οδη χχὶ.), [ῃς ζλ)γαἹ “έν ἴο ἴῃς 
ἈΒΒΘΙΏὈΪ]ο ἃ ΑΡοϑβεῖε8 (Ἰ ἤη χχὶ. 14). 

(8.) Το ἐδε τηυϊάἀς οὗ ἀἶβς}Ρ}]65 ου ἃ τηουῃ- 
(αἷπ ἴῃ Ολ}}ὲς (Μαδῖῖ, χχυΣ. 16-20 ; οορ. Μασγκ 
ΧΥΪ. 165-18 ; 1 (ον. χν. 6). Ῥοββίθ!ν (ἢς ραββαξε 
ἴῃ 1 (οΥ. γείευβ ἴο 511} ἀποΐῃεσ Ἀρρδᾶσαποδ. 

(9.) Τὸ 7απιεβ (1 (ου. χν. 7). [{ 18 ἀουθιι} 
ΜΈ ΟΝ [λΠπ|65 ΤῊ 8 85 ; δηα ΘΟΌΔΙΪΥ 580 ῬΒΕΙΠΕΥ 
ἱξ ννᾶ8 1ῃ δ}}16ς οἵ [εγυβδίθσω. 

(1ο.) ΤΒ6 ἤπδ] ΔΡρεάσγδῃςς, οἰοθῖης ΠῚ (δὰ 
Αϑβοεηβίοῃη {{ὺΚὲ χχὶν. ζο, κι; Αςίβ ἱ. 9, 10). 
ῬΥΟΌΔΡΟΙΪΥ τεξεττεα τὸ ἰπ τῆς 451 οἴδυβε οὗ 1 (οσ. 
χν, . ΟἸἾΒΕΙΒ τρᾶλκα ἰδαΐ ἃ αἰκπίίπος Δρρδθάσγδηςσςε, 
Δα 80 τέοκου (566 ὑπᾶδτ 8) “υείνε Ἰπδίεδα οὗ 
ἴδῃ, 
ἍΝ ῺΥ αἱὰ ποῖ (Ὠγτῖϑὲ βῆονν Η γλβοὶ ἰοὸ Ἠΐ5 δη- 

Θμλ165 ἢ Ιοδη χῖν. 19 ἘΔ ΥΪΥ ἱπ Ρ} 165 ἰμδὲ ουν Γοτγὰ 
σοῦ] ποῖ ἢ ἀο. [8 νγεὲ Ἰοὸκ ἔοσ σβᾶϑοῃβ ΨὮΥ 
ες που ποῖ, ΤΏΘΥ ΤᾺΔῪ ΤΟΔγ Ὀε ἔουπα, Α5 
τορᾶτὰβ Ηἰβ δπεηεβ ΗῚ5 ΠΟ] η655 ἔογθδὰς βυςῇ 
ΔῊ ὨΟΠΟΥ ἴο ἴπο86 ψὴοὸ δα ψ]ΟΚΕΘαΙΪν οτυοϊδεα 
Ηἰἷπι; ΗἰΙ5 νιϑάοῃ ἔουραάς Ηἰΐβ σοπβϑίταϊηΐϊη 
οι ἰοὸ ἃ Ὀε]ϊεῦ, ποὲ οὗ [π6 πααζί, νι ὶοἢ πήδαννς 
ΟἿΪΥ τοῦδε ὉΠΟῪ ἔ4]56 ἐἘχρεοϊλοηβ; Ἠ!5 ἴονα 
ἔοσῦδας 1 ; ἔογ ἴποβε ψὯο σουἹὰ θὲ τεδομθαὰ Ὁγ 
16 ροβ8Ρ6) νου] Ὀὲ ΖΔῚ ΤΊΟΓΟ Γοδαν ἴο σεοοῖνα 
ῖ, 16 [Πόσα μδαὰ ποῖ ἱπίεσνεπεα δυο ἢ Δ Δρρεάσγδῃςα 
ἴο ει. ΝΊουϊ ἴῃς ϑρ γι 8 ἱηἤμπεπος 1 του]ὰ 
ΟἾΪΥ δᾶνε δαγάδηςσα ἴθ. Α8 τερᾶγὰβ ΗἨΐ!β ἃ18- 
οἰρίεβ, βςῃ Ἀρρεᾶγδησαϑ ουἹὰ ἤᾶνε ἰηίεσέεσεα 
ὙΠ [6 ῬσΌρΓΟ88 οὗ ΠΟ Ισ ϑἰσεηριηδηϊηρ σοην]ο- 
ἰἴοη οὗ Η:5 τεϑυγσεοίίοη, ΌΥ ἀερτγινὶηρ μετὰ οὗ 
1ἴὴς6 Δβϑϑυπηρ ἰπίεσγοουγβε πὰ ἀπε {7}. 7.5) Ὁ δ 1} 
οὗ ἴῃς ἔουγ ἀλγβ. Α8 στερᾶσαβ ἴῃς ρὑγοοί οὗ [ῃ8 
ἔλοῖ: ἴῆοβα ὙΠῸ Ὑ{1 ποῖ δοοερὲ ἰῆς ἰδβΕ ΟΗΥ͂ 
ΨΠΊΟΝ σοπιδ5 ἔσοση (ἢς αἰ501}}0}65 νοβα ὑρε]εῖ 
ξιδάυδ!ν ρᾶνε ΨΑΥ ἴο 58ε:{ἰεὰ ξδ[ἢ, σου] ποῖ Ὀὲ 
᾿Ἰπθυδησοα Ὀγ λῃν ονϊάδηος {πδὲ πιὶσῃϊ πᾶν σοπιὸ 
ἔτοπι ἔς ϑδημεατσίη. 
Μαίδεν τηθποηϑ ΟἿΪΥ (ἢ6 ἀρρεάσδηςε ἴο ἴῃς 

“ΟΙΊΘΠ ΟἹ {πὰ ἀΔΥ οὗ ἰῃς τεβυττασοη, ἀπα ἴο {Πς 
οἸανθη οἡ ἴπ6 τηουηΐϊδὶη ἴῃ Ο4]1166, ἱηβεσιὶηρ [ἢ 6 
ὈΓΙΌΟΙΥ οὗ (δε συατὰβ 45 ἴπε βεαιεὶ οὗ Ἷἤδρ. 
Χχνυ]!. 62-66. Μετ. 18 18 4130 Ῥδου ασ ἴο 1ἢ]158 
Οοβρεὶ. Τὴὰ οοπιηαπὰ ἴο ρὸ ἱπίο Ο811|66 ἰ8 
ἑουπά ἴῃ Μαγκ᾽8 δοοουπῖ, δπᾶ Ϊοδη 16}}5 ἴῃ στοαῖ- 
οβὶ ἀδίαδὶὶ νναὶ οσουτγοα ἴἤογα, 80 (πὶ Ὀοϊῇ τῆ 
ςοϊηηδηα δηὰ [15 ἔξ δ]τηθης τα ΜῈ }} 6 Δ] }5}6ὰ. 
Ταῖς χχῖν. 49 ἰβ5 ποῖ ἱῃ Τομπῆϊςι τὶ [ἢ]15 ; Ἰυαρ- 
ἱηρ ἔτοτῃα ἰῆς οοηῃίοχε ποτα (δὲ σοπηηδηα νγ285 
εἴνεη αὐεν ἴῃ6 τεϊυγη ἔγτοπη Οδ]}} 66. Τα αἶ5ς]- 
ΡΪ65 νου] πδίυσα! νυ Προ δὲ Τεγυβδίθτη ; ἤθποα 
τῆς ἤτβι οοτηπιδηαὰ ᾿ψγἃ5 Ὡδεαρα, ἴο Ὀτίηρσ ἴδοσα ἴο 
τῆς πηοϑὲ διτηρ Ρ]αος ἔογ {6 Δρρδάγδηςς ἴο ἴῃ 8 
0016 ΟΒυτσοὶ (ἴῃ αΔ116ὲ ψἤοτε 1ἴ 8 ϑαΐοσ, δηὰᾶ 
ψθοτε ἴῃς πον ΟΠυτοῖῦ πουϊὰ Ὀς πιοβὲ βεραγαϊεα 
ἔτοιπι ἴῃς ΟἹὰ Ἐσοποιῃγ). ΐ 

[-Ἠἰ,ΣΓΟ.Ψ. 

712 Α  Σ.»»δΟΖ1072. 

Ι αΥἸΝ: τς επῃὰ οἱ [δς βαρραίῃ,} 25 1 θεραη ἴο ἄδψηῃ ἰοναγά “ 
ἴῃς ἢτϑί ἀα) οὗ τῇς ψεεῖκ, σατας ὃ Μασυ Μαράαδϊεης δηᾶ δίῃ, 

2 Οἴδοσ Μδῖγ ἴο 866 ἴμ6 βδϑρυοῆτα. 

Σ Νον ἰῃ 

Μλεκ χνὶ. 
1:-; Τὐκε 
Χχῖν. 1-1ο. 
586 οὔδρ. 
χΧγῖι. όε: 
σοι. Ϊοδη 
ΧΧ. Σ. 

Απά, ὈδθΠο]ά, ἴθ γ6 8 ἃ 

3 ΘΑ αι ἀν 
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δτεδῖ δαγίμαυακε : ἔογ “ [ἢ ὃ δηρεῖ οἵ ἴῃς 1οτγὰ ἀεβοεηάεα ἔγοτῃ “ ον τακο 

ἤεᾶνθῃ, δηά σϑῖηα δῃὰ το ]]βα Ὀδοῖκς τῆς βἴοηθ ἔγοην (ἢ ἀοογ,ἤ {980 χα. 18. 
3 Δῃα δῖ τπροῇ Ἰζ. 

4 “ Ὠἰ5 ταϊϊηθηΐ ΨὨΪ6 45 ϑῆον : Δηά ἔογ ἔδαγ οὗ ἢἰπὶ [6 Κδϑερεῖϑβ ὃ 

“ (Ὠδρ. χχνὶϊΐ. 
66 4 Ἠϊ5 σουπίδηδηοςβ ὅ ννᾶ5 {{κὸῖ]}ρῃτηϊηρ, δηά ὶ ἐαω να ΒΝ 

2 ὥοπιμ. 85. 
νἱϊ. οἱ Ματὰ 

5. ἀἰὰ 58ακε,} δηὰ ὈῬεοδπὶαὲ δἃ8 ἀβαδαᾶὰ ρεη. Ὁ Αηὰ [86 δηῃρεὶ 9 δῃ-  ὅ:ὲ ομδρ. 
βνογεα δηά βαϊὰ ὑπο 6 ψοιηθη, Εδαὺ ἢοΐ γε : ἴ0ΥὙ1 Κηον ἴδαϊὶ 

ΧΙ. ἃς. 

6 γε 5εεΐκ []6ϑ5, νοῦ ψνὰ5 ἢ ογτυςϊβεά. Ηδ 15 ποῖ ἤδζα : ἔου ἢδ 
15 ΓΙ56ῃ, 85 12 ε βα]4. (οπλε, 566 ἴῃς ρίδος ψῆσεγε ἴῃς Τογὰ ἰδγ. ἃ σιαρ. χχνῆ, 

, Απᾶ ρῸ αυϊοκῖγ, δπά [61 ἢἷβ ἀἰβοὶρ! 65 ἴδϊῖ δδ 158. τίβϑη ἔγοῃχ [Ὡς 

ἀδδά ; δηὰ, Ὀβῇ}ο]α,.8 ἐδ ροεῖῃ Ὀεΐοτα γοι ᾿ηῖο (1116 ; [Πδτα 

8 5041} γε 866 δίἰηγ): ἰο, 1 ἢᾶνα [1ο]α γου. 
ἡ Ψετα. το, τό ὶ 

ςἤδρ. χχνὶ. ᾽ 
22. Απά ἴδον ἀεραγίθα 

αυΐϊοκὶγ ἔγοτῃ [86 βαρυίοῆτε αὶ ψ ἢ ἔδαγ δηὰ ργοδί Ἰογ ; δηὰ ἐϊά 
τυ 1δ τὸ Ὀγηρ 815 ἀϊβοῖρ] 65 ψοτσά. 

Ε ζομιρ. Μετ 

9 Αμάδβ {ΠεΥ νηΐ ἴο [61] 15 αἰβοΐρ]65,}5 Ῥβῃο]ά, [688 ἔτηεῖ χυῖ 91 716μὲ 
1ῃεπι, βαγίηρ, 4.11 αἰ]. Απά ἴῆδγ οδῖηα δηά ' μοϊὰ τη Ὁγ ἰῃς Ἱ ὦ 3 Κίρε ἵν. 

10 ἔδοί, δηὰ " νου! ρροα Ὠἰπι. ΤὭΏθδη 5414 18 [6815 υηϊό ἤδη, Βα με εΥ. 171 
δεα οἶδρ. 
νὴ. 4. 

ποΐ αἴγαϊὰ : 15 γὸ 16}1 κτὴγ Ὀσγείδγεη ὁ ἴμαὶ ἴμεν ρὸ 3 Ἰηΐο (δ.116 6, , ὕοῖπ χα, αὶ 

πὰ ἴῇ6Γα 5411} [6 Ὺ 8566 π16. 
ζςοΙΡ. 5. 
χχὶῖ!. 22: 
Ἐομ. νὶὶ 

8 Δη 4 ΔΌΆΥ 6 7λε δεεί σμέλογέδέες ονπέξ ἔτοτα ἴα ἄοοσ 39: ΒΗ δ. ἢ, 
ὁ Ἀρρθαγδῆςα ΤᾺ 8 ὙγλίοῃοΥβ 9 φυδκα 10 ἀελὰ πθ ἡ 
Ἁ γ}Ὸ δῖ θ6 θῇ 13 συ θῇ ἃ5 18 10 1 τοπ]Ὁ δ Δηά γδῃ 
16 7 δε: ατὐλογίζέθς οντἶΐ ἃ5 ΤΟΥ πε μῖ ἴο [6]] 5 ἀἰποὶρ]685 
11 τροῖκς Πο]ά οὗ 5 18 βαἸτἢ 19 ΔΓ ἠοΐ Ὁ ἀεξρατί 

ψεγ. 1. ον ἴῃ ἴμ9 οπᾶ οὗ [0 Ββεαῦθαϊι ὅδ, 
ἑ. Φ., ἰῃἢς εν ἢ ϑαρθυαῖῃ. Τῆς ποχί οἰδιιβε 5ΒΠΟΥΒ 
ἐπα ἔπιε οἔ ἴπα ἐδὺ ; 50 παῖ ἰΐ ννὰβ8 σϑδϑ]ν δἴϊοῦ 
τπ6 ϑαῦ αι πὰ δηπ δα, δοοογαϊηρ ἴο πε Ἰεπα 
τηοὰς οὗ τες κΚοπίηρ ἴδ6 ἀδγ58. -- Α5 ἰδ Ὀοβδη ἴο 
ἅσσα τονψασά. 1, Π|ΕΥᾺ}Π}Ὺ “δὲ (ες ἀδινπίηρ ἰηῖο.᾽ 
Μδιὶκ βαγ58: “δ ἴῃς τιβίηῃρ οὗ ἴλ6 δυῃ; Ἴ1ακο: 
ἌΥΟΥΥ ΘΑΥΪ ἴῃ ἴῃ πιογηΐηρ’ {ΠΠ ετα]]ν “ἀδε 
ἄατονἾ); ]οἢπ : “ΨΒΠ6 ἰξ ννᾶ8 γεῖ ἐαγκ. Ματγ 
4130 5ΔΥ5 : “ὙΕΙΥ ΑΓ ἴῃ τ 6 πιογηίηρ.᾽ ὅ6ε6 Μασκ 
χνὶ. 2. Τα ΝΠ Ρῆϊ 11 ῬΑ] ϑΈ πα 15 ποῖ οὗ νϑ 
Ἰοὴρ σοπιίηυληςς ἃ5 σοπῃρᾶγεα νν11} ποσὶ Επιγο- 
Ρέδῃ σουπίτίεβ, 80 παῖ 411 ροὶπὲ ἴο δροιὲ (ῃ6 
δᾶ ἴἶπιε, παπιεῖν, οἰαγ- ὈγθϑΙ,, --- ΜΑΥῪ Ἰαρὰα» 
10:9. Το πιθητοῦ8 ὮΟῚ ΔΙΟΠ6. --- Απὰ [89 ΟΒΘΡ 
ἹΑΤγ. ὅ56ε6 Ἴἤαρ. ΧΧν]]. 61, ᾿Ῥνϊοἢ βυσροϑῖὶβ ὮΥ 
Μαιῖπεῖν πιοπιίοηϑα ἴἤ656 ἴννο, οὐ ετπρ ὁ ϑδίοπης,᾽ 
τ ῆοπὶ Ματκ (χνὶ. 1) παπ165. --- ΤἨῸ 800 [19 560ΡῈ}- 
ΘΕ0θ. ες Ρυγροβα οὗ δῃο τ} ΟΥ Θπι 4] ΠΡ’ 
με Ὀοάνγ 8. οηντἰεα γν Μαιμενν (3ες δοοουηῖβ οὗ 
Μαικ δηὲ 1Κὰ)]. ἼἽ]1656 ἴνο ᾿νοσηεη εἷὰ ποῖ 
Ῥεῶσ τῆς 5ρῖςθβϑ. ΑΑποίμεσ πιοῖϊνο τνᾶβ ῥγαβειῖ, 
δῇ υὑποοπϑοίουβ ὮορΡε οὗ ἴῃς ταϑυττγεςίίοη Ἀν] ἢ 
Βυττςα 1656 ννοπηθη, νῆο λα ιναϊοπεα Ὁγ ἴῃ6 
δαρυ !ςῆγε, ἰηΠ δάναηςς οὗ ἴἢς οἴποτβ, πιεηοποα 
Ὀγ1υκε. ]οδππᾶ, νἱές οἵ ΟἤΖ485, Ε οτος 5 βίεν- 
τὰ (ΠὰΚ6 νην 3), παν ἤλνα ὕσοη ἰπ ἴΠ6 δάένδηςς 
Ρᾶγίγ, οὐ ἢ τῆ Ιαγρεῦ ὕλης σοπληρ ἢ τῃ6 
δρίςς5 ν Ὡς ἢ Πα ὕδοη ὑγαραγοι Ὀγ 411} [ῃ6 ἔξηιδ)ς 
(δ) }]εᾶπ εἰἰβοὶρ]ε5 (σοπιρ. [ἀκ χχὶϊ. τ ς-χχὶν. 
:-10). 

νεῖ. 2. Α ᾳτοδῖ ϑδσίδβαυδκο. ῬτΟ ΑΪΥ υνῖῖ- 
πόδες Ὦγ ἰἢς νοπθη., ἼΠΘΥ ἤγθι αιοϑβιοηεα 
δον ἴῃς 5ἴοπα 5ῃοι αὶ ἴγ5 το δὶ ἀναγ, 50 τΠδὲ {ΠΥ 
οου]ὰ δΘπϑα]πὶ τῆς ον (Μδαχκ χνὶ. 4). Τῆς 
φαυπαυλκα 15 σοηηροίες γι 186 βυδάξη σοὶ] ησ 

Ι 

ΔΎΓΑΥ οὗ ἴδ γτεδῖ βίοης ὈῪ [6 δηρεὶ. --- ΕῸΣ δὰ 
δηροῖ οὗ ἴ9 Ἰοτὰ. Τῇς ταϑυγγεοϊίοῃ ἰἰβοῖϊξ τνδϑ 
ποὶ ἃ πλλίῖεῦ οὗ δοίυδὶ αν ν᾽ βίου, δηὰ βοθτιβ 
ἴο ανα 8 Κοὴ ρίας Ὀείοτε ἴῃ 6 βίοης ννδβ σο]Ἱδὰ 
ΑΝΑΥ (νεῖ. 6). ἘΠ ἰομιῦ νὰ ορεπεὰ ἔογ (π6 
8Β8Κε οὗ (6 νοϊηθη δηὰ τῆς ἀἸ5ςὶ }}]65, μοὶ ἴο 8]- 
ονν ἴη6 Τιοτὰ ἴο ρ455 ουὖἱ. Τἢς βίοπε οου]ὰ ηοξ 
δανε Ὀδδη ἃ πἰπάγαπος ἴο Ηἰπιὶ (ςομΡ. 0.1 ΧΧ, 
10, 26). --- πᾶ δαὶ Ὅροι ἰξϊ. ΤῊ 5 15 ἴο Ὀς ἀἰ5.1- 
ἩΠρβεὴν ἔγοηι 811 τῆς ΟἾΠΕΙ δηρεῖῖς ἀρρδαγδηοςβ. 

ΑΥΥ Μαράδίεπα ργοῦδῦν βιαγίε ἃ ὕδοκ δϑουϊ 
1158 {ἰπι6, δῃα Ἰδές τῆς οἵμεσ Μδγγ δπὰ ϑαδαίοπιο ἴο 
866 δ Ποῦ ἰΠ6 Δηρ6]. ϑὅοπις ἴῆΣηΚ (ἢς οσουτ- 
τοῦςσα8 οὗ [}}}8 νοῦβα Ὀγοσθαβα τἢς οοπιίηρ οὗ 186 
οπιεη δηὰ ννεῦα τυ] Ποββθα ΟΥ̓ τἴῃςπ 50] 16 5. ΟὨΪΥ, 
διὰ τλδῖ [Π6 πιοϑϑᾶρα οὗ νευῦβ. 5- τνᾶ8 ΒΡόοκεη ὈΥ 
ἴῃς δηρεὶ ἰπβις τς τοιὰρ, Ὀυζ {818 18 ργαχητηδίϊο- 
Ἔγε- Ῥτο 4016. 

εἴ. 3. ἘΐΦ ΔΡΡθᾶσβῃοθ, γαίπεσ [Πδη [18 ἔοσῃλ. 
---ἨφΔ6 Ιῃ 15 ὄὀχοθεάϊησ Ὀτρ ῖπαβ8. 
ΟοιΡ. ἴδ οἴΠΕΓ ἀδβουρεηβ οὐ (ἢ δηρε}5 νυν τη 
[Π6 δαρυϊοῖγο (Μασκ χν. ς; 1ὺκὲ χχίν. 4; ]οδη 
ΧΧ. 12). ΤΠεβε δηρεῖο ἀρρελγδηςθβ σδηηοῖ 06 Γα- 
ρατα δα 45 ν᾽βϑίοβ. Τῆς δοοουηίβ γε ἴοο δχρίϊοϊξ. 

γεῖ. 4. ΕῸΣ ΤθδσΣ οὗ πἰπι, “ἡ. Ζ., οἔ ἴπ6 δηρεὶ. 
ΑΞ5 τπὸ δηῆρεὶ ννὰ8 {πεῖ ὙΠδη (6 ΜΌΠΊΘἢ ΟΔΙΏΘ, 
πᾷ τῆς σιλγιὶ αἰὰ ποῖ γοὸ ὕάδςῖκ ἴο τῆς οἱ ὑπ} 
αίϊετ ἴῃ νόοπιθὴ ἀσρατίεα (νεῖ, 11}, 1 5ΘΟΙῚ8 
πιοϑὲ ὑγοραϊ ας τηδὶ 41} [π686 σσΌΓΣγΘηοα 8. ἴοοῖκ 
Ῥίαςς, ἡμέ ας 1ἴΠ6 ᾿νοσῆθῃ ΟἈΠΊΒ. --- ΤΏ9 ΨΨΙΟΒΟΣΒ 
ἀϊὰ ᾳφυλῖκο. [π 1ΠΕἸΓ ἴογγου ἴδ Υ αἸὰ ποῖ Ρῥγενθηΐ 
τῆ ννοπλδῃ ἔγοπι σοϊηῃρ ἱπίο [ἢ 5ερυ ] ἴα. 

ψετγ. 5. ΕΣ ποῖ γ9. 1,εἰ {Π6 50] 616 Γ5 ἔδατ, δὰ 
ποῖ γέ. ΤΙ ΐδ ᾿λα ἰςαῖο5 ἴῃδὶ 4}}  ΈΤΟ 51}}} ουϊϑ 6 
1} του". -- ΕΟΣῚ ον. ΕΠ- δηλ ἴο Πε6ΙΡ {Π 6 
ἴῃ 118 ΒΟῸΣ οὗ Ρεγρ  οχιγ, ποῖ ἴο ἐπ ρμίεῃ τε, 



242 
- Ἧο πδίδβ. θθπ οχτιοὶδοᾶ, ΤῺς ἔοτταῃ υϑεα 5 
ςοτητηοῦ ἴῃ {πε Νὰ Ταβίδηγεηΐ, ροἰηἰηρ ἴο δῖ 
ἀκα: Ἀαρρεπεά, υῖ ψΠ ἢ ῥτοϑεηὶ σοβϑα 18. 

νεῖ. 6. Ηδὀ ἱδ ποῖ ΠΟΤ, ἴῸΣ ἢ ἰδ χίδοῃ. ΕΗ ]ΔΥΥ : 
“Τῆσουρῇ ννοσηδὴ ἀδδί τνᾶ8 ἢγβϊ ἱπιγοαμυοεα ἰηἴο 
(ἣς νοῦ; ἴο νολᾶη [(ῃ6 ἢἥτβ δηπουηποσηιδηξ 
ΨΜΔ5 τηδᾶς οὗ τῆς Ταϑυγτγεοι]οη.᾽ -- Ενθη 88 ὯΘ 
βαϊὰ. Οοιρ. ἴῃς εχρδηβίοη οὗ [(ἢ15 ἰπουρσῆϊ 1ῃ 
1κς χχὶν. 6, 7, ἴο αἱὶ τς ᾿ψοπιδῃ δἰϊζεσννδγαάβ, ἐπε 
ἴπε βερυ οῆτα. -- Τὴ9 Τοχὰ. 850 ληῃ δηροὶ 5βρελκβ 
οὗ “Τεβϑὺβ Ὑπὸ μαῖῃ θδδη Ἵτυοϊβεά.; 

γετ. . Ἰοὶ] μἱ6 ἀϊθοὶρ]ο8. ΤῊἷ8 15 ἃ τροβϑασε 
ἴο ἴῃς αἰδθοὶρ]ςεβ, 85 ἃ Ὀοᾶάγ. ῬΝΥοπιθη ὕοσε δα 
ἢτβὶ ρἱδὰ ἐαΐηρβ ἔτοπι Ὀεγνοηᾶ 186 ρστᾶνα. --- ΗΘ 
Βοοῖδ Ὀοΐοχθ γοῦ ἱπίο ΘΔ ἴθ0; 48 μα Ὀδεη ἔοτο- 
τἰοϊὰ 'π σοἤδρ. ΧΧυῪἹ. 32. ΟΟΙΡ. ]οῦῃ χ. 4. ΤΒ6 
βαϊδμευηρ οὗ [Ὡς Ηοοκ ἴῃ 8116 6 ννᾶβ ἃ πηθᾶϑυγα 
οὗ ργυάδηςε, ἴο ρῥτενθιΐ ρεγβεοιτίοη, πὰ ἴο ἀἷ8- 
βοσιδίς (πδτὰ ἔγοπι ἴῃ οἷα ἐερ]α. --- ΤΏΘΣΘ δ8]} 
γὸ 8660 .εἷπι. 9851}} ρατὲ οὗ ἴῃς τηδβϑϑᾶρο, δηὰ γεῖ 
ἹΠἰγεοῖΥ ἀρΡ] οΔ0]6 ἴο ἴπ6 ὨΘΆΓΕΙΞ 8130. --τὦὁ. 1 
μανο ἰοἷὰ γοῦ. Τῇοβε νογάβ, δα αἀϊπρ 8016 ΠΙ}ΠΥ 
ἴο ἴπῈ ἱπροσχίδηξ δηπουποθιηθηΐ, ΔΤῈ ῬΘΟΌΪΙΑΣ ἴο 
Μαίζῃεν, δπὰ ἃ πηδῦὶκ οὗ δοούγδου. 
ει. 8. Απὰ ἴδποὸν ἀθρασίοα αυὐο κεν ἤσοσι ἐδ 6 

Λο. ΑΒ Ψ͵ὰ βύρροβε, (ἢς νἱϑιῖβ οὗ Ρεῖεσ δπὰ 
Τοδη, δῃὰ οὗ Μδζυ Μαράδιεης, οσουτγεὰ πσχὲ; 
16 ἰπ686 ἵνὸ ψοόοπιθη πιοεὶ τῆς ΟἸΠΘΙΒ, ἀπα τοὸ- 
ταγηΐης ΜΠ τπεπὶ, 4}1} επηἰογεα {πε ἴοα, ΠΕΙα 
[Π6 πηόϑδϑασὸ ννᾶϑ τερεδίεα (ΠὑΚὸ χχὶν. 3-8). Τῆς 
ψογὰ "αυΙΟΚΙΥ " ἰβ ποῖ ἀρδίηβί ἰἢ]18, ἔοσ ἴ8ς Ἔνθηῖβ 
τουβϑὲ Ὦανα ἰΔκοη ῥἷΐδοθς ἴῃ σαρὶ ἃ βυςςαβ5:0ῃ. --- 
ὙΠ Το. δηὰ μτϑαῦ ἰου. Α παῖυσαὶ 5ίαϊς οἵ 
τηϊηροα ξεοϊπρ, τὰ νἱονν οὗ ψῆδί ἴοΥ πδὰ βεϑῃ 
Δ μεατά. 2.2α7 αἱ δῖ [ΠΟΥ ἢδα β6ϑη, 279} αἵ 
πμδὲ {μεν μαὰ πεατά, δῃὰ Ῥοιῃ τηϊηρὶεαὰ Ὀεσδυβα 
[πε Ἰλιΐετ βεεπηδα ἴοο ροοά ἴο ὕὉε ἵἴγτι6. ἼΠα 58ῃλς 
βίαϊε οὗ σηϊπά 18 ἰηαϊςαϊεα ἰῃ 411 πα δοσουηῶ. 

νεῖ. 9. ΤῊΣ ἢγϑβιὶ οδυβε ἰβ ἴο ὕες οὔἱτεα, Ρυϊ 
τῆς 5εῆβα ἰ8 ποῖ δῇεοϊεή. --- Βομοϊὰ, 7988 τροΐ 
ἔδο. ΤῊ 5 (6 “ἐεο» 47) ἀρρεᾶσδηςςα 15 πηθηςοποα 
ὉΥ Μαιΐπενν οὐἷγ. [πκὸ χχὶν. 24: Ὀυϊ Ηἱπὶ 
{πεν 88 ποῖ, 15 ἃ τεροτὲ οὗ ψμδὶ ἴῃ νο αἶβοῖ- 
165 δὰ Πεαζτὰ ὑυεέογε (ΠδῪ Ἰεξξ ΘΓ βδ θιι. -- ΑἹ] 

[εῖ, Α Ἶογουβ 5α]αϊδιίοη. --- Τοοὶς Βοϊὰ οὗ λἷ5 
ζοοί. Ιἠ τηϊηρὶεα ἔεαγ δηᾶ Ἶου. Τμδ δοϊίοῃ γ)Ὃϑ 
ΜΟΙ παΐυγαὶ ἴῃ βυοῖ οἰτοιπιδβίδποςβ, πα νγὰ8 8]- 
Ἰονεὰ ἴο βίσεηρίμοη τῆς ονίάεηος οὗ ΗΪ58 τεβυγ- 
τοςϊίοη (ςοτρ. οὐ ἴῃς οἴδπεσ μαπά, [οὔπ χχ. 17). 
Ιῃ Μαιγβ οδβε ([ἷβ ᾿γὰ5 ποῖ πεοδβϑΆΥΥ. --- Αδὰ 
ΨοΥΒΕὶρροὰ δἷηι. Βεΐοτε ἴδε Γοβυγγθοῖοη, “ΜΜΟΥ- 
ΒῃΡ᾽ δβαὰ Ὀδεη τεπάοσεα ἴο [6508 ὈΥ 5[ΣΘΠρΕεΥΒ, 
ποῖ Ὀγ (ἢς ἀΐβοῖρ]ς5. ΑΥῈ τπογεέοστα ἐμ κ τμδῖ 
το] ρίουβ ΟΡ ἰ8 ΠΟΤῈ πιοδηΐ, ἢοΐ ΠΊΕΓΕ ΓΟνΟΓ- 
δηςς, [πουρὴ τῆς νοτὰ οἴζδη ἢδ85 ἰὴ Ἰδιῖευ 5εηβε. 
“ΤῊ ἰηΐοσγοουῦβα δηα σοι ΔΙ ΟΠΒΠΡ οὗ [ἢ 1, οτά, 
αξίεσ Ηἰ5 τεϑυττγεοίίοη, νὰ Η]5 ἀἾ501Ρ165, ἀυγηνσ 
186 ἔοτῖγ ἀἄδγβ οὗ ἴου, θοσεὲ πιδηϊεβεὶν ἃ αἰβετεηΐ 
Οδασδοῖοσ ἔτοιῃ ταὶ ἴμεν ἀἸὰ Ὀεέογε Η:5 ἀεδίμ. 

ΤῊΞ ΟΟΘΡΕῚΙ͂, ΑΓΓΟΕΌΙΝΟ ΤΟ ΜΑΥΤΗΕΝ. [(βΒαρ. ΧΧΝΊΤΙΙ. 11--2ο. 

ΤὨτουρὴ 1115 ἀεαίῃ δπὰ τεβυτϊτεσίοη, ἰῃς ρ]οτὶ- 
δοδίοη οὗ Ηἰβ θοὰγν δαὰ Ὀερυπ᾿’ (1,1500). 

ψετ. το. Εθδσ τοῖ. 75 ᾿π]υποϊίοη ννᾶ8 οδ]]δὰ 
ἔοτ Ὀγ τῆς ταϊηρ!εα επιοίίομβ οὗ ἴδοβς δα ἀγοββεα, 
Τῆς ἰδηρυᾶρε ὯΔ5 4150 ἴμ6 νἱνδοῖουβ ἔοττῃ οὗ Ἶου- 
Οὐ ἕξοι πρ. -- θ0, 1611 τὴν Ὀτοῖσσθα. Α ἰουςπίησς 
ἔστ σοτηϊηρ ἔγοπι ἴῃς ΕΊδεη Οης, δηα Δρρ] α ἴο 
ἴΠο86 Ἧῆο ἢδαὰ ξογβάκοη Ηΐπι. [τ ἱπαϊςδίςβ ΗΙ5 
σομείπυοα αϑάεςιίοη πὰ τηεὶγ ξεν ΒΡ τι. 
Ἡϊηι ἰπ ΗΪ5 σίου. --- Τμαῖ ΠΟΥ ἀθρασί ἱπίο Θα]ὲ- 
1.0. [πὶ ἴῃς ἐχοϊϊεα, μ416 ἀουϊεηρ, μδ]ξ τε)οϊοίησς 
πγχοοα ΜΏ]ΟὮ ΤΟΠδγδοίϊογζοα 411 τῆς Βο]ἑανοσβ, πιδ]6 
πα ἔετηδλὶς, [Π τς γ83 ἃ ἀξ οτοαυρὶ ἔογ ἃ τεροι! θη 
οὗ [Π15 οοπητηδηα (866 νόσ. 7). ΕὙἸεαυδηΐ ἀρροᾶγ- 
ΔΠΟ65, ταροδίεα οοπητηδηᾶβ ΟσῈ ΟΔ|]6α ἔογ ; τῇα 
βτϑὶ ἴο οοηνίπος ἐποηλ, ἴῃς δεςοηά ἴο ἀἶγεςῖ τἤδηι, 
(Αςοοταϊησ ἴο ΟΌΓ νἱενν οὗ ἴῃς διτηοηυν, τη 8 
τηοββαρὸ δὰ Ῥεδῃ ρσίνοη ὑνίοα δἰγεδαν ὉΥ τῃ6 
ΔΏΡΕΪ8 : οὔος νϊπουΐϊ δηᾶ δραῖῃ ν᾿ τὨΐη τῆς 5ορὺ]- 
οἢσα.) ΟἿΥ οὐνῃ Ἔχροστίδηςα βῃον8 ἴῃ 6 βάτλα ἡδοα, 
Ἦδξηοα Μὰ ἅ.6 ὑσερᾶσζεα ἴο Ἔχρεςὶ ἐμαὶ ποτα νεσα 
ΟἴἤΟΥ ἀρρεδγδηςεβ ἴθδη (ἢοβς τεοογάθα ἢεῖς. 
Μαιῃον ρᾶ5565 ΟΥ̓́Τ τηοβὲ οὐ (ἢ επΠ|, ιεπι]οηϊηΡς, 
ΡΓΟΌΔΌΪΥ, ΟἾΪΥ τἢο8εὲ ψηϊοῆ ἰμπιργεββεὰ ἢΐβ οὐσῃ 
τηὶη ἃ τοοβὶ, οὐ βεοιηθα Ὀεϑὲ δάδρῖεα ἔοσ. ἢἰ58. ρὺγ- 
Ῥοϑ86. -- πὰ [ὮΘΙΘ 5161} [ΠΟΥ͂ 800 156. ΤὨΪ5 Ξε 6 πὶ8 
ἴο Τοΐοσ, ἃ5 ἱπ νϑσ, 7. ἴο ἴτε ψοΪς Ὀοᾶν οὗ τς 
ἀἰβεῖρ] 65, νο ὑπάδσ ἴῃς Ἰεδάθυϑῃὶρ οὗ τῆς οἰανθη 
τεϊυγηςα το ΟΔ]}11ε6 αρουϊ εἴης ἀδγβ δέϊεγνδταβ, 
ΤΆΔΩΥ οὗ ὙΏοπι οᾶτης ἴο Γογυβδ] οὶ ἀραΐῃ Ὀεΐογα 
[86 Αϑοεηβίοη (Αςῖβ ἱ. 132-15). Μαίζπεν 15 53]- 
Ἰεηξς αουΐ {πῃ βυρδβεοαυδηΐ Ἀρρεάσδησδβ ἴο τῃ6 
ΑΡοβῖϊδβ ἴῃ οσυβαϊεῖ (Ματὶκς χνὶ. 14; 1υἶκε χχίν. 
46; Ϊομῃ χχ. 19, 26), ἱδουρῃ ῥτεβεηΐ οἡ {Π656 
οσοαβϑίομβ.Ό Α5 δε ν͵οίε ἔοσ ἡεύτει ΟὨ 50 Δη5 μα 
ΤΩΔΥῪ Ὦᾶνα νϑῆεα ἴὸ δπρἤΆ51ΖῈ ἴῃ6 Ἀρρεδσαποςβ 
ἴῃ Ο]εος, ἢ ογάοσ ἴο Ἰεδά ἰῃεὶγ τι β ΑΥΝΑΥ͂ 
ἔτοτῃ [δσυβάϊοτι, ἴο νη ἢ {πεῖ εὐἀποδίίοη σψουϊὰ 
5}}}} τηᾶκα ἴδ τὰ ΟἸἰπρ. ΑΙ] (Πδουὶο8 οὗ ἀϊετεης 
τιδαϊοπβ ([υὐφδη δηα (4]1|64η} δθουΐ ἴῃς γαβυσ- 
τεοϊίοη, ἀγα ἀπβυρρογίεα Ὀγ ἴῃ6 Τοοηϊεπῖβ οὗ (Π6 
βόνεσαὶ (οϑρεῖϊβ. 

ΑἹΙ δἰτεπιρὶβ ἰο ἄδην (ἢς Ὠἰβίογι αὶ σμαγδςοῖοσ οὗ 
τῆς τοβυϊτοοϊΐοη δπὰ τῆς βυρβεαυδηΐ τηδηϊξεβία- 
κἰοηβ οὗ ( γὶϑὲ μᾶνε ἔα] εὰ. Το βῦρροβς ἴδδι [πὸ 
ΔΡοϑβί]θβ ἐξα, 45 ἀϊὰ ἴῃς ϑαπῃδάσιηι (ολᾶρΡ. χχνὶ. 
13), 18. ἃ »πογαί Ἰτα ροββϑί ὉΠ ; ἔπαξ ἴῃ τοβυτταο- 
ἰοη νγᾶ5 ἃ τῇδσο σαν νίηρ ἔσο ἀρραγεηὶ ἀθαῖῇ 15 
ἃ ῥγεϊοαέ ἱτηροβϑι ΠΥ ; ἰἢδῖ τῆς Δρρϑδγδηςεβ 
ἍΕΙΕ ΤΏΘΓΟ Υἱ5] ΟΏ8, δοβίδϑίἝϑ, αν ὯΟ ΤΟΔ] ΠΥ 
ουϊψάα τῃ6 τοϊη8 οὗ 16 ῬΕΓΘΟΠΒ, ἰ5 εγελοέορυ- 
εαὐξν ἸΧΔΡΟΒΒΙΌ]α ; βυο ἢ ν᾽βίοηβ ἅτ ποῖ 80 οὔἴξεῃ 
Ταροδῖθα ΠΟΥ ἴο 80 ΤΊΔΠΩΥ ῬεΐϑοηβΒ. ἢδηίοΟΠΊΒ, 
ν᾽ βοηΒ, ἴῃς τοβα] οὗ ἴοο Ἰ᾿ίνεῖν ἱπηαρί παῖϊοηβ {(})} 
ἂο ποῖ τονοϊυτ οηΐζε [8 ψοτ]ὰ. (Ομ βἰϑίεποΥ σαὰ- 
αυΐγο8 [ἢδὲ ἴ[ἤο56 ΠΟ ἄδην ἴῃς το] ΠΥ οὗ τῆς Γ65- 
ὈΓγοσίοη, ἄσηγ ἴδ ΑΡροϑβίοϊϊς ἢἰβίουυ αἷδο; δηὰ 
ὙΠΑϊ 15 1Ὠδη ἰεξξ ἴο δοοουπὲ ἔου (ΓΙ ϑ ΠΣ, ἃ 
ἔδλοῖ ἩΠΙΓΘὮ πλιβὲ θῈ δοσοιπίοα ἔοτ ἢ 

Οβάρτεκ ΧΧΥΠΪΠΙ. 11--20. 

7ε Καζεολοοα ἐμ ϑξεγωδαΐενε, ἐἦφ ῤῥεαγαμος τς Οσαξίέσ. 

ΓῚ ΟΥ̓ ψβοη} [Π6} ψεγα ροΐϊηρ, ὈΕΠο]ά, βοπια οἵ “(με νγαῖοἢ 5 5 ρερ. παυβ. 
οαπηα ἱπῖο [μ6 οἰΐγ, ἀπά βῃεννεα 8 υηΐο τὴς οἰϊοῖ ῥγίβίβ ]} 

12 ἴδε τῃϊηρ8 τῃαΐ ψοτα ἄοπθ ἡ Αμπὰ ἤδη ΓΠΘΥ ΕΓῸ 4556 0 1εἀ 

᾿ νῃ1Π[6ς 3 συλτὰ ὃ (ο]ἀ 4 ρο!δ ἴο ρ8538 



ΒΑΡ. ΧΧΨΊΙ]. 11--20.]} ΤΗῈ ΟΟΘΡΕῚ, ΑΟΓΟΟΚΌΙΝΕ ΤΟ ΜΑΤΤΗΕΙ͂.. 243 
ΙΓ της 6] 46 Γ5, ἀηα μΒαά ἴαίκδη σοι η56],Ὁ ΤΟΥ σάνε ἰᾶΓρ6 ΤΠΟΠΘΥ͂ 

[3 υηΐο ἴῃ6 8ο]ϊογβ, ϑαυηρ, ΘΔΥῪ γε, Η15 α15010165 οδηγβ Ὀγ πἰρὮϊ, 

14 δῃὰ 5ἴοϊε μἰπι σευαν 5 ΜὮ1]6 γα δἰερῖ. Απά 1 1818 σοπλα ἴο ὃ [ἢς ὁ 023». χανῖ: 
[5 ΡΟΝΟΓΏΟΥ 5 Θδ15, 6 Μ1] 5 ρεβιιδαθ ἢϊπ|, Δηα β6ου ΓΕ γου.ἷ 

9ο ἐς Αεῖβ χὶὶ. 20. 

{ΠΕΥ ἴοοῖς [6 ΤΏΟΠΘΥ, δῃα αἸά 45 ἴμεν ψαγα ἴδυρδί : δηα (18 

βϑυϊηρ 218 ΘΟΙΏΓΤΩΟΏΙΥ ταροτίθα ὃ διηοηρ [86 ἴεν ἘΠῚ} [(ἢ]8 

αΔγ. 

αἵ (λυ. ἰχ. 
341), Μαικὶ. 
45. 

Ι6 ΤὨρεηϑ ἴδ6 οἰθνεδὴ ἀϊβοῖρ] 65 ἐνθηξ ἀναν 10 Ἰηῖο (811166, ἰπῖο 8 1} ε 866 τες. 7. 

17 τιοιυηίαίῃ “ΘΓ [ε815 ἢ8Δ4 δρροϊηϊοα ἴδ. Δπὰ ψ ἤθη ἴἤδΥ 

18 Β8}07 ὨΪπ), 7 [ΠΥ ἡγοσβ Ὠρρεά Ἀἰτὰ : Ὀὰΐ βοηα ἀουρίοδα. Απα 6811 7 86 ψατ. 9. 

ςᾶπγ6 33 Δῃά βρακα υπΐο ἤθη, βαγίηρ, 5.11 ρονγεγ 1513 ρίνθῃ υηἴο 
λ(ο γε [δετγείοσγε, δηά ὁ ἰδθδοῦ 

41} 16 ΔΙ] Οη 5, ἢ θαρ(Ζιηρ ἴθι ὁ ἴῃ 16 τὴς πδῆια οὗ ἴῇ6 ΕδίδοΥ, 
20 δῃά οὗ ἴῃς ὅοῃ, δηὰ οἱ [ες Ηοῖὶγ αμοβῖ: Τοδοβίηρ [ἤθη ἴο 

Ι9 τς ἰῇ δοάνθη δηά ἴη 1 εατγίῇ. 

- ΨΙ. 1:3, 

14: Αοἰδ Ἰ:. 
3 

οΌβοσνα 4]1 [ΐηρβ ψβαίβοονογ 1 ἤδνα 17 σοτπητηδηάθά γοῖ : ἀπά, Ρ, αἰ. 27 
Ἰο, 1 δι ψὰ γοὺ αἰννᾶν, δυδε απο ἤ1Π6 οπα οὗ τᾷ ποι]. ἀδαρ᾽ χὰ 

Ατδη.8 

δ Απὰ δανίηξ 4556 1016 ἃ νΊ τ [6 οἸάογ8 δηᾶ ἰδ ῖζθη οοῦυη86] 
1 τῆᾶκα γοῦ 560 ΌΓα 
10 ογεζέ ΑὙΓΑΥ 1 υηΐο [ἢ 6 
1. οῃ 
Ἵ ρ»ἱέ Ἦᾶνε 

ΟΟΝΤΕΝΤΒ. ΤΈς ἴνο ἱποϊδαπίβ οὗ [ἢ 8 βεοϊοη 
βΒοεῖὰ ἴο μβᾶνε Ὀδδὴ ρῥἰδοεὰ ἰοχοίῃοσ, ἴο τλλτκ ἃ 
οοηίταβί. Τυαλίδβπι γο 65 115 Ἰογεβί ροϊηῖΐ, στ ὨδῺ 
[ἴ πιαϑὲ Ὀτῦε Ὠεαίμεη 80] 1 εῦβ ἴο 11ε ἔου ᾿. Μαῖ- 
ἔπενν νουϊὰ ἰδυ8 Ιεδα τδς ταϊπὰβ οὗ ἴῃς [εν 15} 
Ὁ γιβδηϑβ, ἕο ψἤοστα ἢς τοῖς, ΑΎΑΥ ἔσοσι ἴῃ 6 
ἀεβεοταῖθα τηουπῖ πῃ Του βα θη, ἰο ἰῃς τηουηῖ ἴῃ 
Οα]:]ες, οτος οὖἦ Ι,οτὰ ρῥσοοϊαὶπιβ 8 ρΊοΥΥ δηά 
Ρονεσ. Ὅς Οοβρεὶ οἷοβεβ ἡ ἃ οοτητηδηα δηᾶ 
ἃ Ῥτοσηΐβα {(νεσ. 20) ἴο 186 ῆο βΒδῃου]ὰ ρὸ ἔοτγί ἢ 
45 ἀεϑρ ϑεὰ Νζαγεπεϑ ((11168η5), [ἢς ἔυ] ΑἸσηθηῖ 
οὗ νης το ΟΠἿΥ Ῥγονθβ ἴῃς {415 οὗ [Π6 ΓΌΪ]ΕΓΒ᾽ 
βίογῃυ, Ὀυΐ Ἰοεῖὶ Ἰνδειδηι ἴογενεσ προΐεπε. [Ιἰ 15 
ἃ διτίηρ οἷοβα ἴουγ ἃ1}1 ἔπηθ. ΕῸΣ οὐ ἴῃε ἔ18]- 
τηοπηὶ οὗ {πε ῥγοιηΐβς, ΔΙνγαγβ οοπηδοίοα ἢ οὔα- 
ἀΐεπος ἴο τῆς Τσοιητηδηά, ταϑίβ ἴῃ6 ῥτοοί οὗ ἴδ6 
ἩῸ]6 5:06 παιγδλῦνε. 

νεῖ. τι. ΜΉ ΠΟΥ ΨΌ͵Ὸ Τῆς ἕδεΐ 
ἴῆλε τς 5ο] δε ἀἰὰ ποὶ ρὸ δγβί, ἱηαϊοαῖοβ ἔπδῖ 
411 [6 οσουγίοποαβ δὲ ἰἢ 6 βορυϊοῆτε οοσυρὶ δα θυϊ 
ἃ βϑδοτί {Ππ|6. --ο-βοιαθ οὗ ἴδ9 φυτὰ, εἰς. ὙΠΕΥῪ 
ιοϊὰ ἐς (τι, ΡοβϑιΟΪΥ Βορίπρ ἔοσ ἃ ὑσίῦς. --α 
σμτοῖ , ὕπάοτ τῆοβςα αἰγοοίίοηβ (ΠΟΥ δα 
Ὀεςη, Δπὰ ἴἰο ποῦ ἴΠΕῪ οὐρῇϊξ ἴο τοροτί. 

γεῖ. 12. Τακοι οουηδοῖ. ΤῊΪ8 νγᾶ8 ἃ τηδεϊϊηρς 
οὗ ἴῃς ϑαπιοάτίη. Υ̓ΒΕΙΔΟΥ Ρυθ]ς οὐ βεςσοῖ, 
ΤΕΡΌΪΑΓ ΟΥ 5ρ6Ο Δ} νῪ οΔ]16ἀ ἴο τηδαὶ 118 ὀπιοτ- 
ἔΞΠΟΥ, ἰδ ὈΠΙΚΠΟΎΤΠ, --- ΤΟΥ, {. 6., [6 σὨϊοξ ῥΥοβίβ 
δηὰ 6] 615. --- Ο4ΥΟ ἸΔΓΩῸ τον. Μοτγε ἴπδη ἴῃς 
ξᾶνε ]υἀλ8. ΤὨΪΐΒ 8 ἰῃς ἰονεβί ἀερίἢῃ οὗ {ΠΕ 
ταΔ] Ϊος ; δηᾶ ἃ δυμ]]ὔηρ Ροϑίοη. 

γεῖ. 132. Βέοίο εἷπι ΎΑΥ ΨἘΕ160 ψὸ εἷορί. Τῆς 
ΖΟΥΥ ΟΔΙτί68 115 τεξιδζοη οἱ ἰϊ8 ἕδοα. [1 811 τὰς 
8οϊ ἀϊουϑσοσε δϑίδερ, ἴΠΕΥ οου]ὰ ποῖ ἀἰδοονοτν πα 
τπϊενοβ, πού νου ΠΟΥ ἤᾶνα ῥγοοϊαϊπιδ (ΠΟΙ 
περὶίρεπος, ἴῃς Ρυπίβδιηθηΐ ἔοσ νυ ἢ τᾶ ἀςδίῃ ; 
 ὄνδῃ ἃ εν οὗ 1θδ πὶ ΜΕΤῸ ἀνγᾶκα, [ΠΟΥ ταϊρηϊ 

16 τῃδῖκε ἀἶβοΐ ρ]65 οἵ 411] τῇ ς 
λδ 7: δε:ςΖ σωΐλογέζέσς ο»έ Αταθῃ. 

ἂ ΡΗ͂Β χχῖν. 
η. 

6 ΑὙΑΥ͂ ὲἐ Ἐρσν δι ἦ 

8 γ85 βργοδὰ δυγοδὰ 9 Βυϊ κε ὅθ οδάρι 
13 ᾿ληῖα ἴο ζάδηε 18 ΔΌΓ ΠΟΥ γνὰ8 σίϊ. 30. 

16 ἰῃίο 

Δηα πουϊὰ πᾶνε ῥγενεηϊοα τῆς πεῖ. Α ἔεν 
Ὀμχία αἰδοῖ ]65 ννουἹὰ ἢοΐ ἤᾶνὲ τηδάς βυςἢ Δη δί- 
ἰεαρῖ. Βυῖ τῇδ ἱὰ (ἢδ Ἰηέατυδίοη οὗ πη α]:οξ, 
Ὑ{11 Ὀδ]ΐενο ΔῺΥ 5ἴοσυ ΠΟΎΤΟΥΘΥ ἐμ ργοῦ Δ ]6. 

γεῖ. 14. πὰ ἐΐ [δὶ (1. 4., ἴῃς τεροτίεα 5166 Ὁ- 
ἴῃ οὐ συδγα) οοπιθ ἴο [δ ΟΥ̓ ΒΘΔΙΒ. ΤἬὭΘΛΓΕ 
8 Ὧἢο ανάδηςο ἴπαι ΡιϊΔῖς ἰοοῖς ΔΩΥ ποίϊος οὗ ἰῃς 
τηλίζου, Ὀυϊ ἴῃς 5ο] ἀΐθὺβ γῇ ἃ σίβικ, ἀρδιπϑὶ τ ΙΟἢ 
ΤΟΥ ἃγα ΠΟΥ͂Ν ἰηϑυγδα. -- ὁ ΜΨ11 Ῥοσβιιδάθ αἷμ). 
Α δίηξ δὲ ἔυγίμοῦ δηὰ ΤΟϑίυ ὈΠΌΘΙΥ ; ἔοτ Ρι]αῖα 
ἯΔ5 Δυδυίοϊουβ πὰ οοττυρί. Βυΐϊ πὸ ΙΔῪ ΠόνΟΥ 
δανα πεαζὰ ἐδ βίοσυ. -- Μέακο γοῖ βδοῦσο. Τῆς 
ὝΕΓΙΟ ΤΕΔΟῪ ἴο ῥσόσαβε 8, Ἰπουρἢ ἴο ρσαΐῃ ἐμοὶ 
ἐηὰ [δὲὺ ψουὰ ποῖ 5οζΌρ]6 ἴο ἸΕς μὸ ΤΠ ΟΙΓ 
ἴοοΪϊβ. 

γε. 15. πὶ βαυίηρ. Τ δ τεροτσί οὗ ἰἢς 50ο]- 
ἀΐοτϑ ; οὶ ἰἣ6 δπᾶτο δοσουηΐ πόδ σίνοη. -- 8 
δρτοδὰ δὐγζγοωᾶ. ΤὨ]5 ροϊηῖβ ἴο [6 ἐπὶς ὙΠ η τῆς 
Δ] “6 ῃοοά μαϊπεα ΟσυΥΓΘΏΟΥ. --- ὉΔῸ ᾿ΐδ ἀΔΥ, “. 4., 
ψΏδη ἴῃς Οο8ρ6ὶ νγ»ᾶβ8 νυ τίθη, ΡΟβΒΙ ΟΪΥ ἐπ ΓΕ ΟΥ 
ἔΟΓΓΥ γε ΑΓΒ δέζεσ ἴῃ6 Γοϑυσγοσοη. [11 ψγὰ8 ουτγεηΐ 
δθοπρ ἴπῈ εν ἰὴ ἴῃ βεοοπά δηὰ {πἰγὰ ςεηΐυ- 
τὶς5, ἀπ ᾽845 Ὀδοη Ὀαϊϊανοα ἴῃ ἰδίου σηθθ. [Ι͂}ἢ 
νἱονν οὗ {15 συττοηοΥ οὗ ἴδ βίοτγυ, ἰξ ἔοϊοννβ τπδῖ 
οὐδέν ἐλε ϑαμκλεάγέρ οΥ ἐδ “αγίν Ολνιαρ: ἐμ- 
υερίξα α 6. ΤὮατα 15 πὸ τχϊδαάϊς στουπά. Τῆς 
(ΕΘ ΠΠΙΠΟΩΥ ἵνὲ ροββθββϑ, ἴῃς ῬΤΟΡΟΣ ἱπαῦ Υ δέϊετ 
ΤΑ να 8 οὐ ΟἰἴῆοΣ 5146, 45 ὙΠΟ611] ἃ8 ἴπε Ὠἰἰβίοτυ οἵ 
θοΙΒ ἔογ εἰρῃιΐεεη οδηζυγίθβ, βῆονν σΟΠΟΙ α5ΙΨΟΙΥ 
ἴηδι ἰζ νγᾶβ8 (6 δα Ὺ ΓΟ υ ϑδηϑ το ἱπνεηϊαα [86 
ἐ2153εβοοά. 

ΤῊΞ ΕΙΒΕΝ [ΟΚῸ ΙΝ ΟΑΙ1ΜΕ. 

εν. τό6ό. Βαυΐ [820 οἷονοι ἀΐδαΐ»͵θ6. Α53 (ἢ 
τη θοῖϊηρ, νγὯ8 Δρροϊηϊεα Ὀοέοτε οὐὐ 1,οτὰδβ ἀδδιδ 
Ἄδα Χχνυΐ. 22) 45 ἴῃς πὰ ἐ οὗ (πε δηρεὶ 
ὙΕΙ͂, 7), τερεδιδα ΟΥ̓ ουῦ ,οτά ΗἩϊπ561ξ (νεσ. ᾿οὴ 
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23 ΕΙΟΒΑΡΥ δἀάγεβδεὰ ἴο ἴῃ6 ὙΠ0]6 Ὀοὰγ οὗ 
ἀἰβεὶρΡ)ς5, δῃα 45 ἴπε ἰδησυλρε οἵ νου. 17 (᾽ βοπὴς 
ἀουνιεὰ ̓) οσουὰ δολγοθὶν ἈΠΌ]Υ ἴἰὸ ἰῆς εἴδνθῃ, 
νὰ ἰπέεσ τπδὶ 411 τῆς ἐὐπαιόρο νο οουἹἱὰ ἢ 
Ὀτουρῇ τορεῖμεῦ γετε ἀβϑεηι ]εὰ οπ (8 οὐςοᾶ- 
βίοη, ᾿ε γπρ ἰὸ ἢ τἴῃ6 ἀρροάγαποα πηδη- 
εἰοπεα ἴῃ τ (ογ. χν. 6 (' ἄνα ἢυμπεαγεοά ὑτειγοη δὲ 
οηςε᾽). [τ ννᾶϑ ργο δ ἴῃς φἠγάδά ἀρρεᾶγαηςς, 
Ῥιεςεάεα Ὀγ τπαὲ αἱ ἴῃς θεὰ οὗ Οδ]1Π|66 ([οἢπ 
χχὶ.). “Ὑπὸ εἰδνθὴ αἰβεὶρ 65 ̓ τς τηδηϊὶοηδα 49 
Τεργοβδηϊδιϊνοβ οὗ ἴῃς οπττε ὕδπα. --- οχ ἐπῖο 
Θδ}11906θ. ῬγοῦδΌΥ οα ἴπε Μοπέδυ δἴϊζογ τῇς Ῥδβ5- 
ΟΥ̓ΟΥ ἔεδβὶ δὰ οἱοβεά, πἰπθ εἶαγβϑ δέϊεσ ἴπ6 σαϑυγ- 
τεςτίοη. --- ὕπίο Ὅϊο τοοππΐαΐὶπ ὙΠΟχΟ 7668 Βδὰ 
δρροϊπίοα μοῦ. Εν! σης 4 ἀεδηϊϊα ὑἷδος οὗ 
τισοιϊίηρσ, Ὀυϊ ΦΧΔΟΊΥ ῆδη ἃηὰ ΠΘΓΕ 18 υὑη- 
Κηονῃ. Αἢ δροςσυρῆδὶ ἰσγδα πο οὗ ἃ ἰαῖς ἀδίε 
(1310 σεπίυγυ) 88γ8 ἐπὶ ἴῃς πιουηπίαϊπ τνὰ5 ἴῃ 6 
Ποιΐδοττι ΡεΆΚ οὗ τῆς Μουπὶ οὗ ΟἸ᾽νεβ, τυ μϊςἢ ἱξ 
ἷθδ δϑϑογίε, ννὰϑ Ἵδιίεαὰ Οαίμεα. Ἰβαϊ 8 15 ἃ 
10.83616855 δἰϊετηρὶ δὶ δαπιοηϊζιηρ ἴῃς δοςοιιηῖβ. 
Τἤετα ἅν88 ἃ ροοα τεᾶβοῃ ἔοτ 6 τυ γανναὶ ἰπῖο 
τς αἰδῖγιςε οὗ σλ]1|6 6, τοιηοῖς ἔγοιῃ [ΘΓ 8416}. 
ϑοπια οοπ͵εοίυγε ἔδαῖ ᾿ς ννὰ5 Μουπὶ Ταῦου. δή ετγε 
ἃ Κπονίεαρσε οὗ ἴῃς ἸΟΟΔΙΠΥ ἱπιροτίδηϊξ, ἰὲ τνοι]ὰ 
Βανς ὕεεη ροϊπῖδὰ ουξ ἴο 8 45 αἀεἤηϊον ἃ8 ἱξ 
ν43 Δρροίηιδα ἴο δ᾽ Ιανοτβ ἴΠ6ῃ, 
εν. 17. ΤΒΟΥ ψοχοιϊρροὰ δῖα. Τῇς ποτὰ 

τηὶρῆς πε βοποῖππρ 1655 ἤδη τα] ρίοιθ ννοῦ- 
δ.Ρ, Ὀυϊ [ἃ ἀοε8 πιδᾶπ [πὶ 'ἴπ ΤΠΔΠΥ Ολ568 ; ἴῃς 
τααῖϊοσ σου]ὰ ΒΟοΑΓΟ ΙΥ 6 τηδπεϊοηοί, ᾿έ ἐξ τηδδηξ 
1655 ὨςΓα. -- Βαϊ δοσὴθ ἀουδίοά. Α ἔενν, ὑγοῦ  ΟἷὙ 
οὗ ἴῃς ἔνε πυπαάτγοα, ποῖ οὗ (ἢδ “ οενεη.᾽ ϑοπια 
ΒΆΥ ἴδε ἀουῦῖ ννὰ8 γεβρεοϊϊηρ ἴῃς ἰἀΘηε τ οὗ οὐγ 
Τ,οτὰ, δπὰ πᾶ ἴῃ ἰΐ δὴ Ἵνίάδηςε οἵ {πεῖγ σδυϊοη 
ἰῃ Ἐχδιηϊπίηρσ (δες ενϊάδηςς, Ἰν]οἢ σίνεβ [Πεὶτ 8Ὁ- 
δεαυδηΐ οσοηνίοτϊοη ἀηὰ (οϑιπηοην ἴῃ6 ρτοδίογ 
ψεργῃ Βυῖ 16 οᾶπιὸ ἴπεῖς ὑδοδυβθε ἴπαγῪ 
τδουσῆὶ Ηξ ν)5 τεῦ, ἀπά τῆς βἰρῆῃϊ οὗ ἴῃς 1 ,οτὰ 
᾿δὰ ἐμ αὐ οἶδεν ἐα:ές ὑτοαἀυοεα ςοηνϊςοη, Τῆς 
ἀοιυδδὲ ννᾶβ ῬτοΟῦΔΌΙΥ ἸνμοῖΏοΣ 1 ννῶ8 ὈΤΟΡΕΥ ἴο 
ΨΟΥΒΏΪΡ ΕἾ πὶ, Ἔβραοία ! 45 ἴπ 6 ἔο] ον την ννογὰ 8 
οὗ οὐὖῦ 1οτὰ ΔΡΡΙΥ 80 αἰγεςῖν ἴο βοὴ 4 ἀουθί. 
8ο πον "βοιδ,᾽ δἰἰδοῃεὰ ἴο οὔὖὗγ 1 ογτὰ, μᾶνὰ ἃ 
δρεουϊαῖίνε αἀουδὶ 45 ἴο ἴῃς ῥτορτεῖν οἵ δοοογά- 
ἱπρ {Π|π|ὶ )}᾽νῖπα ἢοποῦβ, ΝΥ ἤδη ἰΐ ὈδΟΟΠῚ65 ἃ ροϑβὶ- 
ἂνςε ἀεηΐδ] οὐ ἴπε ροννεῦ Ης οὶ πιθ ἴῃ ἴῃς ποχὶ 
ψεῦβα, δεπιυΐης ἔα [ἢ ἰη ΗἾπ 15 Θοάγο ον ροβϑιυἶθ. 

γεσ. ι8. Απὰ 79809 οδπι|0 ἴο ἔθη. Ηδ ΤΊΔΥῪ 
Βαανα Ὀδοη βεθῃ ἢνβὲ δὶ ἃ αἰβίδῃςς, Οὐ Εἰς πιὰ 
Ὧονν ἢανα Δρργοδοῆξεα ἰἤοβε ψνῃο ἀοιιυιοα. --- 
ΔΌΜΟΥΣ ψ)δὰ8 αίνοι [0 π|ὸ ἰπ μοᾶνθ δηὰ οὁ5 
ΘΑ. Απ εχργοβϑίοη οὐ Ε{1|5 ρ]ογ ποαιίοη δηά 
νἱοίοτγ. ΤἼε ΡΓΙΤΊΔΓΥ τοίσθγεηος 15 ἴο ΗἾ5 δυῃοΥ- 
ἱν 45 Μεαϊδίοσ, δχϊεπαϊηρῦ ονεσ αἱ ἰπ ἤξᾶνθῃ 
δῃἃ οὐ δαγίῃ, “ο»κ “Δίῶς Ολμγεά. 11 ννὰ5 ρίνοπ᾽ 
Ὀγ ἔπ Ἐδιποσ, το Ηἰἶπὶ 458 ἴῃς σοα-τηδη, [που ρ ἢ 
ἃ5 ἴπε Εἴεγηδὶ Νοσα, Ηβ δὰ βυςῇ ρίουυ Ὀεΐοτς 
1π6 ἐουπααιίοη οἵ ἴπε ννογ]ϊά. Βείοτγε τῆς τόβυτγ- 
τεςτίοῃ 186 αἰ5ορ165 ψαῖε ποῖ γεδαν ἔοσγ {ἢ]}5 τεν- 
οἰαίίοα, Πού δὰ 1τὴ6 νἱοΐογσν οὗ (6 Οοάὐ-πηᾶπῃ 
Ὀδεη οη. Ηδηςς ἴο Ἔχδϊὲ {πε ἰγ ἢ8 βρόκδϑη ὃ 
οὔῦ [οτὰ Ὀείοτς Ἠΐβ ἀεαῖῃ! αὔονς ἴἴοβα ᾿ς 
Ἧς υἱκϊετοα δέϊεσ Ε118 τοϑιγτεοϊίοη, οὐ ἰδυσῆι 115 
ἀἰδοῖρ᾽ε8 τιστουσῇ [15 ροννοσ, 15 ἴο ἰοβϑὲ ἴΠ6 {1} 
ΕἸ οὗ ἴῃς ροβρεὶ. Ουγ ],ογὰ ποῖν δηηοιηςα8 
ἴῆς ἴαςξ, ἰὰῖ (ἢ]5 ν]οἴοΥΎ ννὰβ νοὴ δὲ ἴῃς κδβυγ- 
τεοϊϊοη. Ηδ Ἰίπρεοῖβ οὐ δαί ἴο βϑιισε Ηἰ8 
σἤοβοη Οοὐ65, πὰ δῖ ἴπ6 ϑοδηβίοῃ δηΐουβ ἰηῖο 1118 
πη εγιδῃος. 

ψεγ. 19. Τπογοΐοσο. Τῆς ρ]οτ βοαϊίοη οὗ Γ ἢγίβὲ 
δ τῆς ρστοιπὰ οὗ ΕΠ58 βεπαϊησ ἴθι, δπὰ τε 
Ὠ]εββε στεᾶβϑοη ὙὮΥ ἴῃ ὑμεὶγ τνεᾶκκηςβ8 δηὰ ἰηϑυῖ- 

ΤΗΕ ΟΟΘΡΕῚ, ΑΓΓΟΚΌΙΝΟ ΤΟ ΜΑΤΤΗΕΙ͂ν. [(παρ. ΧΧΨΊΙΙ]. τ1-20. 

βοίδηςσγ ἘΠΕΥ͂ οη ρο. Εν!άδηιν δά ἀγεββεὰ το 81] 
ἐπε Ὀτεΐῆτθη, ποῖ ἰο [6 ΑΡροβίῖεβ οὔἹγ, δπὰ 50 
υπαπετβιοοα ἰῃ ἴΠ6 φαὺὶν ΟἤυτΓΟΝ (οοτρ. Αςίβ νἱ]ΐ. 
1, 4). --- Ἰακο ἀϊδοὶρ!]ο6 οἵ. ΜοτΙε ἰἤδη " τεδςὶ.᾽ 
1: ἱποϊυᾶςα ἴπεῈ ἵνο πιδδηβ ᾿ΙΟἢ ἰο ον : “ ὑᾶρ- 
Εἰσίηρ ᾿ " τεδομίηρ᾽ (νεγ. 20), ργο Δ ὈΪῪ τεξεττίηρ ἴο 
τῃς ννῆοὶς ΤῚΣ οὗ (ΠππΠβιϊδηϊζίην, ἔγοσι Ὀερὶη- 
πἰὴς ἴο ἐπα. Βδολιθς Ογῖσι τὺ]6 5 (νοῦ. 18), ρο, 
ποῖ ἴο Θοπαῦεῦ πιο ὉΥ ἔοτος, θυϊ ἴο νοῦκ οἱ 
{ΠΕ ῚῚ ὨΘΑΓΙΒ --ο τᾶ κα ἴπεπ αἰ5ς! ρ]65, ἀοοῖϊε ρυρ1}8 
πῃ ἴῃη6 βοῇοοὶ οὗ (γσίϑῖ. -- ΑΙ] [80 παῖίοηδ. Τα 
Ἰἰπιϊταῖίοη οὗ ομδΔΡ. Χ. αὶ 8 ΠΟῪ τεπηονε, ΤΏςη 
τῆς ἐἰἰβεῖρ]ς5 πεεάρα {ἰπὸ ἴο Ἰδᾶγῃ ; ΠΟΥ {παν 
ςοπηηβϑίοη ἰβ τηδδ υῃϊνεῖγβ8]. ΥὙεὶ ἴῃς [εν 15} 
Ῥτε)υάϊςς σου] ποὶ νε ονδγοοπὶς δὲ οῆςς, δηὰ τἢ8 
ΑΡουβι]ς5 {πδηιβεῖνοβ, ὑπῈ}} ἔτ ἢ Γ χανε διίϊοι σαπιὰ 
(Αςἰβ χ.), νεῦα ἴῃ ἀουνδὲ ἩδΒΕΙΠΕΙ οἰγουπιοϊπί οι 
ἍΕ͵Ε ποὶ ἤγβι ποοεββασυ. ΤῊΪΒ ἕδοϊ 5δῆοννβ [Πδῖ ννὰ 
οουὰ πενεῦ πᾶνε δα (ἢ6 ροβρεὶ, ἰξ τῆς Οοβροὶ 
ΒΙβίουυ δὰ ποὶ θεεπ ἼἊχρ᾽δίπεὰ Ὁ ἴἰῆα ἐυγίῃοῦ 
τονοϊδιίοη, ἢ Ἰ οἢ βοιὴς ποὺν 866 1 ἴο υπαάοεγαδῖδ. - 
Βαρεἰκίηρ ἴθι. Τῆς “ αἰδοὶ ΡΠ γ᾿ σοη 5 5ῖ8 οὗ ἴπγὸ 
ῬΑΓΒ: δαῤῥίητηε, ἰῃς τιῖς οὐ δαπηϊββίοη, δὰ (6 
τμδεεφμενί ἐμείγμείίσπ,. ΤῊΪΒ ἰΒ ἴῃς ογαϊπαγυ ρτο- 
0655 ἴῃ ἴῃ (Ὠχβϑιίδη Ομυγοῦ, Απὰ ἰτ ᾽45 Ὀδεα 
υϑυδὴϊν υπαἀοτβίροα 85 γεξοττίηρ ἴο δαπιϊββίοη ἱπίο 
ἴπΠε οονδηδηΐϊ ἴῃ ἰπίδῃςγ ; ἴδ ἃ στον ίηςῦ ὕρΡ ἰῃ 
(τ ϑιίδη ἱπϑισγυςίίοθ. Τοο οἔίδη, ρᾶγοπῖβ ἤᾶνα 
οἰαπς ἴο ἴπε ἔογτιεσ νὴ ἢ ϑυ ρε δ Οὐ βογαρυ]ουβ- 
Π655, ἀπὰ περ]εςιεὰ (ἢς Ἰαἴίετ. ΤὨΪδβ πχεϊποα σΔἢ 
ΔΌΡΙΥ οὐἷγ ἴο ΟἸτβείδη σπυτοθ 5. δἰγοδαν Ἂϑιδῦ- 
Ἰιϑῆςα, ἃς της ]ενηβῃ τε! ρσίοα θερᾶη τυ 86 
Ρτοπῖδε οἵ σἀοά, δηά ἴῃς ἔα δπὰ οἰτουπιοϊϑίου 
οὗ αὐ ΑὈτΑμβαπὶ (8ε6 Ἐοπι. ἵν. 11}, 80 (Π6 
ΟΠ τ βεδη Ουτοῦ ννᾶ8 ἔουπάεα ἴῃ ἴῃς ὑερὶπηΐηρ, 
δηὰ 5 πονν ργοραραῖϊςα ἰὴ 411 ποδίμθη σοι η 168 
ὈΥ ἴδε ργεδομίης οὗ ἴῃς Οοβρεὶ ἴο, ἀπὰ ὃγ ἴῃς 
μυαριίϑπι οὗ, σαμέίς. Βυϊΐϊ ὄνδθη τῇ ἴῃς ς836 οἵ δά υ]ῖ 
σοηνοτῖβ, ἃ μωΐ ἰηδίγυσίοη ἰῃ ἴῃ (γϑιίδη τα- 
Ἰϊρίοῃ. ἀοδθβ ποῖ, ἃ8 ἃ τυῖβ, ργεοεᾶβ, υῖ βυςςςοὰ 
Ὀαρίίδπι, τ ἢ 15 δὴ ἰῃἰἰαίουυ τϊο, [ῃ6 βδογδ- 
τιδηΐ8] βρη δηα βεαὶ οὗ τερεηδγαιίοη, ἐ. Φ., οὗ τῃὴ6 
Ὀερίπηΐπρ οὗ ἴῃς πον ᾿ς, ποῖ οὗ ϑβδηςβοδίίοῃ 
οὗ στον ἱῃ ΠΟ] Π658. ---ἾἼπο [6 ὩδΔηιθ, εἴς. ΤῊ15 
ἱποϊιι 68 τῆς Ἰἄδα οὗ “ὉΥ 16 δυϊποῦγ οἵ, 4150 
. ἀεραϊοαιεα ᾿ηἴο οοχηπηυπηίοη δηα ἔθ] ον ἢ] Μ]Π.ἢ 
71 ἱπηρ]165, ποῖ οὐ ἃ σοηξεββίοη οὐ ἴῃς ρμᾶτὶ οὗ 
ἴῃς οηε υαριΖεΐ, δὲ λῃ δἀπιίδδίοῃ ἴο ργίνηερε : 
τῆς τίϊε, [6 βίρῃ δπὰ 8εαὶ οὗ ὕοϊῃ. [115 ἰηΐο δηδ 
πδῖης, οὗ [89 ἘΔΊΔΟΥ, δὰ οὗ ἴδπο δου, δηὰ οὗ [δ9 
ἩΟΙ͂Υ Θμοεῖ. [ἰ 5 ἱπιροβϑί ας παῖ τ 8 τη Δη8, 
ἴη6 οὔδ πᾶπιδ οὗ Οοά, οὗ ἃ πιεῖξ πηλῃ, δἀπὰ οὗ δῃ 
αἰιγίαϊς οὗ αοά. [ἐ 15 ἴὴ6 οὔς παῖῆς οὗ Οπα 
Οοά, οχίϑεϊηρσ (45 τς] 49 πηδπὶἐθϑίς), ἃ5 Ἐδίθοσ, 
ὅοη, δπὰ Ηοὶγ αποβῖ. Οοπιρ. ἴἢ6 Ὀαριίπτα οὗ 
7608, ἡ ἤετε 4}1 τγος ρεύβοῃβ οἔ τῆς οαπεδὰ 
γενεαὶ οα τ᾿ποιηβεῖναϑ. ---- Τ ε ἀοοιίγίης οὗ ἴῃς Ττίη- 
ἵτϊγ τθοςῖνεβ ρον ογία βυρροτέ ἔγοπι ράββαροβ ᾿ἶκα 
(5, ὑὰὲ ἰἴ γοϑῖβ ὄνδὴ τοσα οἡ δοῖβ, οἡ ἴῃ 6 ῃο]α 
ϑοτίρίατε τενεϊδίίοη οὗ σοα 45 Βδίδπεσγ, ὅοη, δπὰ 
Ηοὐγ ϑρίτι ἰπ μα τῆγες στοαὶ νου οὗ ογεδίϊοῃ, 
τεἀεπηριίοη, δὰ βαποιδοαῖίοη, ΑἸ] οὐ τινί ἢ ἅτ 
βἰσηϊπεα δηὰ βεαϊεὰ ἴῃ τη }8. ἔογπιυα οὗ ὑαριϑπι, 
ϑίηςε Οοὐ τονοϑα]8 Ηἰ πι5ε}]ξ 45 Ηδ ἰ5 : [ἢ]5 Ττίη- 
ἐγ οὗ τεναϊδίίου (αοοποπιῖοαὶ Ττίηἶγ}) ἰπν οῖνεβ 
τη Ὑ τ πἰΥ οὗ δββεηςς (οπίοϊορῖςαὶ ὙΠ ν). 
νεῖ. 2οϑ. ἸΤθδοδίηρ ἴμοα. ΤῊ 5 τεδο]ίηρ 18 ἃ 

οοπεϊηιδεὶ ὑτοςεβ8, ὑπο ΑΓ ᾿γοοθ 65 δηά 
ῬΑτιὶγ ἔο!]ον5. θα τῖδη. Α8 ἴῃς εἴονθὴ Αροϑβδιὶεβ 
δηα {πεῖς σοπιραπίοηβ σου] ποῖ ἀο 411] (ἢ 5, να 
πα ἤεόῖοὸ τῆς ἱπεῖϊτυϊσσηῃ οἱ ἃ οομέδλιλοις ι12- 
ἵπρ δῃὰ τοασῃΐησ. Τμδῖ {Π|5 ἱμνοῖνεα δ: οἴῆςα, 
ΑΙ568 Ὡοΐῖ ΟὨΪΥ ἔγοπι [6 ὨδΟΟβΒΙῪ οὗ {πε οᾶ56, 



σηλρ. ΧΧΨΤΙΙ. 11-20.1 ΤΗῈΕ ΟΘΟΒΡΕΙ, 
Ὀυϊ ἔγοπι ἴῃς ἕδος ἰπδὲ ἰἢς ΑΡοβι165 δὲ δα ἰγεββεα 
Ῥτγπιατίϊγ, το ρ ποῖ ΘΧο]ιϑίνο)γ. -- ΑἹ] 
ΨὨΔΊΒΟΟΥΟΣ ΣΕ οοϊπιδυδοὰ γοὰ. Τα εἰος!Γίη6 5 
δης ὑτεςερῖβ οὐ (γε, ποις 1655 δαὶ ποιϊῃίησ 
τοῦδ, ἃΓῸ {δε Ῥτορεῦ 50) ῖβ οὗ (τ βιίδη (αἰ ἢ 
ἃηὰ ῥτγδοῖῖϊςαε. [Ι͂ῃ τΠ686, μοννόνου, ἅτ ἱποϊ δά 
τῃςε διὰ Τεβίαπιεηϊς νι ἢ Ηδ τερεδίθαγ οοπ- 
ἤττβ, δα τῆς ἔυγ ΠΟΥ τανοϊαιοβ 16 πιδής ἴο 
[πο56 Ῥευβοηδιν ουπιμαηδεα ̓  Ὀγ Ηἰπι, ἱποϊἀ- 
ἷησ ἴτἴῃε Αροβῖὶς Ῥδυ]. ----- ἀπά, 156. Το δποοιιγαρο 
1Π|6 1}. --Ἶ δὰ τὶ γου. Α ὑτοού οἵ (γίνε 5 
Ὀϊνὶπῖῖγ. Βγ Ηἰ5 Ῥτονίάδηςς, 1115 ϑ 0 γι, 1115 
᾿ς ; ἔοτ τῆς ἰἀ6ὰ οὗ νἱταὶ υπίου ῖ Ητ Πα 
Δἰγεδλαγ ὕεεη ἀεοϊαγει (]ολπ χῖν. 20; χν. τ; χνὶ. 
22). ΤΠα 5ίπιρ!α ἰδησιαρα οὗ ἴδ γαῦβαρα, 45 'νῸ}]} 
85 [ἢς ἔλοῖβ οὐ (τ βίδη ὨΙβίουγυ, ἐόν! Οὐγ ΠἸη}11- 
ἴῃς [ἢ 5 ὑστοπιῖβε ἴο οὔδ 8εῖ οὗ ᾿πϑη, οἰδί πιϊρ ἴο ὑ6 
δΒυςοαββοῖβ οὗ ἴπε Αροβίϊθβ. ὙΠοῖα 15, οὗ σουΓιΘ, 
ἱηνοϊνεα ἃ 5ρ6 121 ὑσγουηῖδε ἴο ἔποβε δηραροί ἴῃ ἴῃς 
ἐ1 6}Π[ρὺὴρ οὗ τἢ6 Ῥγανίοιβ σοτηπιδηα. πε Αροβ- 
ΕἸς5, ἴΠ6 οὐραπῖζεγα οὗ (ῃς (υτςῖ, ἀυγδηροε δἰγοιῖ 
ἴῃς Δρροϊηιπγειξ οὗ ἰῃο5ε 'νῆο 5 οι ἃ ρεγίογπι τ 15 
δεινῖίςο. δὺϊ 'π 1πεῖγ ὁεαμέα» οῖοα (ἢ Ὺ σοι εἰ 
αν ΠΟ δι οΟ 5505, δης ἴῃ πε οτραμ!χαιϊίοη οὗ (ἢ 6 
ΟΒυτοῖ ἴδδΥ νι γα ρονοτγηδα ποῖ 50 πηι σῇ ὃν [σι α] 
ΤᾺΪο65 45 Ὁγ ἴῃ6 εχίρσθης 5 οὗ ἴῃς οἂβ6. δ ρῥΡγοηι- 
ἰδε οἱ (ἢγίϑι᾽5 δἰ ΐηρσ ὑγέβοηςα ἰ5 ἴὸ ΠῚ ὑδογμὶς 
85 ἱπαϊν!3}]5 σου δι τυ ἃ ᾿νμοΪθ, (Ποϑ 6 ἴῃ τα- 
ΒρΟ;5:01ς βἰδίϊοιβ γον 5Ρ6ς14] στᾶςα ΟἿΪΥ 845 
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πεν ἤᾶνὸ 5ρδοὶαὶ ποοαβ ν ] ἢ ΠΟΥ Ῥτεβοηξ οα [6 
ὈΪοα οὗ τηϊ5 ᾿γΓΟΙ56. -- ΑΙΨΑΥ. 1 116γα}}ν : 41} 
ἴὴῆε ἀανβΒ.᾽ Νονοῖῦ δρβδηῖ ἃ σηρίς εἶαν, ἤοινονοῦ 
ἄαγκ, α}1}} τῆς 48ὲ ΜΏδη ΕἾ6 5}4}} σοπὶὰ ἀραίη. 
-- ὕπῖο [0 θὰ οὗ ἴπο ψοτἃ, ΤῊ 8 ἦοε5 ποὶ 5εῖ 
ἃ ἰεγπὶ ἴο (᾿γ5 Ὁ 5 ὕγδβοηος, Ὀὰῖ ἴο 1115 ᾿ην 910] 6 
δηζ τοι ροτα] ρῥγαβοηςσα, ΔΙ ἢ ΜΠ Ὀ6. ὀχοπδηροὰ 
ἴογ 1115 νὶ5}}} 6 ἀπε δἴσγηδὶ ργόβεπος αἱ Ηἰ5 οοπὶ- 
ἷἵῃησ. Νον Ομ γίπι 15 το πα ἴῆφδη, ἤθη Ηδ 5}4]} 
ἌΡ ΟΓ ἴῃ σίογν, ΜῈ 5}4}} 05 τυ “7 νοτε [16 
Ϊ5. (1 [οδῃ ||. 2). Τῇα αδοΐ οὗ ἴῃς Αϑοδηβίοῃ ἰ9 
ΟἸΘαΤΙν ΤῈ 0 ]16(ἶ ΓΟ, ἃ5 ἵν6 }} ἃ5 ἰῃ ΟἴΠΕΓ Π)Ά55α 68 
οὗ τῃ1}5 ὐδροῖ, ἃ5 σἤδρ. χχίϊ. 44 ; Χχὶν. 20; χχν. 
14.121; Χχν!. 64. ΤῊς 'νογὰ “Απιςφιι" κγὰ5 δή ἰεὰ 
αἰτογιναγβ. Ὡς (ορεὶ ἐἰοε5 ποῖ δπὰ αὐτὶ} Ε]Ὺ, 
ἴυῖϊ ἀρργΟ ΓΙ Αίο!ν ; ΘΠΠΌΪΥ ἀπα γαῖ πα} 65 σα ἢ]. 
Ἐν δι ν εἰν πνεογνίειν 15 γοσογάδε ὕγ τ(ῃς Ενδη- 
δε] πῖ, 45 ἐπ γηρ [ἢ ᾿ΠδΕ τ π0!}ῸῸ0 ἡ οὗ της (τι ϑεδη 
Ομαγοῦ, εἰἰπιίηςι ἔτοηι [πιά αίβηι, τον δὴ ἱπιρογίδῃξ 
Ροΐϊπὶ ἴον τολύεγ οὗ [εν Ἰϑἢ οὔ ρῖπ. ΗΓ πιδὴ ΠΟΝ 
8566 Κ (οΥ ἴῃ Αροκίοϊις ΟΠγο ἢ, οὶ (ἢ σπὶ τγοπιδηι- 
θεγ ΟἸἾἨγδ 5 νου 5. 5. γαοογ δε ὃν δὴ ΑΡροβῖ]α : 
Δηκ (ΠΟΥ νν}}} πη ἴτ τοὔσγς Οὐχί! ἐς. Τὶς ρῇο- 
τίοιιϑ ίδςϊ οὗ τῆς τἀ γοκδη βαυςοσιείουι οὗ (ΓΒΕ 8 
᾿ς τπγοιυ ἢ 41} ἀρὸ5 οἱ (Ὠγϊκιοποην 15. {πε ἴσια 
ἀοςίτα οὗ τὴς Αροβίο!ς βυασοδπκίοη, δπα ἰ5. ποῖ 
ΟΠΪῪ δι} ᾿γγοιβῖ!χς ον!ίοπος οὗ (ὨἩγβεϊδηίν, γαῖ 
81} υη[4ΠΠπ|ῆρ δοιγος οὗ βίγεηρσι δηα δησοουγαρθ- 
τισι ἴο 186 ἰνε!ίονετ. 



ΤΗΕ ΟΟΘΡΕῚ, ΑΓΟΟΚΌΙ͂ΝΟα ΤΟ 

ΜΑΚΚ. 

ΟΗΆΑΡΤΕΚ [. 1--ἰ3. 

φοΐπ 11}: Βαρίέεί, ον 1 ογα᾿ 5 Βαρέέσηε σκπαᾶ Τρρερῤέῥαζέοη. 

ΗῈ; Ῥερίηπίηρ οὗ τἴῃ6 ροβρεὶ οὗ 6805 Ὁ σίβί, “τε ὅοη οἵ Κα 

ον Γὴν 
2 Ὰ5 [ἴΐ 8 ψττίεπ ἴῃ [86 Ρτορμεῖβ,3 " Βεβο]ά, 1 βεπᾶ ΤΥ π168- ς Μλς.- ἢ αὶ 

ΒΟΏΡΟΙ Ὀεΐοτα (Ὦγ ἔδοθ, νοῦ 58.411} ὑσγερδᾶγε ὃ ἴὯΥ ψἂν Ὀδίοτα ον τὲ 
4 τες. 4ΤμβἪροῦ νοῖοβ Ὁξ οὔθ οἵγίωρ ἴῃ [ἢ6 Ὑ]άθγηθ58, ΡῬΥΟρασα 708Ὲ 1. 1. 
4 γε ἴῇε ψΑὺ οὗ (ἢ6 Τιοστά, τᾶῖκα 85 ρδίῃβ8 ἰγαίρῃξ: 6 Ι΄ Βη 

ἀἰά Ὀαριῖζε ἰη 86 ψ]άθγηββϑ, απ ῥγθδοῦ, τἴῃ6 Ῥαριίβϑυα οἵ “ Μηδ παν 
5 ταρεηΐδηος “ἴου [86 γαπλβϑίοη ὃ οὗ βἰηβ8. Απά τἋτΠοῖς ψϑηΐ οὐΐ 38. 

αηΐο Ὠίτη 411 [86 ἰαπὰ οὗ [πάθα, ἂἀπὰ {πεν 3 οὗ Τεγυβα θη), δηὰ 

ΘΓ 41] 19 Ραρ(ἰΖοά οὗ Ὠίτῃ ἴῃ [6 σίνοσ οἱ 11 Ἰογάδῃ, οοηξεϑϑίηρ 
6 τῇε!γ ἷ'η5. Απά ]οῇη ν88 οἱοϊμεα ψ ἢ ΟΔΙΏ61᾽5. ἢδὶσ, ἀπὰ ἢ 

ἃ σίγαϊα οἱ ἃ βΚίη 123 δροιιΐ ἢ15 ἰοΐπβ ; δηά ἣς ἀϊὰ δαΐῖ Ἰοσιιίβ δηά 
γ ΜΔ ΠοηδῪ ;}8 Απα 36 ρῥγεδοῆθά, βαγίηρ, ΤΏογα σοιηεῖῃ ους 1 

ΤΑΙ ὨΓΘΥ τηδη 1 δἔζοσ τηρ, ἴῃς Ἰαϊομει οὗ ψῇοβϑε 5Π065 1 8πὴ ποῖ 

8 ΜΟΓΙΏΥ ἴο βδἴοορ ἀονῃ δὰ υηἱοοϑα. 1 ̓ πάθεα να ὈΔριϊΖοά 18 
γοι ΜΙ ψδΐογ : Ὀὰΐ Ὧς 5}4]] Ὀδρί!Ζα γοῖι ψιτ ἴῃ6 Ηοὶγ αδοϑβί. ἐταρεῖ- 

9 ΤΑμάῖΐ οδπλα ἴο ρ4855 ἴῃ ἴδοβε ἄδγϑ, [ῃδΐ [6515 5 σδῖὴθ ἔγοπη εἰὐλοῖνς 

ῖο Ναζαγοίῃ οἵ (δ ]θο, απ ννὰ5 ὈαριΖοα οὗ Ϊοδη ἴῃ Ϊοσγάδη. Απά 
βία ὨΌΝΑΥ σοϊαϊηρ ὉΡ οὐ οὗ [δ6 ᾿ναΐϑσ, 6 54} ὁ [6 Ὠδανθῃ8 ἃ 15. ἰχίν. τ. 

ορϑηβα," δηθὰ τῆς ϑρίγις κε 18 4 ἄἀονε ἀδβοθπάϊηρ ροη Ὠΐμα: 
[1 Απά {δῖα σαῖς ἃ νοῖοα ἔσγοτηῃ ἤδανθη,,}9" αγέρρ, Του γί ΤΥ 

Ὀοϊονοα ὅοη, ἱῃ ψῃοτΩ 3 1 4πὶ ψ6]} ρ᾽εαβϑά. 

12 ᾿Απὰ ἱπιπηεάϊαδίεῖγ 31 [ηὴ6 Θρίτιῖ ἀτγνεῖῃ ἰτῃ 33 Ἰηῖο ἴδε ψ]ά6Γ- ἐ Ματτ. ἱτῚ 

[3 Π65858. Απάᾶ ἢὲ ν 85 ἴδεσα 33 ἴῃ τῆ ψ]]άθγη 658 [οΥΥ ἀᾶγ8 ἰετηρίθα ἰἕἰν. εἰ13. 
οὗ ϑαίΐδῃ ; δῃὰ ψὰ8 νι ἴῃς Μ11ἃΔ Ὀεαϑῖβ ; δῃα [6 δῆρεὶβ τηΐη- 
ἰϑδίοτοα υπΐο ὮὨΣ 1. 

1. (.) ἡεσζεασ οὗ (1) 3 7} δεεί απέλογξἠδς γεαάῖ 58ῖδ (ἢ βγορδοῖ 
8 γο 888]] ΟΥΩΕΤ 4 ο»εἶΐ Ὀεΐοτα ἴῃ 66 δΑ 
8 (5) ἐμφέεαα 97 (.) ᾿ οηὴ ΔρΡρεασεά, Ὡς ψἢ0 ὈαριϊΖεὰ --- πὰ ρῥγεδοῃεά 
8. Ὠῃΐο Τοτη 5510 ῃ 1 ἢ δὲ Ὺ 0 ο» αἱ 11 ρρεῖ οὗ 

12 ἃ Ἰοδίῃογῃ ρίγαϊς " ὦ ) ἡ σέδασ οί; ) 14 Απὰ Βα 
δ ἢς [ἢδι 15 161 Ὀαριϊζοα 1 τρῃσϊηρσ 18. Δ5 
190 Απᾶ δ νοΐςα οδίηδ οιυΐ οὗ ἴδ ἢοανθῃβ 10 714 δε:έ σεέλογέζίες γεασ ἰἢ 66 
Ἐ1 Ξίγα ΡὨΓΝΆΥ 32. ἀχγίνειῃ Ὠἰτα ἔοσίἢ 38. σγεῖζ [6 Τὰ 



ΓΗΑΡ. 1]. 1--13.} 

ΟΟΝΤΕΝΤΒΕ. Τῆς Ενδηρο] βί, ̓ ἱπτ πα ϊηρ ἴο ΠΑΓ- 
ταῖς οὖὖἦ 1,ογα 8 τϊηϊβίσυ τ ουΐ αννε]  ηρ ὕὑροη 
τῆς δαγοσ ρᾶτὶ οἱ Ηἰβ 116, ὑσεΐδοοϑ ἴἢ6 τ ΠΟ]ς 
ὙΠ ἃ πω (νεῖ. 1), ὨΙ ἢ 8 ΣΟ] οννεὰ ὉΥ ἃ τεΐεσ- 
δηςς ἴο ἴδ ὑγεδοπίηρ οὗ Τοῦ (δς Βαριβι (νϑῦβ. 
2-8). ΤῊ5Β ψϑ παΟΟβΒΆΓΥ, βίηοα, 1 Οὐδ 56ῃ86, 
Τομ π᾿ 8 Ἀρρεάσζᾶπος νὰ8 “16 Ὀδρίπηϊηρ οὗ [Π6 
Οοβρεὶ οἱ Ϊεϑυ5 Ομγϑι.᾽ Α Ὀτεΐ πατταϊίοη οὗ 
τῆς Ὀαρῦβπι οὗ [6808 (νεῦβ. 1ὸ, 11) δπὰ οὗ ἴῃ6 
τοπιρίδίίοη (νοῖβ. 12, 13) σου οἰοβ Μασκβ δ0- 
οοιπηξ οὗ ἴῃς ῥτο ΔἸ ΠΆΤΥ ανδηίβ. 

ψεῦ. 1. ΤῊΞ ΤΙΙΕ. Τηο ϑορίπηΐηρ οὗ ἴδ9 
δοῦροϊ. ΤῊϊβ 15 τεραγάθα Όγ ϑοῃηθ 48 [πε {{{|6 οὗ 
τῆς ψ ῃοἷς Ὀοοΐς : ΒΕΓα Ὀερίπϑ ἴπ6 αο5ρ6]. Βυΐϊ (ἢς 
νοτὰ “ροβρεὶ᾽ 1ὴ ἴῃ Νεν Ταβίδσηθης 15 ἢοΐ ἃΡ- 
Ὀἱϊεὰ ἰο ἃ Ὀοοϊκ. ὅες Ιηϊτοάδυςζίοη, ἢ. 14- Οἰδοῖ8 
ἸΏΟΤΕ ὈΓΟΡΘΙΥ τοΐοσ ἰἴ ἴο [5 ϑεοίίοη δἷοπε, νν ἢ ]οἢ 
Εἰνεβ ἴῃς ὄἀνδηῖβ ἕοττηϊης ἴῃ6 ὑερίπηΐης οὗ πε 
ἔοβρεὶ. Α5 ἃ {π|6, ἴῆς νϑῦϑς ἔογτηβ ἃ οορὶοῖα 
βοηΐθησα. ϑοίηδ, πονανογ, σοηηδοῖ [ἃ 1  νοΥ, 2: 
Τῆς Ὀερίπηίηρ, εἴς, ἃ5 1 18 ᾿τιτδη. ΟἾΒΟΥΒ 
ἀφαῖη, ὙΠ νοτ. 4 : Τῆς Ὀερὶπηΐηρ οὗ ἴῃ ροβραὶ 
(ν͵ὲ8 {||5), [Ἰοῦπ αἸα ὈαρέϊΖο, εἴς. 58}}1 δηοίδεσ 
νίενν Ρυϊβ ἃ ρΡεγοὰα δὲ ἴῃς οἷοβε οὗ {Π:8 νϑῦβε, θαΐζ 
τείετβ [ἃ ἴο [6 τηϊη βίσυ οὗ Ἰοδη, ἰδἰκίπρ γε 8. 2, 

ἃ38 ἃ ϑ8ϑεζςοῃα σΟΠΗΙΙΔΙΟΥΥ [{Π{]16. --- Υἠ 7688 
δῖ, {. δ.,) ΟΠΟΟΤηΪης [ε808 ΟΠ τὶ, νὴο 18 ἴῃς 

5} εοὶ οὐ ἴμ6 ρΌΒρεϊ. -- πὸ δοπ οὗ 6ἀοἀ. Μαί- 
ἴμεν (Ἰ. 1), ΠΣ ἔογ ἐδ ΒΑΥ8 : “ἴῃς ϑοῃ 
οὗ Ὠαν!ά, ἴῃς ὅοη οὗ Αὐτγδῆδπι;᾽ Ὀιΐϊ Μδυκ, τυυτὶϊ- 
ἱῃς ἔοτ σδηιῖς (Ὠγιβέδηβ, δά 5 τῆς {{||6, τῆς 
τιαοδληΐϊηρ οὗ νυν] Οἢ 15 τηοϑὲ ἔᾺ}1γ Ὀτουρσῆϊ ουὖἵ ἴῃ (ῃς 
Ῥτοίοσαυε ἴο ἴῃς (ο5ρΡ6] δοςοταϊΐηρ ἴο οδη, 

Ψεῖ5. 2,3, 1 1δαΐδὰ [Ὧ0 Ῥγορβοί. Τῆς σοη]- 
το τεδάϊης (᾿"Ῥσορῆςςβ ̓) ἀοβα ἔγσγοτι ἴῃς ἔδοῖϊ 
(δῖ ΟἿΪΥ ἴῃς ϑεσοῃα ῬΤΟΡΏΘΟΥ (ν6Γ. 3) 18 ἔσο. 
Ι5βαἰδὴ ; ἴῃς ἢἤγϑβι ἰ8 ἔτοπιὶ Μαϊδοῃὶ (11. 1). 1584 Δ ἢ 
ἰ5 ἡδηϊϑὰ, Ὀδοδλυβε 8 ὑσεάιοιζοη 18 ἰῃ 6 τηοσε ἰπλ- 
Ροτγίδηϊ δπά 5 ΚΠ ΚΙΗΕ; ἃηαὰ {πὸ ΚΟΥ ποῖε οἔὗ Μαϊδ- 
ΟὨ 5 ΠΓΟΡΗΕΕΥ δἰμονν δπὰ Τὰκε αυοῖς ἰῃς 
ἰλίίοσ ἴθ ἃ αἰΐογοης οοηηρξοϊίοη (Μαῖϊ. χὶ. 10, 8366 
πε ποῖεϑ ἴθθγα ἔοσγ ἂἃπ δχρ]δπδίίοη οὗ ἴῃς ῥὑτορἢ- 
τ: 1 νἱ!. 27). Οτ νου. 215 Μαῖῖ. 1]. 3. 

ΕΓ. 4. Φοδη δρρθαζοᾶ. Τῆς Ἴοπηροιίοη 15 
«ἢ ὙΠδϊ Ργδοςας6β, 49 15 ἱπαϊοαιϊεὰ Ὀγ ἴῃς 6πὶ- 
Ῥῃδᾶς ροβίτίοῃ οἵ [ἢς ποτὰ νὰ ἰσγδῃβὶ δίς " ἃρ- 

αὐδα;" ΒΌΔ]}}Ὺ τοηεγεοὰ : οδης ἴο Ρᾷᾶ3585. 45 
ιἴ νὰβ Ὑτιτη,᾽ 50 ἃ νγᾶϑ, 80 ἴὔθσε δρρδδιεΩ, οσὐ 
οᾶτϊῃθ, ἴῃς οὴς βΒροόκεθη οὗ, Ϊοῆπ. Τῆς οοϊμοι 
ψειβίοη οὔβουσγοβ ἴπ6 δ ρας Ἰνοτζά. --- ΗΘ 80 
δεορεἰσοὰᾶ --- ὴὰ ργχϑδοιϑὰ. Τῆς οοτεοὶ τοδάϊηρ 
ΤΠΆΚΕ65 118 ποῖ 50 πιο ἃ ἀεοϊαγαίίΐίοη οὗ νμδῖ 
Τοδη αἰά, 48 Δη Ἄχρι δηδίίοη οὗ ἢονν ἢθ ρεγέοττηδα 
ἴῃς ἀν οὗ ἐογεγυπποῦ, δοοογάϊηρ ἴο ἴῃς ῥτορἢ- 
ξεοΥ. Οπκπ τὰῃς Βαρεϑβιβ ργεδοίης δηά ὑδριβπι, 
8ε6 οἡ Μδϑιίί. 1}. 1,6. (οηίταϑι ἴπ6 δῦσυρὶ Ἰηΐτο- 
ἀυοιίΐοη οὗ οπη ὈΥ Μαῖζμενν ἀπὰ Μασκ ἢ [86 
ἔν}} δοοουηῖ οὗ 1υκς (ἱ. ς5-80). --- Τ0 Ὀαρθξετῃ οὗ 
τοροηΐδηοθ. "ΤῊς Ὀαριϊθηπι᾽ 8 ἰοο ἀεβηϊίϊε ; ἴομῃ 
ἀϊὰ ποῖ ἰπβεϊυϊε βϑοΐὴθ ὩΘῊῪ τὶΐθ, Ὀὰϊ ἢ͵5 Ὀαριϊδπιὶ 
238 ἃ ΟΟΓΟΙΏΟΉΪΔΪ ἩνΑΒὨΪ ΠΩ, 0 ἢ 845 νγῶλϑ »ν6]}- 
Κπονῃ, ἴο 5ίσΠ τεροηΐδηςα πὰ ἔογρίνθηθϑ8 : 
υπΐο τοιιϊδδίοι οὗ εἶπε. ᾿Ἐδρεοηΐϊδηος᾽ νν5 [Π6 
Ρτοπηΐηεηὶ ἰάεα οὗ ]ομη 8 Ὀαρίί8ηι, τυ }]6 " τη 15- 
δίοπ οἱ 5βἰπ8᾽ νγ»δβ ἴ0 Ἴοῖῃα ἔσοτχηῃ ἴῃῇῆς Μοββίδῃ, 
ἩὮοΚ5α ΓΟΓΟΓΌΏΠΕΙ ἢς νγ238. 

ψοτ. 5. Απὰ 811 ΟΥ οὗ Ζοσπδαϊθαι, 11ἴ., “ἴδ 6 
᾿Ῥαυφι: τῶι ΤΠ5 ἐχργοβδϑίοη ἰ8 Ῥεου αγ ἴο 

αὐτίκ. Τμεβα ἀσὸ τηδᾶδ ὑτουηϊηθηΐ ἃπιοηρς [δς 
ἱπμαδιτδηῖβ οἕ Γιάθᾶ, βίηςς (Π6Ὺ ᾿ϊνεά ἴῃ ἴῃς ΤΔΡ- 
114] εἰἴγ. Οουρ. Μαῖξ {π. ς. --  Οομζοδεῖης ᾿δοΐὶσ 
εἶπα : βϑἷπος "γτερβηίδπος ̓  νγᾶϑ ἴ86 χτηδίη ἰδδτης οὗ 
[Π|5 ὈΓΕΡΑΓΔΙΟΤΣΥ τα Π 507. 
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γετ. 6. Ἰωοσπδῖδ. ες οὐ Μαῖίΐ. ἱἰἰϊϊ. 4, ἀπὰ δο- 

σοσαρδηγίηρ ουϊ. 

ἰοουεῖες. 

γεν. 7. Τθοσο οοροῖδ δ0 ἴπδὶ δ, εἰο. Τῆς 
Ἐπ ρ ἰϑἢ νεγβίοπ ἐοεβ ποῖ ρίνε ἴῃς ἀεδβηϊϊε ἰἄδα οὗ 
τὴς οτὔἱσίηλὶ. Τῆς ἀδηυποϊδίίοη πὰ νναγπὶηρ Τα- 
οογάςα Ὀγ Μαίπην (11. 7-12} ἀπά Γ1ὰΚς (ἰ]. 7514) 
ἅτε οτοϊτοὰ Ὀγ Μασκ, ψῇΟ τλεγεὶν ρῖνεβ (86 51ηὶ 
οὗ Το π᾽ 5 ργαδολιηρ 845 ἃ ξουδγ πη Γ οὗ ἴῃς Μ69- 
βἰδῇ, -- ἴὸ δῖοορ ἄστχη, εἴς. Μαϊμεν (1. 11) 
ΒΡΕΔκΚΒβ οὗ Ὀεδγίηρ ἴῃ6 δῆοςβ, ΓἀὺΚὸ (111. 16) δηὰ 
7ομη (ἰ. 27) οὗ υπϊοοβίηρ ἴθι, 'Σ Μαγὶς ΟΪΥ 
οὗ βιοορίης ἀονπ. [ἱ 158 ἢἷβ ρεου γι ν ἴο πιδη- 
ὕοῃ ψεβίαγεβ. Τῆς ρεγίεος ἱπάθρεηάεποε οὗ τῃ6 
Ἐνδηρο ϑιβ [8 ἌρΡρεδῖβ. Νοίδιηρ οου]ὰ τογα 
νἱνίαἶγ ἀδριοῖ ἴο Δη δαβίεσῃ δυάϊεηςε τῆς ἱηξετγίογ- 
ἵν οὗ Ἰομη ἴδ Βαρ[ϊϑὲ᾽ ἴο ἴμπε Μοεββίδῃ, ἴθδῃ 
ἴε86 ψοσάβ. 

νεῖ. 8. Μὰ [6 Ἡοῖν Θμοεσξ. [Ιπ Μαιεν᾽β 
δοσουηΐ ἴῃς τνοτσὰ “1η᾽ 15 υϑεα, Ὀαὲ ποὶ Βδτα : Οἡ 
(δε ἀδγ οὗ Ῥεηϊεδοοβί, ἤδη ἴἢ6 στοαῖ ἐΔ]πιε πὶ 
οὗ τ 8 Ῥσόρθθου οοουτεά (Α(ἰβ 11. 3), [ῆς ΑΡροϑβ- 
[1.5 ψοΥς ὈὑαριΖεοὰ ὁ ἢ,᾽ ποὶ “π᾿ (6 ἩΟΙ͂ 
Ομοβϑι. “ΝΥ Π ἄτα ᾽ 15 οὔτε οτος, Ὀδοδυβε (6 
Ἐνδηρο δὶ Ὧδ8 ποῖ τηδηϊουοαὰ [ῃ6 βενευὶ τ οὗ 
]ομη 8 Ῥγοδοῃίηρ. 

γετ. 9. Ἐσοιι ΝΑσασοῖδ. δου] λΥ ἴο ΜᾶΓΚ. -- 
Τὴ Ζογάδῃ, ᾿ἱϊ., " ἰπῖο ἴῃς Ἰογάδη,, Οοιρ. “ ουἱΐ οὗ 
(ἢε νναῖοτ ᾽ (νετ. 10). 

νεῖ. το. βισαὶρῦναυ. Α ἔδνογίε Ἐχργεββίοη 
ἴῃ τ ]5 Οοβρεϊ. --- Ηθ βαν, 2. ἐ., 1εϑὺ8 Η]π156]ξ, 
που ρἢ ]ομη 4180 δἂνν 1ξ (]ΟὯπ ὶ. 32). --- Βοπάϊης. 
Α βίτοηγεῦ Ὄχργοβϑϑίοη ἴδῃ πὶ υὑξοὰ ΌὉγ Μδί- 
ἴπονν δῃὰ 1Κο. 

εῖ. 11. 8ὅ.ὁὲ Μαῖξ Σ. 17. -- ὍὯ9 οαΐ οὗὨ [89 
Ἡθανθηδ. Τα ἰαιῖοῦ ρῆγδβε ἰ5 ἰο Ὀς Ἰοϊηδα ἢ 
ἐραπλα,᾽ ποῖ ΠῚ “νοῖϊοςο᾽ 258 ἰῃ ἴα Εἰ Ν. --ἶὰ 
π90 (σοπιρᾶτα [κὸ ἰδ, 22) ἰ8 ἴῃς ὈδΓΟΥ 80» 
Ῥοτγῖςα τοδαϊηρσ. 

γεσ. 12. βιχαϊρδίσαυ. Τῆς 54πιῈὲ ἔδνοτὶς 
Ἡοτα 45 ἰῇ νεῦ. το. Τῆς Ε᾿ Ν. υβε8 βενδὴ αἰβέετ- 
εηὲ πνόοσγὰβ ἴο ταργεβοηῖς τδ]8 οπα ατεεῖκ ναγά, 
ὙΏΙΟΝ ΤῊΔΥῪ ἀἰτνᾶγβ Ὀ6 ταπάσγοα ἐκοῖς τα ὀρβρ -- 
ΤῈΟ δρὶσὶ ἀτγίνοῖι δἷπι ἤοσῖ!. Ο(οιῃρ. Μαῖῖ. ἵν. 1. 
ΤΠ ὀχρτεβϑϑίοη ποῖα υϑοα 58 53.ΤΟΠΡΟΙ (Ὠδη “]ε 
υρ᾽ (Μεαῖδεν), “1εα ᾽ ([μ0Κ6). 
εν. 12. Τοιιρῖοὰ. Ιἱ 15 ᾿πηρ] εα Πότε, 45 ἴῃ 

Ταῖς, τῆδὶ ἴπα ἰοπιρίαοῃ σοηιϊηυξδα ἀυτγίηρ ἴῃ 6 
ΤΟΥ ἀαγβ, δἰ πουσὴ [ἢ τοῦτα ῬοΊβουαὶ 4554} 
Μ85 ἸηΔάδ δἱ ἴπε6 οἱοβό οὗ τς ἔλϑϊ, --- βαῖδῃ, ἴῃς 
τίποα οὗ ἀδυκηεβθ, τὴᾶϑ ῬΕΥΒΟΠΔ ΠΥ δηραροά. - 
8 1.9 τῖῦἱὰ Ὀοασίδ. Α συδρῃϊο ἴουο ῬΘΟυ ΑΓ 

ἴο Μασῖκ, ἐπῃδηοίηρ ἴῃ ΠΟΥΙΤΟΥ οὗ τῆς βοβῆδ. 
ΟἸσίϑε ᾿νᾶ8 ὉΤΟΌΔΟΪΥ τὨχοδίοπεα τῇ Ρἢγϑίσαὶ 



248 ΤῊΕ ΟΟΘΡΕῚ, ΑΓΟΓΟΚΌΙΝΕ ΤΟ ΜΑΕΚ. [(ΗΑΡ. ]. 14--34. 

ἀδηροτ ἔγοτη (ἢς ὐἱὰ Ῥεδβίβ. ϑολτοεὶγ ἃ ἄριιγα-Ἦ δὴ ]]υϑίοη ἴο ἰῆε βεςοηὰ Αἄλπι 85 ἴῃς γοβίοσοτι 
ἔνε οχρταβϑίοη οἵ Ε{|8 Ἰοῃα 655 δηὰ Πα]ρ1]655- οὗ Ῥδγδαίξα. -- ἹΠΙαἰοίοσοὰ. ΤτΥΟῦΔΌΙΥ ἢ ἰοοὰ - 
658. ΤΟΒΒΙΥ ἃ ἢϊηξ οὗ 1115 Ἰογαβῆϊρ ονεὺ δηϊ- (Ἴςοπιρ. Μαῖῖ, ἰν. 11). ὍΠς ἐασῦμπρ, ᾿πουρσῇ ποὶ 
15, ῆο οουἹὰ μοῖ υγί ΟΥ ες ἔτγοπι Ηΐπ : οὐ σῃθηςοηςα, 15 {05 ᾿π]0}16 8. 

ΟΗΑΡΤΕΚ ἴ. 14--3}4. 

Οην 1ογά ὀεσέῃς Εἰς έμπϊεῖ ἐπ σαδίέοο: 1Δ6 Εἰγεῖ έφεῖῤῥος εαἰἰρα; δῤεεῖ- 

7,167:5 ΟὗἨ 115 εὲγασίες αὐ Οαῤφνηαη,. 

Ι4 « ΟΥΝ «αἴϊεγ ἴἢδξ ]οῆπ ψὰ8 ρυϊ ἴῃ ρῥτίβοη, [6515 πα ἰηἴο 5 ἘΡΡῚΕ τς 

ΘΆ|1|6ς, ὃ ργθδοῃίηρ [ἢ6 ρΌ5ρ6] οὗ [μα Κίπράοπι 2 οὗ ἀοά, ὁ δίκιο ιν, 7, 
15 Απὰ ϑβαγίηρ, “" Τῆα {ἰπλ6 15 {018]16ἅ, δηὰ ὃ (ῆς Κίηράοτῃ οὗ Ὁοὰ ἰ5 “ πὴ ἸΕ13:: 

αἱ δῃά : τερεηΐ γα, δηὰ Ῥεῖϊενε ὅ [Π6 ροβρεὶ. ὑπ 1 14: 

Ι6 ἀνδον 4845 ὃς νίκα "' Ὁγ ἴῃς 8684 οἵ 6 δ᾽1]εθ, ἢδ βὰν ϑίοῃ δ Μλττν ἐν 
δηᾶ Αηάᾶγεν ἢΪβ Ὀτγοΐθου σαβίϊηρσ ἃ πεὶ ἰηΐο δ ἢς 568 : ἔοσ {Π6 Ὺ κὐδὲ τς ΜΗ 

17 ψεῖῈ ἤβῃεσβ. Απά 7εβϑι5 βαϊᾷ υπίο [ἢδηλ, Οοπλα γα αἰϊοσγ τῶθ, 454: 
18 8ἅΠπ4 1 ν}}}] τηδϊΐζ γοῖι ἴο Ὀδοοτὴης ἤβετβ οὗ τηεηῃ. Απά κἴγαιρῃϊ- 

19 ΨΑΥ ἴῇεγ ἔογβοοῖς {Πεὶγ πεδῖ5, δηά ζο] ονεά τ. Απά ἤδη Βα 
ἢδά ροης ἃ {{{{Π6 ἔαγίμ συ τἤθησα,, ἢ6 5ανν [Δλε5 [86 σοϑὲ οὗ Ζερε- 
ἀ66, δηα Ιοῇη ἢἷ5 Ῥγοίδοσ, ῇο αἷϑὸ ψεσα ἴῃ [6 5810 ὃ τηεηαϊην 

20 ἴμεῖσγ πεί58.8 Απηὰ 5ιἰγαϊρῃϊςναν ἢς ςοδ]]εαὰ τῃδηπὶ: δηπὰ ἴμεγ [εἰ 
{Πεῖγ ἔδίθοσ Ζερεάθα ἴῃ τῆς 5810 ὃ ψι (ἢ τῆς γα βεγνδηΐβ, δηά 
ΨψΘηΐ δίτεσ Ὠϊη1. 

2 “Αμά τον νϑηΐ 19 τηἴο (αρεγηδιπι; δηα βίγαϊσῦναυ οὐ (ἢ « Μαῖι. ἵν. τϑ ᾿ 1υκαὶν. κα 

22 54 ὈὈΔΙἢ ἀδγ 76 δηίογεά ἰηΐο [ἢδ βγῃασοριιο, δηὰ ἴδιισῆς. Απάὰ Υ̓́ ἐπ ν 

σ(ΠῈΥ Ψογα δϑίοηϊϑῃδα δἱ ἢϊ5 ἀοοίγιης Ὁ] σίογ ἢς διιρῃξ {Π6πὶ ἃ5 νῷ 
23 οὔθ [δῖ δὰ 12 δι ι [Πουγιῖγ, δμα ποῖ 85 ἴῆς βδοῦῖθεβ. Απα 8 τ[ἢ6γα. υἱ- 28, 29. 

ν 85 ἴῃ [ὨΘΙΓ ΞΒΥΠΑΡΌΡΊΘ ἃ πη 1 δὴ ὑπο] οδῇ βρίσὶῖ; δηᾶ ἢς 

24 οτἰεὰ ουἵ, ϑαγίηρ, [κεἴ “δ δἴοης ; 16} νῆας ἤᾶνα να ἴο ἀο ψ τ ὁ δὲς Μία. 
[Πε6, του [6508 οὗ Ναζαγείῃ ὁ αγὶ ἴῇοι σοτηῆθ ἴο ἀδϑίσου τι5 Ὁ 

25 1 Κηον ἴπε6 ψῆο ἴσου τί, ἴῃς Ηοὶγ Οπα οὗ σοὰά. Απὰ ]εβιι5 ὦ τε τ 

ἐγ ΡυκΚαα Ὠΐπ), ᾿ βδαγίηρ, Ηο]ά (Ὦγ ρβᾶςβ, δῃὰ Ἵσοπὶὲ ουΐ οὗ δίων. ἰ: 35: 7080 
Ἱ1. 20. 

26 Απὰ ψῆδη ἴῃ6 υὑποϊδδῃ βρίγιὶ πὶ δά ἴογη ἢϊπὶ, δηα οτίϑα ψ ἢ 4 ὁ 5:6 Μαῖ. 
27 Ἰοιιά νοῖςο, ἢ6 σάπια ουἕξ οὗ Ὠἢἰπ. Απά ἴΠΕΥ ννεῦα 4]1} ἀπιαζβά, ἰη- χης τς 

ΒΟΠΊ ἢ μα ΠΕΥ αιεδβιίοηθα διηοηρ Πα πιβεῖνεβ, βαγίησ, μαι "μον τ 
της 15. 1015) ψῃδί πὲνν ἀοςίγίηε ἐς {Π15 ὁ 15 ἔογ 16 νι δας ΟΥΙ Υ 
σοιητηδη 61 ἢδ ἀνε [ἢ ὑποΐδδη. 5ρ 15, δηα (6 Ὺ ἀο οΟὐδΥῪ Ὠΐτη. 

28 Απά ἱπητηθαϊδίοϊυ ἢ15 ἔδτης βργεδα δργοδά ᾿ἴ [ἢτουρδους 18 411 [8 
Τορίοη τουηα δρουῦί (4}1166.}9 

1. ἀεϊ!νετοά ὑρ 3. 414 δετί απίλογέζέες ον οὗ τ 6 Κίῃρᾷοπι 
8. )ε]ΐενα ἴῃ 4 Απὰ ραββίηρ δἱοηρ δ ἴῃ 5 Ἰεξ {πη ποῖβ 
Τ ργμεἶ ἰδ ΓΘ 8 υοδῖ 9 μυϊηρ {π6 ηδῖβ ἴῃ ογάθγ 

10 ρῪὋ 11 ἰρδοῆϊηρ 12. ἃς Ἠανίηρ 
18 ἐμ φογί βι ταὶ ΠΌΝΑΥ 14 ορμέξ]εῖ 5 δίοπβδ ; 
δ γἡς δεεΐ στε λογίες γεαα ἈΝ αὶ ἰ5 ᾿η15 ὃ Α πεν ταδοίηρ ! 
16 ργῃ ἴοΥ 
ἍἹ ἐς ὀέεί σπίλογίἑέσς γεαα Απὰ ἴῃ6 τεροτὶ οὗ Ἀἷτπλ βἰγαὶ ρ να ννθηΐϊ οὐϊ 

ΘνΟΓΥ ΝΕ ΣῈ 18 ῃίο 19 (81Π|ὲς τουηὰ δρουΐϊ 
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29 

40 Ϊαπ|65 δηῃά ΙΌὮῃ. 

31 ἔενογ; δηᾶ δηῆοῃ 35 (ἢδγ “[61}1] Ὠἰπὶ οὗ ὯΘΓ. 

ΤΗΕῈ ΟΟΘΡΕῚ, ΑΓΓΟΚΌΙΝΟΕ ΤΟ ΜΑΕΚΚ. 

"Απάὰ ξογιν,9. ἤδη ΠῸΥ νοῦα σοπλα ὅ οιῖ οὗ ἴΠ6 5Υπ8- 
δοόσαςο, ἴδΥ δηϊεγεά ἰηἴο [6 Ὠου56 οὗ ϑίηοη δπὰ πάγον, ν ἢ 

Βυϊ Θἰπηοη 5 ΜΙ Θ᾽ 5 ἸΟΪΠΘΓ ΙΔΥ 5ϊςκ οὗ ἃ 

2 249 
- Μλττ. νἱϊϊ. 

τ4-|1,ά ὺ0κ 
Ἐν. 28 -4ι. 

5 δεῖ. 21, 23. 

Αμῃά ἢδ οσδηιὸ δηάᾶ 

ἴοοκ ᾿εγ Ὁ. [6 Βαηά, δηά [{ιξτ64 31 δῦ ὕὑρ ; δηᾶά ἱπηηγχραϊαίοὶγ 33 
[)6 ἔδνογ οἵ θυ, δῃᾷ δ τηϊηϊδιογοα πηΐο {Π 611. 

32 Απηά «αἱ ἐνθη,28» γῆθη τς δὰη αἰ 5ει,39 [6 γ Ὀτουρϊ ἀηΐἴο 2 σοπιρ. τκο 

Ὠϊπλ 811 [δὶ νοῦα ἀϊβθάβθα, δηαὰ δηλ (ἢδί νογα ροβϑεββϑβεα νι 
ἷν 40. 

43 ἀ6ν!]5.5. Απὰ Δἃ1]] 4 τῇς ον ψὰ85 ραϊμεγεά τοσείμογ αἱ ἴἢς ἀοοῦ. φ γεν. :ι. 
234 Απάὰ δα Βεαδ]θά τῆδηνυ ἰπδὲ ψεγα δῖοκ οὗ ἀἴνοῖβ ἀἰβθαβθϑ, δηά οδϑβί 

Ουξ τΔΥ ἀεν!]5 ; 35 "δηᾶ βιιβεγεά ἠοῖ ἴδ ἀδν!}5 25 ἴο ρϑαῖκ, Ὀ6- γ 86ονεσ. 25. 

Οδιι86 [6 ΚΩΘΝ Ὦ112. 

Ὁ αιγαὶ σαν 
32 ονεΐ ἰτατη θα ἴον 
Ἢ αἰϊοσ ἴῃ δ νν25 56ῖ 

(Γσηκονοιοου ὉὙΠ15 ὕο5Ρ61 ῥγεβοηΐβ ἰῃς ἔεν- 
ἐπὶ ἀενίφιοπ5 ἔγοπι ἴἢ6 σὨγοηοϊορίοδὶ οτάθσ. [Ι͂ὴ 
1ῃ6 Μ ΏΟΙΪς᾽ παγγαῖῖνα οὗ [6 τ] ΓΥ ἰῃ ΟΔ|11|ἐς, 
νὰ πηὰ ἰγὰϊ οπα 50ἢ : ἴῃ ἴῃς οα8ε οὗ ἔπε ἔεαξί δἱ 
1κν}}5 ποις; σἤαρ. ἢ. 15-22. Οπ δα οςουτ- 
τοηςδκ θεῖνοοη τῆς ἰοσηιρίφιίοη ἀπὰ (6 ἀρρδδῦ- 
Δῆοδ. 'η (ἀ8}1Π6ς. 5ε6 ]ηἰγοαυςσιίοῃ, ΡΡ. 17, 1, Δπᾷᾶ 
ου Μαῖϊ. ἵν. 12-ς ; ]οἤη ἱ. τρο-ἶν. 42. ΑἸ] δατ- 
ΤῊΟΠ 515 ἄστος ἰπ μυἱασοίηρς ἴῃς δνοηῖβ τεςογαάδα ἴῃ 
τ)}5 βεοιίοη ἱπ οῖῃ σὨτοποίορίςαὶ ἀπα ᾿πππηοϊδῖς 
διισςαϑπο. Αἰοπιίίοη ἴο [015 ἕδος δ 45 σγεδίγ ἴῃ 
ὉΠῸΟΥβι πη ἴῃ 6 ὈΓΟΡΕΙ ΟΥΩΟΓ οὗ ἐνθιιῖβ 45 Γ6- 
οοταεα ὃγ Μαιῖπεν. ὙΠ6 ἰδηβέου οὗ 115 τγϑϑβὶ- 
ἄδιηςς ἔγοιη Ναζαγοίῃ ἴοὸ Οδρεγηδυπὶ ἴοοῖκ ᾿Ϊαος 
Ἰείοτε ἴῃς οδιΠπρ οὐ ἴῃς ἤγδι ἀἰδοὶρ] 65 (νογβ. 16-- 
20) ; 58ε6 Μαιῖῖπον ἵν. 12; [ἀκὸ ἵν, 16-3ο. 

νεῖ. 14. Νον αἷϊον Το ψ88 ἀοϊϊγογθὰ ὑρ, 
ἦ. σιν ναὶ ἴῃ ὑτίδοη. Οἡ (6 τδάβοῃ οὗ {15 ἰπη- 
ΓΙ ποη θη, 566 σἤᾶρΡρ. νἱ. 17. - Φο8Βὴ8 οδθ ἐπίο 
ΘΑ θ6. ὅες Μαῖϊ. ἰν. 12. Νοὶ ἔγοπι ἔδησ οὗ 
Ἡ]εγοῦ, Ὀὰϊ οὐ δοοουπέ οὗ τῆς ορροβὶτίοῃ οὗ ἴῃς 
ῬΠαγίβθος, ἀπο δ᾽5ο ἴο τϑᾶςῇ τῆς (δ) 681 Πη45565 
ὙΠῸ πα εδη ἱπιρτεβϑε ὈΥ ἴῃς ρῥγεδοῃϊηρ οὗ 
ΤΠ ἱηρ ἴπ0 (08ρ0] οὗὨἨ Θοὰ. ὅε6 ὕε- 
οΥν δπὰ Ἴοηῖρ. Μαδῖιῖῖ. ἱν. 17, 22, ἔσγοπι ἴῃ δία 
βάθβαρε ἴῃς 'γογάβ : “οἔ [με Κίηράοπι᾽ μᾶνε ἼἽσγερῖ 
1η ὮΟΓΕ. 

γεν. 15. Τδο Εἴη ἰδ ζ018611ὁΔ. ΤῊς τῆρῇς τἶπης, 
ΑἸΤεΔΥ ργεαϊοϊο, ᾿ὰ5 σοπα 'π ἐπ] αϊπηοηὶ οὗ 
ΕΙΡ ηεον. Κ ΤᾺ8 Ἰπηρσάοῃ οὗὐ θοὰ 1 δ διδηᾶ. 
Ταἴιπδιν - ἴἢς Κιπράομι οὗ Ὠδανεη.᾽ ΤΤῆδ τεῖση 

οὗ τῆς Μεββίαμ, νυ μῖ ἢ 8 (6 Κίηράοπι οἱ σοί, 
ἢδ5 Δρργοαςπῃε. Ο(οιρ. Μαῖῖ. 1}. 2. -- Βορϑαῦ. 
(ου}. ἴΠ6 ργεδοῆίησ οὗ οῆη τς 1δαριϊδι ; Μαῖῖ, 
ἡ], 2. --ς Βοϊέονο ἰῃὰ [90 χοβροὶ. δου δῦ ἴο ΜΑγκ. 
Τῆς πιορϑᾶσε οὗ [οὔη ἴδε Ἰλαρί5ι 14 ποῖ πο! υὰς 
{η|5. Α5 γεῖ οὔὖγ ] οτεὶ ἐοαβ ποῖ ργεδςοῦ διῇ ἴπ 
Ἡ πεῖ ; τηδῖ πυδῖ σοπὶο ἰαῖογ. ὟὙεῖ ὄνϑιὶ ΠΟΤα 
ἦ5. ἴῃς σογηὶ οὐ ἔαὶε ἴῃ 4 Ῥεγβοιδὶ ἘδαδοΠΊοΓ, 
ΤῊς 76οῖν5 411} πορεά ἔοσ τῆς Κίηράοπι οὗ σοά. 
7εδὺν ὑγοοϊαϊ πη ἢ, δὰῖ δή 5. βοπιειμίπσ τΠοΥ ἀθ 
ποῖ 56δδ ἴω ἢᾶνε Ἔχρεςίοα ; τερεηΐδηος δηα ζδιτἢ 
ἧπ ογάδν ἰο θηῖοσ ᾿ἴ. 

γεν. τ6. ὅθε οὐ Μαῖϊ. ἱν. 18, εἴς, ὙΤῆα ἔοττῃ 
οὗ ιἰδε οτ᾽ρί αὶ δἤῆοννβ δπτῖγα ᾿πάεροπάήδηςς οὗ 
Μδαιίποιν, διὰ (ἢ6 τότε σταρϊς διγὶς οὗ Μασγκ. 
“-͵ἸΩ [9 806, ποῖ "ἱπῖο ;᾽ 16 'ποὶ 28 ἰῃ τὰς 
ἩΛίοΙ, δη [ΠῈΥ ψψεσα πιονίηρ 1ἃ [ΠΟΓΟ, 

31 γαϊβεᾶ 
38 ηδη ονθηΐηρ γἃ8 ΠΟΠΊ6 
36 δηηοη5 

νεΥ. 17. Οὐπι9 γὃὸ δέθσ πῖιΘιύ Α ποῖος [Ἰτογαὰὶ 
σοπαοηηρ οὗ ἴῃς οοπηπηδηα τεοογδα Ὦγ Μαΐῃεν : 
“Ἑο]ϊονν τπ6.᾽ --ἴὸ Ὀϑόοθ. Μοτῖε 5ιίγγ δ6- 
ουγαῖα τη Μαῖῖ. ἱν. 19, ἤδπος ποῖ σορὶδα ποῦ 
ςοπεδηβαα ἔτοηι [(ἢδὲ δεσουηῖ, 

γεν. 19. Α ἡτ|9 ἔαγίμοσ. Αἢ ὀχαςὶ βιίαϊεγηδηῖ, 
Ῥεσιδγ ἴο Μαῖκ. Μαῖῖδενν πιεητοπβ ἴῃ [ἢ]3 
οοηπποοίίοη ἐπᾶὶ Ζευδάσε ννα8 'πθ τῆς ὕοδῖ; Μαγκ 
ἰηβετγίβ ἴῃδι ἑδοὶ πῃ ἴπ6 ποχί νϑῦβα. 

γεν. 2ο5ϑ. ἍΟᾶΣ [89 ἰγθὰ βοσνυδηΐϑ. ἈῬδςι]δτ 
ἴο Μαγκ. Ζεῦεεες ννᾶβ ποῖ ροοῦ, δηα ννὰβ ποῖ 
Ἰείς 6 1016585 ὮΥ (Π18 δαοὶ οὐ [5 5015. -- οπξ 
αἴϊον εἷπι, ποῖ 50]. ΓΟἸΠον εα ἘΠη᾿ (Μδεϊ. διὰ 
1 Κε). Τῆς στεαῖ γαγιςι γι ν οὗ τς ὑτίοξ 86- 
οουπῖ ϑυρσραβῖβ ἰμαϊ ] εἴογ 1561} το]ὰ Δίατκ (6 
βίουυ. “ϑιοη,᾽ --- τουΐ τὴς δα τίοη : " ςΑ]1ςἀ 
Ῥειογ᾽ (Μαίθεν) 15 Ὠιἰβίογι δ! Υ ποτα δοςσυγαῖα. 
Ηδξηος τἰῃς ογίδγ οὗ Μαῦῖκ ἰβ ὑγοῦ δ! Υ [6 πιοσα 
δχαςῖ, Ῥεῖοτ ὑεῖ Δ αγε-ν ἴι1655 τπσοιρσῃουϊ, 

ψετ. 21. Ἀδὰ ΠΟΥ͂ [ὸ ἱπῖο Οδρθσζβδῦμι. 866 
οπ Μδῖξ. ἱν. 123. ὙΤ ἷ5 ννὰ5 ὑγο αν τῇς Ὀερὶπ- 
ηἰησ οὗ ουὖ 1 οτα δ πλϊηἰϑίγΥ ἰῃ ἰπαὶ ραος. ὍΤῃα 
ἐνοηΐβ τοοογάθα ὉῪ Μαῖϊῃεινν, οἢ2}}5. ν πν}}. 12, 
οςουγγαα ἰαἴοσ. -- γπδροσυθ. ὅες οὐ Μαῖϊ. ἵν. 

ψετ. 22. 866 οπ Μαῖέ. νἱ!. 28, 29; σοῃρ. ἴμι|κΚα 
ἦν. 22. 

ψεῖ. 22. (ομρ. Γυκς ἷν. 321-27. Α δὴ υἱῖὰ 
8 ΠΠΟΙθ8η δρὶγίϊ. 1,1{., “1π δῃ της] 64 ῃ 5ρὶσίϊ,᾽ ἢ 
ἢ5 Ῥοννεσ, ἴῃ ἰππιδῖδ υηΐοη ΨΠ ἢ. 566 οἡ 
Μαῖῖ. ἵν. 24. 

ΨΜοΥ. 24. ΜΏΩΔὶ 609 τ ἴο ὧἂο τὰ 1606. [,Ϊΐ., 
“δὶ ἴο υ8 πᾶ ἴο ἴδδ6ε,᾿ νυῆδις ἤᾶνε νὰ ἰῇ οοπι- 
τοη ; σοι}. Μδϊι. ν"}!]. 20. -- Ἰὸ ἀΟΒΊΣΟΥ 15. ἢε 
Ἰδησιασε οὗ [6 ἀἄξιηοη, ονεγυεασίηρσ τὰ σοη- 
βοϊοιιβη655 οὗ ἴδ τηῖη. ὙἼΠ6 ὑ]υτγαὶ 1ηάἰςαῖς8, 
Εἰ οῦ ἴῃς ργδβεηςα οὗ ποῦ πὴ οης αν]] 5ρί γι, 
ΟΥ̓ ἐμαὶ [5 οπα βρθᾶκβ 25 τῆς γεργοβεηϊδινε οἱ 
[ἢ οἶΔλ585β. Τῆς ἀεπιίγιςιίοη τεξεγγοὰ ἴο ἱποϊ υδ8 
Ὀαπβηπιεπῖ ἴο ἰογιηδηΐ (οοιηρ. Μίδιϊς. νὴ. 209), 
αηὰ αἷδο ἰῆς ἐεβίγιυςτίοη οὗ ἰῃ6 δπιρίγα οὗ ϑδίδῃ 
ἴῃ ἴῃς ννου]ά, δἰ δε δὰ ὕεραη πὶ βυθοἢ ἀχρα]- 
Β'ο8 45 [ἢδ56. --κ;χ  ηον ἴδθ06. ΑἸἰτγεδεν ἽἼοπ- 
βείουβ οὗ Ηἰξβ ἰηβιυσπος, ἴῃς ἐνὶ] 50 τὶ νΠῊ ΘῈ) 6 Γ- 
Ὠδῖγ8] Βαραςσ Υ τεσορσηΐζοβ ΠΠΠπ| 45 ἴῃς Μεββίδῇ. 
-- ὰο ΗΟΙΪΥ ΟὯ0 οὗ Θοὰ. Αἷιι Δοκηον]είριποιξ 
οὗ Ε{| Μεββίδβῃ!ρ, (τὲ ποῖ πεςεββατιν οὐ Η 8 
Τοϊν᾽ηἰϊγ. Τῆδ “ ἀποϊδδη ϑρίγὶϊ᾽ ἀεβοῦθο8. ΟἿ 
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Σιοτὰ 48 ἴδε “ΗοΙγ Οης,᾽ Ὀδοδλυβε [ἢ 58 ΒΟ] π685 
ἰοιτηθηΐβ πῖτὰ δἰ γοδαν, δηα τρδγὶβ [εϑὺβ 848 Οτς 
δβεηΐ Ὀγ οὐ ἴο ἀεϑίσγου ϑαϊδῃ 85 Ἔα ἶσα. 
εν. 25. ΒοὈτικοὰ Ουγ [,οτὰ τοξυ865 ἐπα 

(εΘΕἸΠΊΟΩΥ οὗ ἀδηοπβ ἴο Η:5 Ῥεΐβοῃ. -- Ἠοϊὰ (ἢν 
Ῥοδοϑ' [Χϊ|., “Ὀς (δου τηιΖΖ)οα;,᾽ 5]εηοοα. Α 
οοιηπιδηα Ἰοἰηεὰ ΣΏ Θηξογοίην ῬΟΝΕΥ. --- ΟὍΣΩΘ 
ουΐϊ οὗ πἷἰπι. Ὑνο ἀϊδιίίηςϊ Ῥδτβοηδ 68 ΔΥῸ 
ΒΡοίδη οὗ, ἴῆε ἀεηοῃ δηὰ ἴῃς ροββεββϑεα σηδῃ. 

γεν. 26. δὰ ἴοσχῃ εἰπι. Α ρΡασόχυβῖῃ δι[ἐπάδὰ 
τῆς ἀϊϑροβϑεββίοῃ (ςοσιρ. ομᾶρ. ἰχ. 26; ΚΕ ἱκ, 
42) ; ποὶ ἃ ἠδῖαταὶ σοηνι]βίοῃ, Ὀυῖ [ἢ6 τηλ][ςουβ 
δοῖ οὗ ἴδε΄ ἀδΙηοΙ. --- Ογίοὰ στἱτὰ ἃ Ιουὰ γοΐοϑ. 
ΤὨς δοῖ οὗ τῆς ἀεγοῃ, ποῖ ἃ ΟΤΥΥ οὗ ρδὶῃ ἔγοιῃ ἰῃς 
ἀειποηίας. ὰκὸ (ἰν. 25) δά 5 (μᾶῖ ἴῃς ἀσπιοη 
“δυτί τὰ ποῖ᾽ Τα ρταρῃϊς δηὰ τηϊπυῖϊε ἀ6- 
δου ρίίοη ἔοσθιά8. ἐῃς νἱεν τηδὶ (818 23 ἃ οὔσζςε οὗ 
ΦΡ᾿ΕΡΞΥ. ! 

εν. 22. ἘΠΟΥ αποδίοποα διοπρ {πϑῆλδοῖνοα. 
ΟἿΪΥ ἃ τηΐσγδοϊς οουἹὰ ὑγοάυοςς τ }5 εἤεςι. Τῆς 
Ῥεορὶς μβ αὺ ἴο {πη δῃὰ ἀγρὺς ἔοσ τπεγήβοῖνοβ, 
ποῖ ἴο δϑῖ ἐῃε βοσῖθα5. -- δὲ ἰδ [μἷ8 Ὁ ἃ 0 

! ΤῊ 15 186 χεηδοπηρ οὐ (ἢ τόσα 
νεῖν τεροτί οὗ Μασ. Τὸν ΠΙΡΒΕΥ ἱπέοιτεα, 
(αὶ βυςοἢ ΠΕ ἃπὰ υὑποχδιηρ θα ρον εῦ ᾿γ28 ἴο 
δἰίεϑὲ ἃ πὸὺν τονοϊδλοη ἔγοτλ Οοά. --- Μαχὶς δπὰ 
1υκε ταεηοι τι 8. τηϊγαοὶς ἢτϑί, τ Πουϊ Βαυηρ 
(δαὶ 1 νγᾶβ δοίυδιν ἴῃς 3γ:2. Τῆδι ἰῃ Οδηᾶ οὗ 
6 41}ὲ6 (Ἰολη 1). 1-11}), γὰ8 ἴῃς ἤγϑί, βίηος τἢ}8 
Ἷ8Β ΟΧΡΙ6ΒΒ}Υ δίαϊς ἃ. Τηδ βεοοπᾶ 15 γεοοσαβα ἴῃ 
]οδη ἱν. 46-ς4(.. Μαίοεν (ἰν. 24) βρεδὶςβ οὗ 
ΤΩΔῺΥ ΤΉΪΓΔΟ]65, θὰ ἀαϑ 065 ἢσϑί ἴῃς δ Δ] [}ηρ οὗ ἃ 
ἸΘΡΕΥΙ (οἤδρ. νἱῖ. 2-4}, ἰῇ δοοογάδηςς ἢ [ῆς 
Ρυγροβα οὗ [18 αοβρεὶ. Μαῖκ ργρὶνεβ βρεςὶαὶ 
Ῥτγοιηΐποηος ἴο (τ 515 ΡΟΎΘΥ Ονοσ ἀΘΠΊΟΠΒ. 
γεσ. 28. Αμπὰ [δ0 τϑροσχΐ οὗ εἰπὶ σίγα ἈΓΤΑΥ 

ψοπΐ οὐ ΟΥΟΣΥΨΒΘΙΘ. ὙΠὲ οοττεοῖ τεδαϊῃρ ᾿Γα- 
Βεηῖβ τηοϑὲ σσγδρῃ ! Δ}}} ἔπε οἴἶξεςϊ οὗ ἐπ ΣΎ ΓΔΟΪ6. 
-- Βορίου οὗ Θ4111ὃὁὸ0 σουπὰἃ δϑουξ. Νοῖ ἰῃς τα- 
δἰομβ δα᾽δοςηὶ ἰοὸ δ]δ]δε, υυϊ τῆς δἀ͵δοσηῖ σε- 
Εἰοῃβ οὗ (1116 6. 

ψεῖβ. 29-}4.- ΤῊ8 ταϊγᾶο]6 δηᾶ ἔποβο ἴῃ τῆς 
ἐνοηΐης ἔο]]ονίην ἂσὰ τροπεὶοπεὰ Ὀγν Μαεπεν 
(ν11}. 14-17} δπὰ 1λικς (ἰν. 328-41). ΤῊς οτάοσ οὗ 

ΟΗΑΡΤΕΚ [. 435-45. 

ΤῊΕ ΟΟΘΡΕῚ, ΑΓΓΟΕΚΌΙΝΕ ΤΟ ΜΑΕΚ, [( ΒΑΡ, 1. 14-4ς. 

ἴῃς ἸαϊξοΥ ἀστεαβ 1 ἰδὲ οὗ Μδῖκ, δηὰ ἴλ6 {ἶτπλε 
18 ἀς πη Εἷγ ἱπαϊοδίθἃ. Τῆς ἀσονΔ 5 ἔσου 16 
οοἴτεοῖ ογάοσ τηδᾶὰς ὈΥ Μαιίδενν σδῃ Θδ81}}}γ Ὁκ 
ἐχρ αἰηεα (566 οὐ Μαίί, νἱ]]. 117}. 

Ε΄. 29. Αμπὰ δπἰταϊρῖταγ. Οπ (ἢς “5 θαϊῃ 
ἀαγ᾽ (νεῖ. 21) αἴϊοτ ἴῃε οσουττεηος ἰῇ ἴπ6 5γηδ- 
οριε. -- ἴδο Βοιδο οὗ Ββίπιου δηὰ Απιάσοσ. ΝΟΥ 
ἵνηρ ἰῃ (δρογηδυ (8ες οἡ Μαῖϊ. νἱῖ}. 14). -- 
ὝΙ Ζαπιοα δηὰ 7208η. Μαικ δἷομε τ᾿ποητοη8 
(6586. Τῆς ὉΠΚΌΒΗΝ ἔλνουιβ ἴῃς ΤΏΘΟΥΥ ἰδδὶ 
Ῥεῖοσ μδὰ ἰο]ὰ Ματὶς οὗ τ. Τὰς ἔνεῖνε ᾿ετε ποῖ 
γεῖ σβοβδη ; ἰπουρῃ ἴῃδ86 ἔουγ Παδὰ Ὀεδῃ οδ]]εὰ 
ἴο ἔο!)οὐν Ὁ σιϑὲ (νετγβ8. 17, 20). 

ει. 320οθ. Απὰ εἰσαι ΓΑΥ ΤΟΥ [61]. εἷπὶ οὗ 
8ογ. Μαίζιονν οχὔβ {π|5 (6]]πρ; 1Κ6 5Α4Υ8 : 
δεν Ὀεβουρσῆςϊ τὰ ἔογ Βοτ.᾽ 

γεῖ. 31. Ἰοοῖκς δου Ὁ [1:0 μδηᾶ, δηὰ ταϊδϑὰ ὯθΣ 
ὭΡ. Μα]γκ ἰ5 ἤεοῖε πόσα τηϊπυῖς (Δ ΜΔ ΠΕ ΟΥ 
1κκε. 866 οἡ Μδῖϊ. ν}ῖ}. 1 5. 

γεῖ. 32. Απᾶὰ ΨΈῈΘΣ ΘΥ ἯΔΒ ΟΟΙΏΘ, ΒΥΟΣ 
ὅιο δ} ψὸῶϑ δοῖ. Τῆς ϑαρραϊῃ δὰ επάρὰ, δηὰ 
λον ἔεϊξ δὲ ΠΌοστν ἴο ὈὉσπηρς {πὲ 8ἰοἰς δπᾶ ροϑ- 
86556α, --- ἴἔποια ἰδὲ τοΣ9 Ῥοπδοδϑδοὰ ψἱτ ἀθσλοςδ, 
Οἵ, τογὲ 1] τα ])γ, “ἴμο8ε ἀεπηοπίζεᾶ, ὑπάεν ἴῃς 
Ῥονγεγ οὗ εν] 5ρ:γ15. ΤΒοὸ ἴνο δϑιοϊεα ο145568 
ᾶτὲ ἀἰβθησυϊπησα, 
ει. 32. Θδιμβογοὰ ἰομϑῖδοσ δὲ [89 ἄοοσ. Ρε- 

Οὐ ἴο Μαγκ, δηὰ ξυρροβίηρ [ῃς ἱπηργοββίος 
τηδας οὐ Ῥεῖεσ Ἰοοκίπρ ουἢ(έτοτα ἴῃς Ποιιε. 

γεν. 34. Απὰ 80 ποαϊθὰ πδον, εἰς. ΤῊΐβ ἀοα8 
ποῖ ἱρὶνγ ἴπᾶὶ βοῖὴα ψεγὰ ποῖ μιοα]εά, οἰἴ πο Υ Ὀ6- 
οᾶυβε ἴπεγα νγᾶ8 ἡοῖ {ἰἰπι6, ΟΓΥ Ῥδοδυβε ἴΠΕΥ Ἰδοκεὰ 
ἑαϊτῃ ; θοίῃ Μαιπον (ν}}}. 16) απὰ 1υἰὸ (ἰν. 40) 
ΒΑΥ παῖ 14]] νγεγε ἢιδδ]ςά. -- ϑυϊογοὰ ποῖ [06 ἀθ» 
ΣΠΟΩΒ Ὅ0 δροαῖκ. ΤΠΐβ ΝᾺΞ 02]. ὅ66 νεῖ. 25; 
σοῦιρ. 6 τῆοτε ραγίίσυ]ατ δοοοιηΐ οὗ ὰκῸ (1ν. 
41). Ουτ Τογά οουἹά Ὀὲ ΗἸπι861ξ (ἢ6 ιῖίπε55 τὸ 
Η!5 οἰαὶπιβ (ςοτρ. ] οη νἱϊ!. 14-18) ; ὈΓΔΟΏΘΔΙΙΥ 
Ὧο τϑῃ Ἔνοτ Ὀο]ΐεναβ ἴῃ ΓΟ τϑὲ τους ἤτβι Ὀ6- 
Ἰίενίησρ Ομ τίϑ Η:πιβεῖ ἱπαἀδροηα θη οὗ ΟἿΟΣ 
ὙΠ Π6556353. ΒαΒ.468 ἴμ6ϑεὲ ΨΟΙΟῈ ὈΠΎΟΓΙΩΥ ννῖτ- 
Ὠ65865; ἰξ ννβ ποῖ ἴπ6 τίργῃϊ Ὀπιθ ἔου ἴὰ6 τἴτυιἢ 
(Π6Υ 5ἰδίεα. Βυῖ ϑαίδη δηά ϑδἴδῃ᾽ Β δι βϑλγ 68 
ςἂη Βρεᾶξκ (ἂς ἴσἢ  ΒΘῺ 11 111} ϑεσνα δὴ 6ν]}} εηὰ, 

Ον»»γ Ζογα"ς δ γε Οἵγομῖ ἀγορά Οσαΐίέσε: 156 Ηἰσαξϊηρ οὗ α Ζόρεν. 

35." ΝΙῚ ἴῃ τῆ6 πηογηϊηρ;, τἰβίηρ ὉΡ 8 ρτεδαῖ ψὮ16 Ὀεΐοτα ἀδγΥ, πα 

ἣς ψοηῖ ουἱ, Δηά ἀδραγίεα ἰηΐο ἃ 5ο]ζατγ 3 ρίαδοθ, δηά 
36 δτμεγε ραγεά. Απὰ ϑίπιοη δηᾶ ἴπεγ πὶ ψεγα ἢ Ὠΐπὶ [0]- ὁ 8. Μεῖ. 
27 Ἰονοα δἴζογ ῃίπι. Απᾶ ψῆδῃ {μ6γ δὰ ἔουπα δίηι,ὃ ἴΠΘΥ 8814 “ 

28 πηΐο Ὠίτῃ, ΑἹ] »εδρς 566 ἔογ {μεε Απά δ 5414 δ υηῖο πδηὰ, 

Ι,οἴ ὺ8 ρκοῖ ἱπίο [Π6 ἡδχί ἴον 5, ἴῃαὶ 1 ΤῆΔΥ Ρῥγθδοῦ τῃεγα 8150: 
40 ἴοτ “ τῃογοΐοσγα 8 οᾶῖηβ 1 ἔοσίῃ. Απηάᾶ “δε ργεδομεὰ 19 {Π6]γ βγῃδ- « ἴ5. ἱχὶ. τ. 

αἵ ὅεδ νϑσ. 1, 

σοριι68 Τῃσγουρδουΐ 411 (Δ ]1|66, πὰ οδϑί 0 ουἱλ ἀδν1]5.1}} 

40 

Τα στεαλῖ ψὨΐΠΕε Ὀεδέοτα ἀδν, ἢς τοβα ὑρ δῃὰ μψεηῖΐ ουϊ 
4 Δη6 [ΠΥ 58 

Τ μἀε δεεῖ αεζλονί δ» ἐμ5 477 6 
8 Αηᾷ (ΠεΥ ἔουπά Πϊπὶ 
6 ςδί(ἢ 
9 νρηῖ ἰηἴο 

11 ΠΘΙΟΙΏ8 

ΔΑπὰ τοῖο οἂπὴς ἃ ἰθροῦ ἴο ἢἰπ),3 Ῥεβθεοῃίηρ Ἀϊὰ, δηάᾶ 

ἘΠῚ 

“ Ἵαττ. νἱῖ. 
1.41 υκε 

3 ἀεβοσί 
δ᾽ ΑἹ] ἃγὰ βεεκίῃρ ἴπδς 

8 ἴὸ [ἢ]5 δῃὰ 
10 ρσϑδοῃίηρ δπὰ οδϑβίίηρ 
13 ξοτηδτῇ ἴο ἷμῃ ἃ Ιερεσ 
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γκηβαϊηρ ἄονῃ ἴο Ὠΐπι, ἀηα βαγίηρ απο δϊπὶ, 16 ἕπου νὴ], του “7 Μέρες, αν, 

41 οδηβῖ πιᾶκα τὴς οἰθδῃ. Απά ]ε58115,18 τγονεὰ ψ ἢ σοπηρδϑβϑίοῃ, 
14; ἙΟἾΔΡ. Χ, 
17. 

Ρυϊ1 ότι ἀΐς Βδηά, δῃηὰ τουομϑὰ Ἀΐτη, δηὰ βδιἢ αηΐο ἴῃ, 1 

42 1]; Ὀ6 (δου οἰε4η.}δ Απάᾶ 88 8000 85 ἢ6 ἢδά βροκβϑῃ,}6 ἱπηπηε- 

ἀϊαῖεὶγ 17 της Ιδργοβϑυ ἀδραγίβα ἔγοτῃ πὶ, δῃὰ 6 νγὰβ οἰθαηββα. δ 

43 Αμά 986 5ἰγαιγ 15. ομαγρεὰ ὨΐπΊ, δὴ ἔοσι ἢ 1 βοηΐ Ὠἰπὶ σ Μαῖα 

44 Α.ΑΥ ; Απὰ 5811} υῃΐο δίπι, 566 ἴποιυ βὰγῪ ῃοϊῃίηρ ἴο δὴν πιδῃ: 19 

δυΐ ροὸ ΤΥ ψΑγ, ββενν ἴγβεὶξ ἴο ἴμ6 ῥγίθϑδί, δηά οὔεσ ἴογ ἴῃγ 

οἰεδηβίηρ ἴμοβα (Ὠἰηρ8 ψὩϊο ἢ Μόοβαβ σοτϊητηδηάεά, ἔογ ἃ [6511- 

45 ΤὨΟΠΥ͂ απο ἴδε. ὃ Βυΐ ἢς ψϑηΐ οὔ, Δηα Ὀαρᾶη ἴο Ρυ ] 15} 22 ἃ ουαρταιν 

πλις ἢ, δηᾷ ὁ ἴο ὉΪ4ΖΕ 3. Δργοδά ἰῃς πχδίίοσ,Ξ} βου οἢ δαὶ [6501.5 ὁ 596. Μαῖι. 
οουϊά ΠΟ τοσΤα ΟΡΘΗΪΥ δηζογ ἰηΐο ὃ ἴῃ 3 οἱἵγ, θυΐ ννὰ5 νι Πουΐζ ἴῃ 
Σ ἀρβοσγὶ ρΙδο68: δηὰ ἴδ γ᾽ οΔτηδ ὕο ἈΪΠὶ ἔγοτὰ Ἔν σΎ αυδτῖοσ. 

18 ἢς (σεεογαέρηρ 1ο ἐλ4 δεεξ αμέλον 65) 
16. ,“ἀὲ δετί ἀμΟγὴ 
18 ΞΟΙΘΙΠΊΩΪΥ 
30 Ξρτεδὰ 

ἐφς ονεῖξ Δ8 ΞΟΟῺ 45 ἢς δὰ Ξροόκδϑη 
19. [6}] Ὡ0 τῦδῃ δηγιῃίηρ 

51 βίου, ἐξ. νογὰ 43 

χχνἱ!!. τς. 
ἢ 10 ον. χὶ. 26. 
ὦ Ομβαρα. ἱϊ. 2, 

121 ἰἰ, γ] 
Τακα γ. 1τ7} 
οοιαρ. ) οἷ 

18 τηδᾶᾳ οἴθδῃ γἱὶ. ἃ. 
Ἵ ΘΙ γΑΙ στννΑΥ 

14 ςἰγοϊοδοά 

Δ 

ΟΟΝΤΕΝΤΒ. ὙἘὲ ᾿ούγηου ᾿Ἰμσουρὴ ΟἍΆ1116ς ποτε 
δροΐκεῃ οἵ (νεσβ. 35-29) 5 ἴῃς ἄτβί. οπε τεοογάςεα 
ἐπ ἴῃς Οοβρεὶβ δπὰὶ 15 ἰάἀδηῖολὶ 8 τπδῖ τηθη- 
Εοπεὰ ἴῃ Πὺκὸ ἰν. 42-44; Μαῖϊ. ἱν. 232-25. Μαγκ 
δηὰ [αἰκὸ, Ὠονανου, ἅσα τοσε ἀεῆπίίς ἴδῃ Μαῖ- 
πεν ; ἰῃς ραββᾶρε ͵υ5ὲ οἰϊεα ἔτοπι ἴῃς ἸΑἰτοΥ τηδῪ 
Ὀὲ ἃ πΊοσε βοπεγδὶ ἀςβογριίοη οὐ οὐσ [οτα᾽ 5 τηΐπ- 
ἰϑῖτγ ἰῃ σ41}}166. Τῆθ τηϊσαοῖς οτος ρίνοη ἰῃ ἀ6- 
121} Ὀγ Ματὶκ (νεσβ. 40--4.5) ἰ8 ἴῃ 115 ρσορεῦ σῇγοπο- 
Ἰοφίοαὶ ροβίοπ. Μαίζδεν (ν]}}. 2-4) ἀενίαἴεβ ἔογ 
ἃ Ρυγροβεα. -α Τῆς οπλοπάδιουβ βυρρεβίεα ἴῃ [Π18 
δεοιϊΐοῃ σοπέοσῃι ἴο τῇς Ὀεϊίεν δϑίδ Ὁ 15η 64 Οτοεῖκ 
ἰεχὶ δηὰ Ὀτίηρ οὐἱ τοῦς ἔ0}}Υ [λ6 ᾿ἰνεῖν ομλγδοίου 
οὗ Μαγκ᾽ 5 ϑιγὶς. 

γετ. 35. Α μεοοὶ ΜΝ11Ὸ θοΐοτο ἀδΥ, οἵ, "8 1}ς 
ἴϊ τᾶϑ 511}} πίρῃς,᾽ Ικὸ: ἔθη ἰΐ τγᾶϑ ἀδγ,᾿ οἵ 
ΕἸ ΓΑ γ, “ἰς θεοοταΐης ἀδγ.᾽ ΒοΙἢ ταΐοῦ ἴο [ῃς 
δᾶτης ροϊηξ οὗ {ἰπιο, [6 δαγ]] οὶ ἀλνγῃ. Βεΐψεθῃ 
Ἐπ18 δηὰ τῆς Ῥάγα]]εὶ ραβϑδᾶσε ἴθ [ὔὐὔκὸ ἴΠΕΓΕ 8 ἃ 
ετεαὶ ἀἰθεγεποε ἴῃ ογάβ, μου ρἢ ποης ἴῃ πιδίξεσ. 
Α ρντοοῦ οἵ ἴῃς ἱπάδρεπάδηος οἵ Μασκ, 5ίπος 
Μαίμον ἀοοθβ ποῖ γίνε πόδε ἀεἰλὶ 5. --- [πο ἃ 
ἀδοοῦὶ 7Τυβὲ 5 ἴῃ [1κ6. “ Θο  ᾶγν ΡΙδος᾿ 
ΤΟΥ Ἔχργεβϑεβ ἴῃς ἘΠ ΠΑΡ ἰςα ΟΠλγδοῖογ οὗ ἴῃ 
τερίου τεξειτεα ἴο, ὕᾳϊ ἴῃς ψογὰ 15 υϑ08}}} τεη- 
ἀοτοα “ ἀεοβοτί.᾽ Ἐν ἀοηΠν θᾶ Ολρογηδυῃι. --- 
Διοᾶ ἴδοτο ὑσαγοὰ. Ουγ 1 οτὰἧδβ Ἔχδῖλρὶς οπ͵]οὶῃ8 
δεογεῖ ρύάυεσ. Ηἰ5 νοσὶς δῃὰ ὑγαυδὺ ἅγα ΟἸ Οβεὶν 
ξσοππεςῖοα, Τῆς Ρῥυποῖ]ουβ οὐβογνάπος οὗ ἴπὲ 
ϑδρῦδιἢ ἰῃ σαρεγιδῦπι ρανε ἴῃ 6 ΡΕΟρΙΪς {Πεὶγ σαβί, 
δηὰ γεῖ πιυϑὲ ἢανε δὐπάροὰ οὐγ 1,οταΒ Γαροβα. 
Ῥτγάγεῦ ψ]Ὡ Ηἰἶπι 8δοῖηβ ἴο πᾶν δε ποῖ ΟἿΪΥ 
ἰηϊ παῖς οοπιτιυπίοη ἢ Ηἰ5 Εδίμογ, θυ ἃ ἢθο- 

Ρτγεραγδίοῃ ἔοσ Ηἰβ συϊηϊδῖτγ. Ηοῦν τυςἢ 
τογε ποοαξυ] ἔογ αι 1 

νεῖ. 36. Τδον ἰδδὲ ψοῖοὸ υἱδδλ εἶπι. “δ᾽πιοη;,᾽ 
ταοπιοηδὰ ἢτπιὶ 45 μοδα οὗ ἴα ἤουβε ἔσοση ψῃηϊοῇ 
7εβυβ μλὰ νἱ τ πάγαννῃ ; (86 ΟἴΠΕΙΒ ᾿εΓα : [π|68 
ἃηὰ Ἰοῦπ δηὰ Απάτον, ἰβουσῇ ῥεῦῆδρ8 πιοτε 
ΤΩΔΥ Ὦδνε Ὀδεη ὙΠ [ΠΟΘ Ι. 
ψετ. 47. Ἀπὰ [δ6Υ Τουπᾶὰ δΐπι. ϑελγοῖὶ δηὰ 

ὈΠΟΘΣΊΔΙΠΙΥ ἰ5 ἱπηρ ἃ, 5ηος Ηδς Πδὰ τει γε ἴο δπ 
᾿ ἀπέχοαυδηϊοα 9Ρ0ῖ. --- ΑΙ! δζὸ 2906. Τῆς 

Ἵσσοναὰ βοου ἐο]]ονεα ϑίπιοη δης ἢΪἷ5 ἐγ πᾶ. 966 

Τκο ἵν. 42. Ῥοῖοτν βαὶὰ τη 8 ἴο ἰπάυςς Ηϊ πη ἴὸ 
τεΐυγη, ἀηὰ [ῆ6 Ἴοτοναὰ Ῥεβουρῃξ Ἡΐπι ἴἰο βίδγυ. 
ΤῊΘ Ψ}1}} οὗ (6 ταυϊτυᾶς ἀἰὰ ποῖ ρονότὰ Ηἰΐπι, 
839 ἴΠΕΥ βιυρροβεὰ, ἢδῆσε ἴη6 ΓΟΡΙῪ ἱπ ἴπς ποχὲ 
γΟΓ56. 

γεῖ. 8. Ἰοὶ τὸ δῸὺῸ οἰδονθμοχο ἐπίο ἴδπο ποχέ 
ἴονϑ. ὥροκεη ἴο ἴῃς ἀἰδοὶρ] 68, το σε ἰηνὶϊοαᾶ 
ἴο γο ἢ Ηἰθ. Τῆς δηϑννοσ ἴο πε τυϊ τάς 18 
ἵν ὃν [κὸ (ἴν. 43) : 51 τηυδέ ργεδοὴ [ῃς Κίηρ- 
ομὴ οὗ Οοἀὰ ἴο οἾἶΘΙ οἰτἶε5. 4150.᾽ --- ΤΒΔΟΙ ΤΑΥ͂ 

ῬΙΟδΔΟῖ ἴδποχ0 αἷσο.Ό. Νοὶ ἴο ψοσκ τηΐγδςὶθβ, Ὀὰζ ἴο 
Ῥτγεδοὴ ; ἱβουρὰ Ης αἱά Ῥοίῃ (νεῖ. 3290). ΤῊΘ 
ογονγα ραϊπεγοά Ὀεσδυβε οὗ ἴῃς ψότκβ Ης ρεῖ- 
ἐοιτηθα, Ὀυὶ ΗΪ5 ρστεαΐῖ οὐ͵]εςὶ ννᾶβ ἴο ἴδαςῇ. ΑἹ- 
του ἰπαϊβετγεηΐ ἴο [πε ἱπιπιεαϊαῖς νυ] οἵ τὴς 
τυ] ἰυἀς5, Ης βῆονβ Η118 ἀδβϑῖσε ἴο ὑϑϑ}]ν 688 
ἔμετι, ΟΥ̓ βεοπρ τπεπὶ ὄνοὲπ ΜΜΏ16 411] βουρδὶ 
Η! πὶ. --- ΕῸΣ ἴο ἰλΐδ οηὰ οδπιθ 1 ζοσί, ἡ. 6., ἔγοτῃ 
Οσοά. 1Κε: “εἰνεγοίοσε πὶ ἴ 86ηι.᾽ ΡΥΟΌΔΟΙΥ 
πο ΟΣ (6 αἰδοῖ] 65 ΠΟΥ τῆς τηυϊταὰς υὑπάοι- 
δίοοά [Πϊ8. [1 ΒΌΓΟΙΥ τηδδη8 τῆοτα ἤδη τῃδῖ ἔοτ 
1018 τόδϑοῃ Ηδς Ἴδπὶὸ οι οἔὗ (δρεγηδυπι οἵ ουϊ 
οὗ ἴῃς ἢουδβ6, θεσδιβ6 [πὲ σοπχίηρ ξογἢ {νοτ. 45) 
ὑγλ5 ἴο ὈΥΔΥ, ποῖ ἴοὸ ῥσγθᾶδοῖ. 

γεῖ. 19. ἴπ (δποῖὶγ βυμβδβοβιοδβ. 1|,}1,, “ἰπίο,᾽ 
παρ᾽ γίης τδὲ Ης ννδηΐ ἰμϊο τῃδπὶ δηᾶ στοδομοά 
τε δατβ οὗ ἰῇ6 Ῥδορΐε. --- ΑΙ] Θ411196ὅ.Ὀ Νοὶ 6 
ποχὶ ἴον 8 ΟΠἿΎ, ὑὰῖ ττουρσδοαῖ [ἢ ἡγῇ ο]6 ταρίοῃ ; 
οοΙΡ. Μαῖί. ἱν. 22, ἀῃηὰ ἐβρθςοῖϑ!ν 101 ἶν. 44. 

γεῖβ. 40-45. 866 οὐ Μϑῖϊ. νἱ. 2-4. Ματκβ 
δοοουπῖ 5 ἔτ, 5 ον ἱπάδροηάεηςο, πὰ οοη- 
Δτηλίηρ ἴῃς νίενν ταὶ Μαιον 845 ἀεν]διοα ἔχοι 
ἴῃ οΠγοποϊοσίοδὶ ογτάσσ. Ετοπὶ [κα ν. 12-14 
γα σοποίυάς [πδὲῖ {πε τιΐγαοὶα οσουγγεα Αἵ βοῖης 
οἵπεῖ ρίδος ἴδῃ σαρεγηδαπι, Δ Πουρσ Ματῖ 11. 1 
Βυρρεβῖβ ἰμδὶ ᾿ξ 88 ποῖ ἔδγ ἔτοπι ἰῃδῖ εἶτ. 

δ΄. 4οθ. ΑΙἸΘΡΟΓ. ὅς:6 οὐ Μαῖϊ. νἱΐϊ. 2. Τῆς 
νλτίιίοηβ ἔγοπῃ ἴπαΐ δοσοσηῖΐ ἅτ ΟἿΪΥ ἰπ ἴῃς 
οδοῖςς οὗ ψογήβ δηὰ ἴῃς οηγἰβϑίοῃ οὗ "1οτά ᾿ Ποτα. 

ψεῦ. 41. Ἰδονοᾶ υἱ ἢ οοπιραδβείου. δου αν ἴο 
Μαγκ, βιυρροϑίίηρς ἴῃ6 τεροτὶ οὗ δὴ ογα νν"ἱϊῆ 655 
(Ρεῖοτ). 

βοϊπλν ομδυχοᾶ εἷπι, ΤῊΪ5 ἱπιρ 1168 γες. 43. 
βίσοῃξ διποϊΐοόοημ. Ουγ ]ιοτὰ ρεγοεϊνοα (ἢς τηδῃ᾽ 8 
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ἀἰξουεάϊδηϊ 50]. -α- ΒΌΣα ΘΙ ΒΕΎΨΑΥ δοηΐ ἷπὶ ὙΨΟΥ͂. 
Νοῖ οιιῖ οἵ ἴπ6 ποιυδ, ἔογ ἴἤδγο ἰ5 πο δνϊάδηςς τῃδὶ 
1Πς ΠΉΓΑΟΪς κνὰ5 ρογέογηηςα ἴῃ ἃ ἤοιι5α6. ΡΟΒΒΙΟ 
οιξ οὗ τῇς οΟἰἵΥ ἰπῖο νῃ]οἢ τῆ Ἰδροῦ παὰ Ἴοπὶς 
(κα ἰν. 12) ; θυϊ ἄνναὺ ἔτοπι Η Ἰπιβε]ξ, ἔοσ ἐ6- 
ΒΡΙΪε οὐγ 1 τα 8 ϑανα μαμμ δος ἴδε! ηρ8 οὐ στε 
Β66η1 ἴο ἴᾶνς ἴξεη δινακεηςα ὈΥ τς πηδῃ. 

γεγ. 44. Τῆς ρυτροτῖ οὗ οὔ 1 οτά 5 οἤατρε ἴὸ 
1Π6 Ποα]ες Ἰαρεῦ 15 πον σίνδη. ες οῃ Μαῖϊ. ν]]]. 
4. ϑιοῖν ργοἢ 10 η5 (ςοπῖρ. Μαίῖ. ἰχ. 21; Ματν 
ν. 43) νεῖ οδ]) αὶ ἔογτἢ ὈΥ εἰτευπιδίδηςεβ. Ενὶ- 
ἀεηι 1015 τηδη πεδαδα τΠ6 νναγηϊηρ. 

γεγ. 45. Αμπὰ Ὀοχδπ ἴο ΡΌΙΔ} ἐδ πο, ΤῊ 8 

ΤΗΕ ΟΟΘΡΕῚΙ, ΑΟΟΟΚΌΙΝΕ ΤῸ ΜΑΕΚ. [(ΠΑΡ. 11]. 1-1:2. 

ἢς αἰά αἵ οποε (’ Ὀεραη᾽). Πεῖμοσ πα πνεπὶ ἴο 
πες ρὑῥγαβί δὲ ἃ]1 5 ποῖ πιδηϊὶοπεα ; υὲ ἢς τγᾶ5 
αἰἰδουοαϊεπιὶ δὲ 411 ὄνδηῖβ ἴῃ 115 πηδιῖοσ, τυ] ἢ 15 
ταεητοπεὰ ὈΥ Μασκ ΟΠΥ. --- ϑρσοδὰ δϑσοδὰ [89 
τοαῖϊῖοσ. 1,|1., “τῆς τνοτγὰ,᾽ ἀ 4., [ῆ6 δοοουηΐ οὗ 
ννῆδιὶ δα Παρρεπεά, ποῖ ἴῃς ψοτὰ οὗ [εϑυ5. ΤῊ 8 
ΜᾺ5 Δ ΙΟΏΡ. ἃ Βρεδοηδη δηαὰ ἰγρςε οὗ τῇς ἱπ)υα!- 
οἰοι5 ΖΕΔ], Α'Ϊ ἴοο σοϊπποη ἃπιοηρ ἴποβε Ἰνπότῃ 
τῆς 1ογὰ ]65568. --- ΟΟ]ὰ ὩῸ τόσο. ΜοΓΙᾺΔΪ 11}- 
Αγ. ΗἸ5 ρυγροβα νουὰ μᾶνα εδη ἀεξεαϊςα 
ὈγΥ οπίοτίηρ ποτα ἴῃς ΡΘΟρ]ς ὑγοσς οχοϊϊθα ΌΥ̓ 
(15 τεροτί. Τῆς δνὶ] εἤεςϊ οὗ {πε ἰερετ᾿5 α150- 
Ὀεαϊΐδποα. -- [πἴο ἃ οἱἵγ. Μεδηΐηρ ἴῃ σόπογαὶ “Ἰηἴο 

Ευΐηε οὗ ϑγπαφβορυο εἱ Μείγυη. 

ἴοντη,᾽ ποῖ τῆς ραγίςυϊαῦ οἷν οτος ἴῃ6 ΠυΠΊ ΕΓ 5 
ἢδὰ ὕδδη ἤδαὶϑα. - ωάεε τἱζπουῦυΐ ἰῃ ἀθδοσί Ρ]6068. 
Νοῖ ἴο δνοϊὰ τῆς ὕδορῖο, ἔοσ ἰΐ 15 δα εὰ : διὰ 
ΓΘΥ 68π|0 ἴο ᾿ἰπὶ ἔγοσα ΘΥΘΙΎῪ αὐδτίοσ, πο ΤΚς, 
πὶῖδοιι διδῖης τηατ τ[ῃ6 ἸΕΡοΥ Πἰπιβ6}Ὲ δε βρτεδὰ 
[(ἢς τεαροτγῖ, 16}}]5 οὐ τἢϊ]5 εἴεςϊ οὗ ἴῃς πηϊγαοϊα. 
δοπῖα {ΠῚ} οὐν 1, οτά, αδἱϊογ τους ϊηρ ἴἢ6 ἸΕΡΕΤ, 
ΜΔ5 ὑποίοδη δοοογαϊηρ ἴο ἴπ6 [εν ]58ἢ ᾶνν, ἀπά 
ἤεπος τοιηδαϊποά “ἷπ εἰἐβογὶ υ͵ἱαςε5. Βυῖ Ηε 
νοῦ εἰ ποῖ ἢᾶνς δοῖδα ἔγοπι 1ῃ͵5 τηοῖϊνα 1655 Ης 
ΔοΚπον)]εάρεα ἴῃς υὑπο]δᾶπηςββ, δηςὶ 5 ἢ Δη δο- 
Κπον]εαρσπιδηϊ οου]ὰ ποῖ "6 δβεςιεαὰ Ὁγ τῇς Ἰερ- 

ΕΥ5 ταροσῖ, ϑ ἰοἢ 15 βαϊὰ ἴο Ὀς τῆς οδυβὲ οὗ Ηἱΐϑ9 
Κεαοριηρ ἄΝΑῪ ἔτοπι ἴῃς οἰ[].58. ΝΟΥ νου]ὰ ἴῃ 6 
τὴ] τὰ 65 ἤᾶνα σοπς ἢ ἴο 8η ὑποίδαπ ροτβοῃ. 
ΤὮες τειϊγειεηῖ νν85 γαῖμοῦ ἔγομι πιοῖϊνε5 οὗ ὑτὺ- 
ἄεηςε, ἴο ἀνοϊὰ δχοϊξππρ [ἢ6 πιὰ 65 ἢ ΠΟΥ 
οΑΓΠ4] ἐχρεοίδίίοηβ δηὰ ρὑγεπιδίυγεὶν πο  ϑιπρ 
ἴῃς ΠΟ.) γ δἰγεδὰγν ἀὐνα Κεηεα δὲ [εγυβδίετῃ ([οἢη 
ἷν. 1) ἀπά Ὀερίπηιησ ἴο 5δον ᾿ἴ56} Ὁ ἴθ Οδ]}ες. 
58ε6 πεχὶ ϑεοϊΐοη. 7}18 ΠοΒΌ  ν ταιϑὲ 6 τὸ- 
σαταςαὰ 845 πὴ ἢ ρτεδίογ, ᾿ἔ να δοςερὶ ἴῃς νἱοῖν 
{πὶ [ἢ ἐνεπῖβ τεοογαςα ἴῃ Τ]οδη ν. δα οσουττοά 
Ὀείοτε ἴΠ6 (8116 δὴ πη βίγυ. 

ΟΠΗΑΡΤΕΚ []. 1--12. 

71 Πἤεαξίηρ ὁ τ1ΐς αγαΐνΖίο. 

Ι ΝῺ δραίη ἢς εηΐεγεα ἱπίο “σαρεγηδυπὶ δέζεσ σοι ἄδγβ ; α ἔτ Μίαῖς 
2 δΔηὰ 1 νψὰβ ποϊβεά ἰῃμαῖ ἢ6 Ψὰ5 ἴῃ ἴῃς Βουβ6. Απᾶ ἐ45 

Βι ΓΑΙ ὨΓΝΑΥ 3 ΠΊΔΠΥ νεῖ ραϊῃεγοά ἰορϑίμοσγ, ᾿ἰμϑομηυσἢ [ἢδὶ 
1.᾿Αηὰ ν ἤδη Πα δηϊεγοα δραΐη ἰηΐο σδραγηδιπὶ δέου βοῦλα ἀδυ8, ἰδ 
3. σγεἶί βίγαὶρ ἈΕΝΑΥ 



(ΒΑΡ. 1]. 1--12.} 

3 

4 

οο ΝΣ Οἱ 

9 

ΙΟ 

ΤῊΗΕ ΑΟΘΡΕῚ, ΑΓΓΟΚΌΙΝΟΕ ΤΟ ΜΑΕΚ. 

1Πογα νὰϑ ΠΟ γσοοῦ] ἴο τγϑοεῖνο 2272, ΠΟ, ηοΐῖ 50 ΤΠ ΠΟἣ 45 δῦοιξϊ 

τὴς ἄοοΥ : 3 δῃηὰ ἢς ρῥγεδοῃεά " [6 ψογὰ υηΐο (δ, δΑπηά [6 γ 
σομῆς ὑηῖο ϊπ), Ὀτηρίηρ ὃ ομα δίοῖ οἵ τῆς ραϊβυ," ψῃϊοἢ να 57 
Ὀογης οὗ ἔουτ. Απά ψἤξη {Π6Υ σου] ἢοΐ σοηλα ηἰρἢ ὑπο Ὠϊηὶ 
ἔοτ 1ῃ6 ῥγεβ58,5 ΠΥ υποσονογεα ἴῃ6 τοοῦ ψῆσγε μ6 ψὰ5: δῃηά 
ψΏδη ἔθου δα Ὀσγοΐκθῃ ἐξ ἃρ, ἴΠαγ Ἰεῖ ἀοψῃ ἴῃς Ὀδα ψὭΏεγείη [ἢ6 
βῖοκ οὗ τῆς ρδῖβγ ϑ͵]αγ. ΨΏθη 76ϑ5ι58 αν τῃθὶγ [δι τ, Ὡς 54] 10 
ὑπο 1ῃ6 5'οκ οὗ [Πε ρα]βυ,}} ὅοη, [Υ δἰη8 θὲ 12 ἔογρίνβ) δες.18 
Βιυῖ [ἤδγα ψεγα σογίδιη οὗ [Ὧδ βουῖθε5 δἰτἰὴρ ἵετο, δηα γϑδβϑοη- 

ἵπρ ἴῃ τπεὶγ Πααγῖβ, ΝΥ ἀοίἢ (15 ἡπατὶ ἴῃ 8. σρϑαῖ ὈΪαβρῆα- 
τηῖ65 ὁ 1 ἀγῇῆο σδὴ ἔογρίνε βἰῆβ Ὀυῖϊ ἀοὰ οηἱγ 1 Απά ἱπηπι6- 
ἀϊαΐεϊγ,16 γνῆθη [658 ρεγοείναα Τ ἴῃ ἢ18 ϑρίσις ἴἢδιϊ ἴΠεῪ 850 τϑᾶ- 
βοηδα 8 χη ἘΠΕ βεῖνεβ, ἢς 19 5α14 3. μηῖο ἤει, ΝῊ τγθάβοη 

γε ἴῃε586 [Ὠϊηρ5 ἴῃ γοιγ ἢεαγῖϑ ἡ ΥΒΕΙΠΟΣ 15 1 31 ΘΑβιοσ ἴο 58 Ὺ ἴο 
186 5ῖοκ οὗ ἴῃς ρ8]5γ,}} 7. 33 5ης Ὀς 13 ἔογρίνεη ἴἢδε ;1δ ογ ἴο 58γ, 
Ατῖβθ, δηά ἴδκα ὕρΡ [Υ Ὀεά, δηὰ νναὶκ Βιυῖξ [αἴ γε πιᾶὰὺ Κπον 

τηδῖ [η6 ὅοη οὗ τηδη ἤδίἢ ρονοσ 33 οὴ δαγίἢ ἴο ἔογρίνε 5ἰηβ, (Ὠ8 
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ὃ Ματτ. ἰχ. 2 
-8  ἴὑκ 
Υ. τ:ϑ8-26. 

ς ζοιιρ. 1μυἱκὸ 
Υ. 10. 

αἱ ῬΞε. χχχῖϊ. αἱ 
14. ΧΙ ἑὶ. 2ς. 

Ε1 54ϊ1ἢ ἴο ἴῃς 5:9 Κ οὗ [6 ρῥαΐβυ 11) 1 δᾶῪ υπίο ἴῆ66, Ατίβε, δηὰ ἰβαϊκα 
12 ὋΡ τῆγ Ὀ6Ὰ, δηὰ ρνὸ 1τῇγ νᾶὺ 35 Ἰηἴο τμῖη6 Ὠοι86. Απά :τπτ6- 

ἀἰαίεὶγ 16 δ ἀγοβθ, ἴοοΚ ὕρ {86 Ὀεά, δηὰ ψεηΐϊ ἔογτί ἢ Ὀεδΐοτα δ τὰ 

4}1 ; ̓ηϑοηιοἢ ἰῃδιί [ΠΟΥ ΜΕΘ 411 δηιδζεά, δηὰ ρ]ογι θα Οοά, 
βαγϊηρ, δε Ὥδνεῦ βἂὺν ἰξ οἡ [5 [5 ϊοη. 

8 Ἰπῃβοπιςἢ παῖ ποῖ ὄνθη ἴἢ6 ραγίβ δῦοιΐ [ἢ6 ἀοοῦ σου δὴν ἰοηρογ μοϊὰ 
4 γγβϑ ϑρϑακίηρ 
Το» ΜΏΪΟὮ νν 85 

{6 τ 
δ ἃ ρα] γιϊς 
9 ψὙπότγεοη ἴΠ6 ρδχδλ γιϊς 
1 της ραγαϊ γίῖς 12 Δγ6 

δ᾽ φογῆς, γἱηρίηρ υηἴο Ηἰπὶ 
δ᾽ ογονα 

10 Απὰ [65115 βϑοίΐησ {πεῖν [8 11}, Βαϊ (ἢ 
18. γὰμω ὀεεί απμίλογεζίες ον ἴἢ66 

1. 7Ζὰς δε: ατήλογείῖδς γεαα Βρεοαῖς ᾽ ἣδ ὈΪΔΒΡΠ 6 πε (ἢ 
15 Ὀυζ οῃΘ, ἐνέρ ἀοὐ 
18. γρΆΒΟη 
33 Τὴν 

19. ,»17 ὮἮΘ 
38. ΔΌΓΠΟΥΙΥ 

16 φίγαίψῃιϊ “ἕῳ βαΐ Ὁ Τεβιι8 ρεσοοίνίην 
“1 δ»: ᾿ς 
Ἢ ΟΣ ΤΥ ἸΝΑΥ͂ 

ΟΝ τῆς εὐτὰ οὗ ἴδε 2σγαίγέϊε, δε οὐ Μαίί. ἰχ. 
2-8, ἀηὰ Τςοπιρ. [κε ν. 17-26. Ματκ᾽Β δοσουπῖ 
5 ἴῃς πιοβῖ τηϊπαῖς πα στρ ϊο. 

Ψεῖβ. 1. Οδροσπδῦτο. Ἅ“Ηϊΐ8 οὐῃ οἰγ.᾽ Μαῖϊ, 
ἶχ. 1. --- ΑΥΟΥ βοσπθ ἄδγΒ. Μοτε ἵπδη οἠς ἐδγ, 
Ὀυϊ ονν ΠΠΔΗΥ ἄοαβ ποῖ Ἄρρεδ. 51}}1] ὄνθὴ [ἢ15 
ἐπάοδηΐτο πιαῦὶς οὗ {ἰπ|6 ἕδνοσβ ἴῃ 6 νῖοῖνν, (δὲ ἴἢ6 
οτάοσ οἵ [η15 Ενδηρο ἰδ 15 σχαςῖ. --- Νοίδοᾶ. ΤῊΪ5 
δυρροβίβ ἃ ὑγίναϊε Ἔπίσαπος ἰηΐο ἴπ6 οἷν, πὰ [6 ἢ 
ἃ δοηεγδὶ τοροῦὶ τηδὲ Ηδ ννὰ8 ἴΠοτζα. --- Ἰὼ [89 
Βοῦδο. ΤῊς ἁγίϊοϊα ἰ8 νναπίηρ ἰπ ἴπε οτὔἱρὶπαὶ ; (Πς 
ῬὮγδβε 15 ἐαυίϊναϊεπὶ ἴο “δὲ ποτὶ :᾿ Ὀὰαϊ ΜΙ (ἢ 6 
δαάϊοπαὶ ἰάδα οὗ μανὶηρ οοτης ἴΠογα. [1 15 [6 Γα- 
ἔοτε ὑγοῦραῦὶς ταὶ ἴπΠῸ ἤοιι8ε τνᾶβ Η5 υϑυλ] Γ65- 
ἰάσπος ἱπ Οαραοτγζηδυπι, ὰϊ [8 185 ποῖ ἀςβη 6 Ὺ 
εἐχρτεβοοά. 

6Υ3. 2. Τῆς ἀεβοτριίίοη οὗ Μαῖὶκ 8 ΠοΊα 
αὐἰπυῖς, Ὀυκ 15 ραγαρῃγαβεα ἰπ ἴἢ6 σοπιπιοπ νεῖ- 
δίοῃ. --- Ἰδοιθοὁ ἢ ἴμδῖ ποῖ οὐϑι [19 ρμαχίδ δϑουϊ 
(οτ “τονναγὰ5᾽) 1.6 ὧοοσ (τὰς ἢ 1655 ἴῃς Ὠου 56), 
Θουὰ ΔῺΥ ἸΟΏΡΟΣ Βοϊὰ (ποτ. ΤῊ5 βυρροθίβ ἃ 
ΠΟΠΒΙΔΠΕΥ ἱπογεδδίηρ οστον, δἵ Ἰεηρίῃ ΑἸ πρ 
ὄνεπ ἔπε ρούοῇ ᾿οδαϊησ ἔγοπὶ ἴῃς ἱπίθτοτ σουτὶ 
40 ἔνε εἰϑον.-- 219 τπῖδὸ δροδκίηρ [09 ψοχζὰ, ἡ. δ.) 
"͵᾿ὯΔ5 ᾿ἰολοδίησ᾽ {([0κΚ6)}ὲ Ἧς πῶ ἀοίῃρ 1815 

τὐῇῆδη (ἢ15 ἱποίασπε οσςιιγγοά. Ἐτοπὶ 1,0Κ6᾽5 20- 
οουηῖ ψ»ὲ ἰηέοεν ἴηδὲ 116 δα αἰτεδὰγ πεαϊϑὰ οἵἴπεῖβ 
Οἡ {ἢ ]|5 οσςεπίοη. 

νετ. 3. Βοσηθ οὗ ζοσσ. “1πΔ ὑεὰά᾽᾿ νοϑσ. 4 (απὰ 
ΓὺκΚε). Μαγκ δίομπες τηδητίοηβ ἴῃ6 πα ΕΓ οὗ 
ΤΆΘΗ. 

νεῖ. 4. Οου]ὰ ποῖ οο0 εἰσ ποῖο δἰ. Τῆς 
ἀοογῖναν νγν858 [.}}} (νδυ. 2). -- ΤΏΘΥ πποονογϑὰ (,- 
[6] [9 τοοῦ ὙΏΘΙΘ ἢ9 ψῶ8. [,κὲ 5ᾶγ8 'νῃδῖ 
5 ἤοζα ἱπι 0] 16 : ΠΟΥ οηΐ ἀρὸπ ἴμῈ Ποιιπεῖορ,᾽ 
ῬτοῦαῦΥ ὃγ δὴ ουϊδπίηε διαίγοαβε. ὙὍμδὲ (ΠΟΥ͂ 
ΤΆΘΓΕΪΥ τοπιονεὰ ἴῃς δινηΐπρ ἔσοπῃ ἴῃς σοιιγί 5 ποῖ 
ἴῃ δοοοτάδηςε Ἡ]Ὴ ᾿νηδῖ 15 λα δὰ : δηὰ ΠΘῺ ΤΟΥ͂ 
Βαὰ Ὀχόκθα ἐΐ ὉρΡ, οΥἵ "εἰς ἰξ ουὐἱ. 65:65 ΓῸΚΕ 
ΘΧΡῚΪΟΙΥ δᾶγ8 ἴπαὶ ἴῃς τῇδ ννὰβ ἰεὶ ἀονῃ 
“τγουρῇ ἴἢς {Π|ὴσ᾿᾽ (1165). ὙΠῈ βυρροπίτίοη 
ἴπδλὲ ἴπ6 ραγαρεῖ δ'οῃμε ιν88 Ὀσοκδῃ τῆγουρῃ ἰ8 
ΟΡβῃ ἴο ἴῃς 5άπι6 οἰ͵εςϊοη. [{ 5 πιοβὲ ὑγο ας 
παῖ οὖῦ 1 ογὰ ννᾶβ ἴῃ ἴ86 ὈΡΡΕΓ τόοπὶ, υἰϑ0. }}} 
[6 Ἰατρεβί ἴῃ ἂῃ Ἰ δϑΐεγη ἰοιβα ; [δι ἴῃς οτοννα 
ὙᾺ5 ἴῃ ἴῃς σουγῖ, ἃ5 νεῖ, 2 ἱπ}0}165, διγὰ (Πα τη 656 
τε η δοῖι}Π}Υ γαπιονοαὶ (ἢ {{|65 οὐ ἴῃ6 τοοΐῖ απὰ 
ὕτοκε του ρὴ ἴη6 Ρ]ϑῖθυ οὐ οἷαυ οἔ τῆς τοοί [ἴ- 
8ε]. ΤΠ τγᾶβ ἂπ δνϊίίεπος οἵ τῆςεϊγ δαγηδϑί- 
ὯΕπ5. -- Ἰμὁ ὈΘὰ, Α αἰβετεηῖϊ ψογὰ ἔγοιῃ ἴῃοβα 
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αϑεὰ Ὀγ ΜΑ[Γ ΠΟῪ δπὰ Γὺκ6. ΙΕ ἀδηοίοβ ἃ πιδῖ- 
ἴγ6 585, βοιηδίἑ 68 ΤΏΘΤΟΙΥ ἃ βῃηθορϑκίη, υδεὰ ον [ἢ 6 
Βογνος οὗ [Π6 510 Κ, οὐ 8ἃ5 ἃ σδῃρ- Ὀ6α. Οἱ οουγξα 
δυεάπιςαάβ ννεγὸ δηὰ ἀγὸ ππκηόνη ἱπ ἴῃς Ἐϑῖ. 

νεῖ. ς.- ὅες οἡ Μαῖϊ. ἰχ. 2. “Βε οἵ ροοὰ 
ΟὔΘΟΙ,᾽ 18 οτηϊτ δ ἤστα, δὰ ἱἰπ [κ6᾽5 δοοουηΐ, 
τῆς Ἰατίου μα5 "Μδη ᾿ ᾿Ἰπβίεδα οἔ " ϑοη. 

νεῖ. 6. Οοσγίδϊῃ οὗὐ (μ9 βοσίροβ εἰζεπα Ἐδο ΣΟ. 
Τῆς δυϊῃουζεα ὄχρουπάοσβ οὗ (6 ἰᾶὰσ.0 [Γὑκς 
ἀεῆπες (ἢδπὶ τότε Αγ ΌΪΑΥΥ (ν. 17). ΤΒεβε 
ΜΕΙῈ οὗ ἴῃς ῬΒασίβαϊσαὶ ραγίγ. Ἐτοσὴ [,|6 8 Δ0- 
σουπὶ δπὰ ἔτομι [ἢς ἴεστη “5: ΠΠΡ,᾿ νὰ ἰηΐον τῃαϊ 
ἴμεν σαπια ΘΑΥΙΥ ; 1ἴ 15 ργοῦδὈ]ς [ΠΟΥ ᾿γογα ἱπη ᾿ς 
ὈΡΡΟΙ τοοιὶ ΏΕΓΕ ΟΟΤΓ [οτὰ 88, ἩΘΆΓΟΙ ἴο Ηη 
δηὰ ἴπ ἴῃς τηοβὶ σοηϑρί ςυουβ ΡΟΒΙ Οη. --- 
Βοασίβ. Ὑπαὶ ὑθον αἰὰ ποῖ 5ρεᾶϊς, βϑεῖηβ οἰῶν 
ἕγοτα τῆς νδυίουβ δοςοιπᾷβ. 

γεν. 7. ὙῈΨΣ ἀοῦδ ἐπα δὴ ἴδπ8 1 ΒΗὸ 
οθῖν!Ἐ ὍἯΠῸ οδΔη, εἴο. 78 15 ἴδς Ὀοβὶ 

65. ΔὈ]15η64 β56η56 οἵ ἴῃς νοῖβθὲ.0 Ἥ“ἼΠ]5 οὔσ,᾽ ζου- 
[ετηρίυουϑιν ; “Πυ5, ὦ. 4., δυο ἢ! στεδλί τὨϊπρβ ; 
τῆς τνοσὰβ ἴῃ ἰῃς ΟΥ̓ ΊΠΔ] ΤΟΒοΙΏ Ὁ] 6 δᾶο ἢ οἵδε: 
7Δλ1: οό ἐξ ἐλές τοὴτε. ΤῈ οὐὐ Ἰιοτὰ πεῖς τὰῆδὲ 
ἴῃς 5ογῖδε5 ἀδεπιοά Ηἶτ, [πεῖς Ἰαἀστηςης τγᾶ8 οοτ- 

ΤΗῈ ΟΟΘΡΕῚ, ΑΓΓΟΚΌΙΝΟ ΤΟ ΜΑΕΚ. [(ΒΑ4». 11]. 1--22. 

τεςῖ,. ΤῊ8 οσουστόηοδ ἰδ ἴο ὑσγονς ἰἢς ἱποοττϑοί- 
Π6588 οὗ {ΠΕΣ Ἔβατηθίο οὗ Η πὶ. 

γεν. 8. Ἷἴπ μὲν δι Αἡ ἑπιτηδάϊδίς δηὰ 
δυρεγπαίυγαὶ Κηονϊεῦρσε 15 ἴδ 5 Ἰηἀϊολιςα : 1561} 
ὯΟ 5] 1σῆϊ εν!ἄάδηςς οὗ Ηἰβ ρονγεὺῦ ἴο ἔογρῖνε 5[η8. 
παλιίκι ΣΘΒΒΟΣ γὸ ' ΟΟἸΏΡ. οὐ Μδαίϊ. ἰχ. 4, ὙΒοτα 
δεῖν τῃουρἢ 8 σὰ οΔ]]εα “ Ἔν]].᾽ 

Ψεῖβ. 9, 10, 11. ὅ6εςε ου Μαίϊ. ἰχ. ς, 7. 
Ψεγ. 12. Βοΐοσο ἔδιθτα 81}. Α πὶ (Παὶ ἴἢς δο- 

οουπί οοἸη65 ἔγοϊῃ δὴ δγο- ΝΠ 658. --- ΤΉΟΘΥ ὍΟΙῸ 
8}} εἴς. Μαιίῆεν, " Γοαγοὰ :᾽ [Τὸ 
ΠΟΙ ἷπο5 411 ἴῆγοο, δηα [6118 [αὶ ἴ[ἢ6 πιᾶῃ 4150 
δἰοηιδεὰ σοά. ΤὨς ᾿ρτεβδίοη ὑγοάυσεα νγὰ8 ἃ 
ΟΓΥ Ρον ΘΓ οης, δἀηα τῃς εἰ οὔ ψγετε οὗ ἃ 
μλϊχοα Ἑμαγδοῖοσ : ψΌΠΟΟΥ, Ὀἰυάς, δηὰ ἔδδσ. ---- 
Ἧ ὁ ΠΟΥῸΣ δᾶν ἰΐοΣ (δὶ ζ ΟΥ̓, “ἰῃυ5.᾽ ΤῊΐ8 
45 ἴἢ6 ῥγενδὶεπί ἔδο] ησ, 4 σοηνϊοιίου ἴμδὲ ἴῃ 6 
Κιηράοτῃ οὗ (οάα νγγᾶ8 τηδηϊοβηρ ἰἰ5ε}ξ 845 πανοσ 
Ὀεΐοτε. [18 ΒΟΆΣΟΟΪΥ ΠΕΟΕΒΒΔΙΥ ἴο ΒΌΡροβε παῖ 
1: 15. ἃ ςουῃραγίϑοη ψἹΓ Ργανιοιβ »ργαείσΣε. Τῆς 
Τοαιλ ΓΚΑΌΪς ἔδδίυγε (11 : “δίσδηρε (δίηρβ᾽), νυ 
τῆς δἰϊεβίδίϊου οὗ πε ταϊγαοῖς ἰο ἴῃς ῬΟΎΘΙ ἴο 
ἔοτρὶνε 51η53 (Μεῖζον : “" φἱοτδεὰ αοά, γ8ο διδὰ 
ἰνδη βύς ἢ; δυϊμοῦν ἴο τηθῃ ἢ). 

ΟΗΑΡΤΕΚ [1]. 113-22. 

7άες (αἱ ὦ Ζιουὲ; ἐὰφς Εξασὲ αμα έδεομγες αὐ ἀῆς ομδέ. 

13 ΝῊ δε ψεπῖ ἔοσἢ δρϑίη ὈΥ ἴῆς 568 546 ; δηὰ 4 4}] [ῃ6 ταῦ]- “ ῆς οἤδΡ. ἵ. 

τἰαάα τεβοσγίβα πηΐο Ὠἷτη, δηὰ ἢς ἰδυρῶς ἤδη]. ΤΑ πὰ 457 κεν βε τ Ὰ 14 

15 

16 

17 

18 

ἢδ ραββεὰ Ὀγ, Βα 5αὉ 51, ονὶ ἴἢ6 50: οὗ ΑἸρῆδυβ βιτπρ δ ἴῃς 
τοοοὶρί οὗ οιβίοηχ, δηὰ βαἰὰ τπίο Ὠΐπι, ΕὌἸΪΟ 6. Απᾶὰ δα 
Δ͵ΙΌ86 δηὰ [οἱ] ονεα ἢ. Απὰ ἰἴ σας ἴο ρΡ455,2 (δῖ, 45 [6518 

5 8 δἱ πγχδαῖ ἰῇ 5 Ὠοι156,} ΤΊΔΩΥ ΡΠ] 48 Πα 51 ΠΠΘΓΒ 58ῖ 4150 
ἰορσοῖμοσ ἢ ὅ [6505 δηὰ ἢ18 ἀϊ5ς 1} 0168 ; ἔογ Πα εῦα ΤΏΔΏΥ, 
δηα {ΠΥ ἐο]]ονεά ἢ. Απά ψἤθῃ τῆς 8ογῖθε5 δηὰ Ῥῃδγίβεαβ 
588} ὨΪπὶ δδὶ ΜΙ ὅ ρΌ] ΙΔ ἢ 5 δηα 5: ΠΠ6Γ5, [Π6Ὺ 9 5α᾽ὰ υπΐο ἢ 18 
ἀϊβοΐρ!εβ, Ηον 15. 1 τῃαῖ 10 ἢ6 δαΐϊε ἢ δηὰ ἀσιηκεῖῃ στ 8 ρὰὉ- 
ἰἰσδὴβ δηὰ δἰπηοῖα ἡ" ἍΜΏΘη 123 [6815 Ποαγὰ Ζζ, ἢ6 αἴ υπΐο 
6, ΤΕΥ [δὶ ἀγα οἷ ἤανα ἢ0 παϑὰ οὗ ἴδε ρῃγϑίοΐδῃ, Ὀαϊ 
{Π6γ τῃδΐ ἀγα δίοϊς : 1 σᾶῖὴβ ποῖ ἴο ς41}} ἴῃς τὶρῃίθουπ,.5 θαΐ 51η- 
ΠΕΟΓΒ ἴο Γαρϑηΐδηοθ.ἕ 

ν. 27.-32. 
Ζ ζοπιρ. 

Ματτ. ἰχ. 
9. 

ΔΑπά τμ6 ἀΐβοῖρθβ οὗ ]οῇη δῃὰ οὗ ἴῃς Ῥῃδγίβθεβ ιἰι86α ἴο ἃ Ματτ. ἰχ.. 

ἔαϑί : 16 δηὰ [Π6Υ σοπθ δῃὰ 540 υπΐο Ὠίπι, ΝᾺ ἀο [ἢ ἀΐ8ο:ρ0]65 
οὗ ]οῇη δηὰ 186 οὗ τῆς. Ῥῃαγίϑεθβ ἔδϑῖ, θυΐ ἴγ ἀϊβοὶρ]65 ἔδϑί ποῖ ὁ 

Ι9Ω Δηάὰ ]εβ805 5δἰά υπΐο ἴδει, δὴ ἴῃ6 οὨ]άγθη 17 οὗ τῆς Ὀγά6- 
σΒδΙΏΡοΥ ἔδϑῖ,  Ώ16 τ(ἢ6 Ὀτἀδρτοοπὶ 15 Ι] ΘΙ ἡ 85 ἸΟΩΡ᾽ 85 

3. χλε δεεΐ αεζλον δ: γεααῖ ἴξ σοτηο τς ἴο ρ858 
ὃ (ηλῖ ΠῈ ψὰ5 5 {ἰὴ 4 “πδογζ δῃὰ δ 5αἱ ἄογη 18 
6. Αηὰ τε 5.65 οὗ (δα ΡΒδτίβοοβ ἡ 
Ἴ γὰε δεεί αμέλογέζέδς γεααῖ ΜΆΘΩ ἴον 8ἂνν [δαὶ Ὦ6 οδίε ἢ 
δ ἡμεεγί τὴς ὃ ρ»ἱζξ (ΠΟΥ 10 εξ ον 15 ἰϊ ἰῃδΐὶ 

1. (1) ἑμοζεαά 9 (7) 1 Αηά νψῇδη 18. (Δ]1 τἱρίδουβ θη 
18. ο»͵έ το γτερεηΐδησα 16 ΤΟ 8 αἰβεΐρ]68 δπὰ ἴ8ε Ῥμασγίβθεβ γεσα ζδϑιϊησ' 
16 ληὰ [ἢ ἀἰδοὶρ᾽65 1 ΒΟΏΒ 

1 ρἷδςς οὗ [0]] 

:4-τΔ υὐκκ 
ν. 11-18. 
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20 16 Υ δᾶνε ἴδε Ὀγἀδρτοοσὰ ΜῈ ΤΏδτη, [ΠΘΥ σδηποῖ ἔαϑίὶ, Βαΐ (ἢ ς 18 
ἐᾷαγβ Μ11 οοτηθ, ψβ θη (ἢ 6 Ὀτἀδρτοοῦη 58.411] Ὀ6 τδίζθῃ ἀΥΤΑΥ ἔγοσῃ ὦ ἴμικα χνί, 

21 ἴῃεπι, δηὰ ἴδῃ 5}4]] 18 την αϑί ἴῃ ἴῆοβε ἀδγβθ Νὺὼὸ τηδῃ 1503] 
Βα ἢ ἃ ρίθοα οἵ πον 3 Ο]Ϊο ἢ οἡ δὴ οἱὰ ραγπχθηΐ ; 656 [6 πεν 
Ρίθοβ ταὶ Δ]16ἀ 1ἴ ὉΡ τἀκεῖ ἀὐγᾶνὺ ἴσγοσῃ ἴῃς οἱ ά,28 δηὰ τῃ6 τσϑηΐ 

22 15 τηδᾶβ ψογβεῦβ Απᾶ πὸ τῶδῃ ρυζίοιἢ πον πα ἱπῖο οἱ Ὀοῖ- 

{165 ; 35. εἶδ [ὴ6 πον ψίηθα αοίϊῃ 2 θιιγοί τὴς Ῥοί]65,253 δηὰ τἢ6 

ΜὶΠ6 158 5301166,37 ἀηὰ (ἢ6 Ὀοί1165 35 Ψ}}} Ὀ6 τηᾶιτοά: 3 υῖ πον 
ψίὶης τησϑί 6 ρυΐ 39 Ἰηἴο πεν ὈοΓ[165.325 

18. ογκεῖΖζ ἴῃ 6 19 ν11} 
21. ο»ΖΖ αἶ50 

Ὁ 216 δεεί ατεζλον δος γεσά ἴῃ. ἰμδὶ ἀΔΥ 
32. Ὡη6 16 

45. ἐῃ6 δε: ατΐλον 5 γεαα 6158 ἰδὲ νΏΪΟἢ Π]]Οτἢ ἴξ ὰΡ ἰδ καῖ ἀνσᾶν ἔγοσχι ἰξ, 
ἐς πονν ἔγοῃῃ ἴδ οἷα 

36 ἸῺ 5 
38. ο»εἱξ Μ1}]1 Ὀ6 πιαγγοᾶ 

38. ν]1]} 

ΟΝ [δὲ ΠΠΓΤΟΠΟΪΟΡΎ, 566 οἡ Μαῖίϊ. ἰχ. 2-1). Αὐ- 
οοτάϊηρ ἴο ἴπ6 νἱονν ἴῃετε ἀεξοηάεά, [ῃς ξεαβὶ ἀπά 
ἀϊβοουτβε (νεγ5. 1 ς--22) οσουττεοὰ βοις [τὴς δίζεσ 
τῆς οδἱὶ οὗ 1,ον], απὰ ἴδεϑε νεῦβεβ ΟὨΪΥ, ἰῃ ἴδς 
Ἔχτϑιὶ (Πἰσίδθη σμδρίοιβ οὗ Μδῖῖ, ἂγὲ ουξ οἔ σῃγου- 
ΟἹορίοδὶ ογάου. 

ΕἾ. 13, 14. ΤΠθ 0811 οὗ 1ονἱ. ὕὐπάουιεαϊν 
ἴδε βᾶπια ἃ5 Μαῖίδμον [6 ΑΡροβίὶς δπὰ Ενδηρε 8. 
566 οἡ Μαῖξ ἴἰχ9. Τῆς ἴπτεο δοοουηΐβ ἄστες ἴῃ 
ππλίϊοσ, θυϊ πὶ [ῃ6 δύ] νατδίίοη ἰῇ Ννοτγάβ. 
ἍοΓΙ. 13 18 πΊοΟΓα βρεοίδο τη ἰἢ6 ΡῬδγδ} } 6] Ρ45- 
54.5.65. --- οπὶ ζοτῖδ αραῖϊη. ΕΠΊΠΟΥ ἢ ἃ τοΐεσ- 
δῆςε ἴο νοῦ. 1 (' Ης δηΐεσεα δρδίη᾽), ΟΥ̓ ῬΟΒβϑΙΌΪΥ 
ἴῃ ΔΙΙυϑοη ἴο ἴῃ6 Ῥγενίουβ 08]] οὗ ἔουγ ἀἰ80 1165 
Ὁγ ἰῆς 868-581. 6 (οἤδρ. ἱ. τό, εἴς.). 

ἍΜ εῖβ. 195-22. 722 Μεας αἱ Ζευῖς λοι σραὶ α[12- 
εονγ.:ἐ: λεγε. 8:6 οἡ Μαῖίϊ. ἰχ. 10-17. 

γεῦ. 15. [ῖ8 μἷν Βοπδο. Τμδὶ οὗ [κβὺὐ], νῆο 
τηδάς ἴῃς ἔεαϑῖ ἔοσ οὖσ [τὰ (Ἰὰκα ν. 290). ὙΤὨ 
Ῥάββᾶσε Ὀείοσα υ8 ἄοεθϑ ποὶ ἀδοϊάς [ἢ 5, ὕαϊ ΔΗΥ͂ 
οἴδεν νίενν 66 α] 655} ογθδῖθβ ἃ ἀἰβοερδηου. Ουζ 
Ι,οτὰ ἀϊά ποῖ ρ455 αἰγδοιν ἔγομι ἴῃ 6 ουβίοιῃ ὨουΒ6 
ἴο ἴα ἔδαϑῖ. [Ἷἢ 41] ἴἴσχοα δοοουπὶβ τῆς ἰπίεγναὶ 
5 Ἰεῖς ἱπάςδηϊίϊε. 8566 οἡ Μαῖίί. ἰχ. το. ὙὍῃὲα πδτ- 
ταῖϊνε 8 ᾿ἰνοὶν ἱπ 5[γ]6. --- ΕῸΣ ΓΆΘΥ ΘΙΘ ἸΔΗ͂ 
δοὰ [ΠΟΥ ζο]ονγοὰ ἷπι. Ματὶκ δίοῃς γῖνοβ (8 
ΤοΆϑοη ἴοΥ ἴδ ΠΌΡΟΥ οὗ ΡῈ] 8Πη8 ἀπα 5: ΠΏ 6 8 
ξαϊμεγεα {ἤογα, ἡδιηεῖὶγ, ἰπαΐ Ῥευβοηβ οὐ ἴπεβε 
οἶδ5565 ΟσῈ Ππυπλογοῦβ δηά ἰηδί ΠΟΥ νΟΓῪ σοηοτ- 
4}}ΥῪ ἐο] οννεὰ ζῆγιϑι. Τῆς ἕδοξ [παῖ 186 Ὠοβῖ νγὰ8 
οὐς οὗ ἴῃ6 ἐουτΊΟΥ οἶλ85 (πὰ σπου παίυτα! ν 
ΒΑῖΠΟΣ ἢΐ5 αϑϑοοίδίθβ), 15 Ὀσουρῃῖ ουξ ὈΥ [ἀὑκ6. 

Ψεῖ. 16. .ϑεες οἡ Μαῖϊ. ἱχ, 11. Βοῖῃ Ματκ 
δηὰ [ἋΚε, ἴῃ αἰδοτοηξ ἔογηιβ, δᾺῪ ἰῃμαΐὶ [6586 
ΘαΣῖ 08 ̓ νεῖε οὗ [0 ῬΏΔΓΙΙ4668, ἑ. 4., οἵ (δὶ τὴ 
--- "δα ἴπΠ6Υ δὰν (μδὲ Π6 Θαίθίῃ. [{15 Ῥγοῦδυῖὶα 
(δὲ ἸΠΟΥ οᾶπις, ποὶ ἃ5 ρυοβίβ, θυϊ ἱοννασαὰ ἴῃς 
εΪοβε οὗ τῆς ἐεδϑί, 80 παῖ ΠΟΥ ΤΔῪ ΟΥ ΤΔῪ ποῖ 

24 ἃ ΟΙ͂ΒΟ τοηῖΐ ἰ5 ηδλὰδ 
31 ρου ϑῃοιῃ 

5 ρυΐϊ 

δανα δοίθ δ} τυῦϊεπαβϑεὰ (ἢ18 ἃ5 Ἰοοκοσβ ου. [κα 
(ν. 30) τεργαβεηῖβ (Ὡς οὈ]εσίίοη 85 τηδᾶὰς δραϊπβῖ 
τῆς αἰβοῖρ]ε58. ὙΠεῖσ στ εἰοῖβπι ΡγοῦδΥ ἱποϊυοὰ 
ΒοΙᾺ τὰς πιαβῖοσ δπὰ Ηἰβ ἕο ]οννεσβ. ΤΆς σοττεοῖ 
ἔοπτη : Ης εδαἴεϊῃ . ... ΒΙΠΏΘΓΙΒ ! Ροΐηΐβ ἴο 840) 6 Χ- 
οἰαπηδτίοη οὗ βυγρτίβε, ΒΙΟἢ τῆδῪ μᾶνς ῥτγεοθάεα 
ἴῃς ΒΟΒΕΠ]6 αυεϑίοη. --- ΟἹ νεῖ. 17, 5866 ου Μαῖϊ. 
ἷχ. 12. 

ψετσ. 18... Απὰ 7081 8 ἀἰθαΐ 166 απὰ [86 Ῥῃασὶ- 
8008 ΨῸΙΘ ἴδείΐπ. ΤῊ]5 ἘΧρ᾽δηπδίοσυ σαπηδιΐ, 
ΒΕ ἰο Μαῖκ, πιᾶὺ Ροϊπΐ ἴο βοπὶα ὑδγίου ᾶγ 
αϑῖ, ὙΏΙΟῃ ἴἤεβε οἶα5565 οσα ἤδη ΟὈΒΟσνίην. 
Τῆς ἔοτπι οὗ ἴῃ αυεβίίοη ἴῃ Μαιίπον δηὰ 1 Κα 
ἰηάἀϊοδίεβ (6 ΑΙ οὗ τῇῆθβϑε οἷ45563. --- ΤΟΥ 
006. Μαΐθον 5805 “ἰἢς αἰδοῖ 0168 οὐ Τοῃη 
αϑκεὰ {ες φυοβίίΊοη. [(υἱ 56 6πὶ5 ἴο Ραϊ ᾿ξ τη [Π6 
πιουτἢ οὗ ἴῃς Ῥῃαγίβεθβ, νὮ1]|Ὲ {18 ρῆγαβε Ἰοΐῃ5 
ὉὈοτῇ οἴ255658 48 ἱπαυΐγεῖβ. Τὴε ὕνο ψεγε ρτδάυ- 
Ἂ ςομλίηρ ἴοροῖῃοτ. ὅ866 οἡ Μαῖί. ἴχ. 14. 

ζεῖβ. 19-22.. ὅ66 οἡ Μαῖξς. ἴχ. 15-|ι7. Τῆς 
τοῖο 5 ῬιδΟ ΒΕ (6 5δπια, θυΣ Μαυκ ἰ5 ἴῃ 
ΒΟΠῚς ΓΕϑρϑοίβ ἔ0116Γ ἔμδῃ τἴῃ6 οἴποῖβ, 5ῃονίης 
τῃαϊ ἢ15 δοοοιηΐ οδηποῖ Ὀ6 84η αὐγιαἀρσηιεηξ οὗ τῃ 6 
οἴδιετβ.. ΟΟΠΊΡ. ἜβΡΘο 1} τ[ἢ6 Ρῆγαβα : [86 ἀἱδοὶ- 
105 οὗ οθ)π δπὰ [}90 ἀἰδοΐὶ 195 οὗ [0 ῬὨατίδθοα. 
-- δὲ Ἰοῃβ 85 (ΠΟΥ μβανθ [Π0 Ὀχίάθρτοοιῃ ὙΠ1Ὲ} 
λοπι, ἘΠΙΟΥ͂ οδηποῖ ἴδδι. ΤὨ8 τεαροι του 15 Ρα- 
οὐΠΠᾶγ ἴο ΜΆΓ͵Κ. --- ἴῃ δῇ ἄδλγ. Ματκ, που ρἢ 50 
σοποῖβα, 866 πὶ8 ἔομα οὗ 50.Β 5ο]δσηπ δπὰ βρεοϊγ- 
ἴῃ τορε ΠΟ ἢ 5. 

Ε΄. 21. Τμαῖ Ὑπό ΘΙ1οΐ ἐξ ἀρ (11|., “ἴῃς 
ἔυ] 658 ᾽) ΓΕΘ ΔΌΔΥ ἵσοτα 1, [10 πον ἴσγουι ἴδ0 
ΟΪᾶ, ἀῃὰ ἃ ΟΣΒΘ χϑηΐ ἰδ δὰθ. Τῆς ἔοτσῃηὶ 8 ΡῈ- 
Οὐ ᾶγ ἰο Μαγκ, πὰ Ἵμπαγδοϊογίβεῖς οὗ ἢἷ8. νεῖν 
ϑῖγ]6. Τῆς νϑΔγ Δ Οἢ5 ΒΟΥ επιὶγε ἱπάδρεπάεςηςε. 
--(οραγο: ἴδ0 ψὶπθ Ὑ111 Ὀαγχοΐ (860 πἰκίπα, δπᾶ 
1:9 ψἱὴθ ἴδ, διὰ [86 εἰκίηβ, νὰ Μαίί. 
ἦχ, 179; [ακὸ ν. 27. 



256 ΤΗΕ ΟΟΘΡΕῚ, ΑΟΓΟΟΚΌΙΝΕ ΤΟ ΜΑΕΚ. [( ΒΑ». 11. 23-111. 12. 

ΟΠΑΡΤΕᾺ [1]. 23--11]. 12.ὕ 

Ζευο ϑαδῥαϊάᾳ ὥῶαν Ἡηεγαείες απα ίδεμδείοης. Οὐ7 Ζογαῖ γεζῆγες 19 ἐζ6 5Ζα 
τς ψπι| ερησεχισηες ΟἹ 116 Ηοσ ἐγ οὗ ἐΔς Ῥλαγίξεες. 

23 5 ΝῺῸ ἰΐ οᾶτηε ἴο ρᾶ585, ἴπαὶ 8 ψεηΐ 1 τὨΓΟΌΡὮ [ῃ6 σογῃ 3.“ Μλττ. αἱ. 
ἢε] 48. οἡ [88 βαρθαίῃ ἄδγ ; δηὰ ἢΐβ ἀἰβοί ρίεβ βερϑῃ, ὁ 85. Υὰς νι α 

24 ἴδον ννεηΐ, ἴο ῥίιςοκ ὃ [Π6 δαγβ οὗ σογῃ.32 Απά ἴῃς ῬΒαγίβθοβ βδϊά 

υηΐο Ὠίτη, ΒΕὨοΪά, ΨὮΥ ἀο [ΘΥ οἡ ἴῃ6 βαρ δι ἀδγ ἴπμαὶ ἢ 15 
25 ποῖ ἰαννέι! ὃ Απηά ἢδ 5414 υπίο ἴξ, Ηανε γε πδνεσ τοδὰ νν δῖ 

Πανιὰ ἀϊὰ ψὭδη ἢ6 Ὠδά ποεά, δηὰ ννὰβ8 ἃ ἢυηροτγεά, Π6, δηά {ΠΥ 

26 ἰῃδϊ ψεγα ψι ἢ πὶ Ηον δ ψεηΐϊ ἰηἴο [6 ἢουδε οὗ (οά ἰη 
[Π6 ἀδγ5 οὗ 5 ΑΡΙΔίΠαγ ἴΠ6 ΠΙΡῺ ῥγίεβδί, δ δῃὰ αἰὰ δαΐῖ [ἢς βῇῆδν- ς : (ἴσο. 
Ῥγεδά, ψίο ἢ ὁ 15 ποῖ Ἰαννέι! το εαἱ Ῥαϊ Ἱ ἔοτ [ῃς ῥγιεβῖβ, δῃὰ ρᾷνε φοπιρ ̓  

27 αἶβο ἴο ἴδει ψὨ]Οἢ ναγα ἢ Πϊπὶ Απαὰ ἢξ βαἰὰ υηἴο ἴπεπὶ, νυἱν 5 8. 

4 ΤῊΝ Ξαῦαϊῃ ννβ5 πηδάδ ἴοσ ἵδη, δηὰ “ ποῖ ἵδη ἔοσ ἴῃ βα δίῃ : 4 Ἐκ. ααίβ 

28 ΤὨετγεΐογε ὅ [πε ὅοη οὗ πηδη ἰ5 [ογὰ 4150 οὗ ἴῃ βαῦθδίῃ. ΕΡΡ 
Π. τ ΓΠΑΠπὰ Βς 9 εηϊεγεά δραίπ ἱπῖο ἴῃ βυπαρόρι; δηὰ (ῃετε 7 Μάττ χὶ. 
2 ἍΑ5 ἃ ΤηΔ ἴδετε ΜΏΪΟΝ δὰ ἃ ψὶτῆεγεὰ δδηα.15 Απᾶ {πδγ ἐὐμει δὲ 

δ γαῖομεα Δἴ, νΒεῖθεσ ἢς ψουϊὰ ἢδ4] ὨΪπὶ οη ἴῃς Βα ἀδγ ; καὶ ἴλικεχίν. 

4 “τι {ΠῈῪ τηϊρῃΐῖ δοοιβα ἢ. Απᾶ Ὧδ βαϊϊῃ υηΐο [ὴ6 τηδῃ , ἴαχε χὶ, ςς. 

4 ΜὨϊοΟΝ δαά τῆς ψἱτῃογοα ἢδηά,}0 Θίδηα ἕο. ῚἈπᾶὰ ἢδ ϑαϊτῃ 

τπηῖο [ἤδπι, [5 1 Ιαννα] ἴο ἀο ροοά οἡ (ἢς6 βαρ δι ἄδγϑ, οΥΓ ἴο ἀο 
5 αν]}}}} το 8ανα 12 1ΐβ, οὐ ἴο Κι} }) Βυϊ τη6γ Ὠεϊὰ τπμεῖὶγ ρθδοα. 
Ληά ψῆδη ἢ δά Ἰοοϊκαοά 13 γουηα δροὰΐ οὐ ἴδῃ ἔν ἢ ΔΏΡΈΥ, 
Ὀαΐηρ ρτίανϑά ἔοτ ὅ1ἢς Ὠαγάη68558 15 οὗ τῃεὶσ Ὠδαγίβ, ἢς 1δ βαί [ἢ πηΐο 4 Ἐσεῖς δι 31] 
{πε πιδη, ϑίγεις ἢ ἔογἢ [πα βαπὰ. Απὰ Βε βίγεϊοῃεὰ ἐξ οαΐ : 16. δε ἐδαρ. νὲ: 

6 δηὰ ἢἰβ μβαηὰ νδ8 τεϑίοσεα ψῆΟ]εῈ 45 ἴῃς οἰδεῖ Απὰ {πε 
Ῥῃαγίβεαβ ψϑηΐς ἔογιἢ,18 δηὰ βἰταϊρῃίναγ "“' ἴοοῖς σουη861 ψΠ π δε. Μαα. 
"(ἣς Ηετοάίδη8 13 ἀραἰηβὲ Ἀἰπι, ἢονν [ΠΥ ταϊρς ἀδϑίγου ἢ. “ρον 

7 Βυῖ7εβὰὺ5 νάγενν Ἀἰπηβεῖξ [ἢ ΗΪ5. ἀἰβοῖρ᾽ε5 39. το ἴῃς 568 : " Μίαιε. χῇ. 
ΔηΔ ἃ ρτεαῖ τηυ τας 6 ἔγοπ (811166 ἔο]]οννεὰ Ὠΐτη,31: δηὰ " ἔγοτι ὅ 895 “ββρ. ἢ 

8 Τυάεα, Απά " ἔγοπῃ Τεγυβαίεηι, ἀπά "ἔγοπὶ [ἀυπεα, πὰ “γορε  θ6- 9 δἴδις ἐν: 
Σ 15. χχχῖν. δ, γοπα Τογάδῃ ; δῃὰ {πε "δρουΐ 33 Τ γγε δηὰ ϑίάοη, ἃ ρστεδῖ γτηι}- ἥ ἐς Ἔτεν. 

πὰ 6, ἤδη ἴμεν μδᾶὰ ἢδαγὰ ψ πὶ ρύεαΐ τὨϊηρ8 33 ἢ αἰά, σδῆθ χχανὶ Ὁ 

9 υπΐο ᾿πι. Απά δε βρᾶκε ἴο ἢΐἷ5. ἀἰβοῖρ᾽εβ, [πὶ ἃ 5:18]} 5} 3 

Βῃου]α νναὶϊζ οἡ ἢϊτ Ὀδοδιι86 οὗ 186 τυ τυάδ, Ἰοϑῖ ΤΠοΥ σῃουϊὰ 

1ῪῸ Ττοηρ δἰ. ΕῸΣ δ6 8425 Πεα]εὰ τήδην ; ἰπϑουηιοῃ ταὶ [Π6Ὺ 

ἃ δεν. νἱ. τό. 

Δ τνᾶβ ροΐηρ 3. σταίη 8 Ὀεσδη ἴο τῇδ Κα {πα ῖσγ νγ΄, Ὀ]υοκΚίησ 
4 [γιὰ δ ἤδη ΑὈἰδίἤΑΥ τν45 ἱρ]-ρτία δὶ 6 ἐμδογέ ἰΐ 
ὁ βᾶν6 δ 80 (Πεῖ 9 δνθῇ 10 ψγνῇο Βδᾶ πὶβ παηά ντπογεά 

11 ἩδΓΠῚ 12. ἐμδεγέ ἃ 18 Αηᾶ Πε Ἰοοκεά }4 αἴ τῆε Παγαθηΐηρ 
16 δῃ 16 τι ξογιἢ 1 ἐλὲ ὁεεέ αι λον ἑες Θ»Η7 7 νυ ο]6 45 ἴΠ6 οἴποῦ 
18 ουἱϊ 19 τ της Ηοτγοαϊΐδηβ μο]ά ἃ σοηϑυ δι] οὴ 
90 Αηΐ Τεϑ518 τνυἡῖΣ7ὕΊἢ ἢ15 ἀἰβοῖρ] 65 πάγειν 31 (ο]Ἱοιννδὰ : (ον μ᾽ Ὠϊτη) 
3. Αηὰ ὑεγοπα Ἰοτάδῃ, δηὰ αὔουῖ (5:6 μοζδ5) 5 Ἰιελτίηρ 81} [Ὡ6 ἰλἱηρ8 (Πδῖ 
3. Ῥοδί 35 σ» Ὠδλα 
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11 ρῥγεβϑβϑεὰ ὕροη Ὠϊπὶ ἰἔοσ ἴο τουςῇ Ὠϊτη, 48 την 85 ἢδα “ ρ]αριιθϑβ. ἦ (βᾶρονὶ 5ός 

Απὰ “ὑπο]εδη 5ρίγιῖβ, ἤδη 35 [ΠΟῪ βὰν 5 ἢΐτη, [6}} ἄονῃ Ὀεΐοτε " Ων 
12 ὨΠ, δηὰ οσὶ θα, βαγίηρ, Του ατὶ “τῆς. ϑοὴ οὗ ἀαοά. Απὲ “ ἣς 

36 ὙὙΠΡΏΘΥΘΓ 51] ῬοΠοΙα 

ΟΗΚΟΝΟΙΟΟΥ. ϑὅὲεςε οἡ Μαῖίί. χὶ. 1-21. Τῆεβε 
ενθηΐβ ἴοοῖκ ρΐδος 51 Ὀεΐοτα ἴῃς σποοβίηρ οὗ {86 
Ἴνεῖνα (νεσ. 14, οἰς.). Οη ἴδε [ΠΘΟΥΥ οὗ ἃ ἴὮγδα 
γδΑΙΒ᾽ ΤΑΙ ὨΙΒΙΤΥ 1η Ο41116ς, ΤΠῸΥ Τοσουγτοα 5 ΟΥΥ 
δεν ἴῃς νἱϑὶς ἴο [ἐγαβαϊεῖα τηεηςοπαὰ ἴῃ Ϊοόδη ν., 
ψ Πδη (Π6 ΘὨΠΙΥ οὗ ἴῃς [ὃν νν»ὰϑ δινδικδηδα οἡ 
1ΠῚ5 ροΐϊῃξ οὗ ϑδθθδιῃ οὔϑεγναποθ. ὍὙῆε ἱπἴογναὶ 
Ὀεΐνεδεοη 1ῃ6 ο0Δ]] οὗ 1,ενὶ δηὰ ἴμεβε σοῃίσονουβὶςβ 
ΤΏΔΥ ἢάνα Ὀδοη οἵ σοπδίἜγαῦ]ς ἰδ ηρΡΈΝ. 

νεῖ. 22. Ηΐε ἀϊσοΐ 198 . ὮΣΕ 80 ἀοίηρ 
ΠΟΥ σεγα ἱπιειγυρίοα Ὀγ ἴῃς οὈ]εςοῃ οὗ ἰῃς 
ῬΒασΊβος8. --- ἴο δ κο ποῦ ΨΔΥ, ῥ᾽ οἰκίην 
ΟΥ̓ [10 ϑαζε. δῖ πον ἂἵς [6 συλ], ἌΡΡεΔΣΒ 
Ὡοΐ ΟἿΪ ἔτοσῃ ἴδε Ῥᾶγδ}]16] ρδβϑασθβ, Ὀθαΐϊ ἔτοιι 
τῆς τεΐεσεπος ἰο Πανὶ 8 δαἰϊηρ (νεσ. 26). ϑοιια 
ΓΙ ΠΚ τὴς 86π86 ἰ8: Ὀγσγοόκε ἃ ΨΑΥ ἰπτουσὴ τὰς 
ἐταῖῃ ὉΥ Ρ]υςκίηρ οὔ᾽ ἴῃς εδασ8. Βυΐϊ 1819 νουὰ 
ποῖ ᾶνα Ὀδοὴ Ὠδοθββάγυ, ϑποα ΠΟΥ οουἹὰ ττεδὰ ἃ 
Ραΐδ τἤσοῦρῃ. Ἐνιεπεγ [15 δοοουηῖ α5οὸ ἴῃ 
ὙΟΙ, 27 Ροϊηΐβ ἴο δὴ δοῖ οὗ πεοϑϑϑγ. Μασὶς 
ἘΒΠΟΞΕΒ ἴῃς ρὮγχαβε ἰῇ δοσογάδηρα ὙΠῸ ἢ]15 σγαρὶς 
δίγὶς. 

γεσ, 244. ϑεθοη Μαίϊ χὶϊ. 21, ἔογ ἰς ῬὨδσὶ- 
ΒΆϊΪ0Δ] ν] εἮ͵5 οὗ ἴῃς ΘΑ ΌΔΙΝ. 

γετ. 26. ιηοι Αὐἱδῖμον τῶὧι δἰρσὶ-»τὶοδί. 
ΤΠς δυρυϊηεπῖ 15 ἰῃς βᾶπὶα 48 ἰη Μαιί. χὶϊ. 2, 4. 
Τῆς πδῖης ποτα ἱπιτοαυοςα οὐοδβίοῃβ βοιης (ἰΗΠ- 
σα] γ. Ασςοοτάϊηρσ ἴο 1 ὅλῃ. χχὶ. “Αδἰ πιο οὴ ̓  
γγ235 (ῆς Πὶχἢ-Ὀτεϑὲ 0 γζάνε Ὠδνια τς Παϊ]ονοα 
Ὀτεδὰ, ἭΑΔΡἰδίμαγ᾽ μψδβ8 ἴῃς 8οὴ οὗ ΑΔ] ἢ 
(1: ὅδ. χχῖἹ. 20) δηὰ ἰῃς ἐπίεπὰ οὗ αν. ἩΗς 
δέϊοστναγάβ Ὀεοᾶτης δὶσῃ-ῥσιεβί, θείην ἴἢ6 ΟἿΪΥ 
οης οὗ ἢ 5 ξαΙ ΠΟΙ 5 ΓΔΤΪΥ ὙΠῸ ἐβοαρεα ἔγοπι ἴῃς 

ΕΓ οὗ 5801. ϑοῖὴς πᾶνὲ ἱδβοσζεΐοσες βυρροβδὰ 
αὶ [86 {116 " Ηἰσῃ-Ὀσίεβε᾽ 5 σίνδη ἴο ϊπὶ, θ6- 
οδυβα ἢς αὐϊζεογνασάβ ποϊὰ τῆς οοε. Βιυῖ (ῃς 
ΟΥ̓ΣΊηδ] (ἀοοσοτάϊησ ἴο ἴῃς οοττεοῖ τοδάϊηρ) 5 ἃ]- 
τηοβὲ δαυϊναϊεηῖ ἴο : ἀυγηρ ἴπ6 Εἰ ρἢ-Ὀγθβϑίῃοοά 
οὗ Ανἱαῖμασ. ῬσοῦΔΟΪΥ Ὀοίῃ ἐδῖθεσ πα 80η δᾶ 
(6 ἴνο πδλιηδϑ, Αι δΙθοῦ δηαὰ ΑὈϊαῖμασ. ἴῃ 2 
58). ν]}}. 17, ἃῃά 1 (ἤτοῃ. χχίν. 6, " ΑὮΙΠλο] ἢ 
ἴῃς 5οὴ οὗ ΑὈίδίπδυ ᾽ 18 βϑροΐίκοθῃ οὗ σῦοσε ἴῃ6 βδπ6 
λιμοῦ δῃπὰ 8οὴ στὸ υπαουθίεαϊν τοζετγεα ἴο, πο α 
ἴῃς πις τνᾶϑ ἀυτίησ ἴΠ6 τεῖρῃι οὗ Παν!ά, αἔζοσ [86 
ἔλῖμοσ δὰ Ὀθδδη Κἰ]εὰ Ὀγ Γοςς (1 ὅδπι. χχὶ!.). [ἢ 
1 ὅ81). χὶν. 23, [ῃς ἔδιποσ 15 04116α ΑἸΐδἢ (“τῆς βοὴ 
οὗ ΑΒ ᾽); ἰῇ 1 ΓὭτσοη. χνὶϊ!. τό, ἐπ6 βοὴ ἰ58 
ΟΔ]]εα, ’ ΑΒ λοϊοοῖ [6 8οὴ οὐ ΑὈίδίῃασ.᾽ Τῆς 
ἔλιῃφτ νγὰ8 σεγδιη)}} οΔ]]1οὰ “ ΑΡΙΔΙΠΑΓ,᾽ δηδ, 48 
δεοῖυδὶ Πρ ἢ -Ὀτίεϑὲ, 15 μοσα τϑδηῖ, 75 ΧΡ ΔΠ2- 
ὕοη 15 ἰῃς ϑἰσρ οϑῖ. 
ες. 2). Τὰ βδῦθα ἢ 'τδ8 πιδὰθ [ὉῸΣ 8, δπὰ 

ποῖ τδὴ 00 [80 βαῦρθαϊ!. ῬΘΟΌΠΑΓΙ ἴο Μασ, Ὀὰϊ 
ἱπτηδιου σοπηθοῖθα νυ ἴῃ6 αδοϊδιίου ἔγοτῃ 
Ησοβελ (Μαῖί. χὶϊἹ. γ). ἼΤῃς Θαῦ αϊῃ 18 ἃ 6808 
ἴο 24ῃ ὁπά ; ἰΐ τγδϑ ἰηϑεϊυϊοα Ὁγ αοἀ (πῃ Ῥαγδαϊΐβε, 
δηΐ, Π|κὲ τηλυγίασε, [45 βυγνίνεα τῆς {411}, ἔογ τὴ6 
ΙΔΟΓΆΙ ἀπὰ Ῥῃυϑίοὶ Ὀεηεῆὲ οὗ πιᾶη. Τὸ τ} ]8 
Ετλοϊουβ εηὰ, 88 11 ἌἼχρογίεηος 5ῆονβ, ζἀ4 οὐὖξεγυ- 
πες ΟΓ οπό αν Ξε τέυένε ας ἃ ασαγ οὗἩ ΚΕιΙσιοῦβ 
ἘΕΞΤ 25 ἃ πέεϑ55α 7} »ιέαρς. ῬἢΑΥΙβΔ 51 τηδῖζὸβ [ἢ ς 
οὈβοσνδηος [5610 τ06 δρα, ἀηαὰ 80 69.218 68 [ἰἰ8 
ζαϊηυΐο συ]ς 8, 5 βπονῃ ἴῃ [86 ἀδγ8 οὗ ουὖὖἦ Τωοτὰ, 

ΥΟΙ,. 1. 17 

358. ἢ6 ομαγρδα ἰῃδ τὶ ταῦ ἢ 

νἱ!. 21. 
υ ἴκμικεὶν. 4ὲ 

8ε6. Μαῖι. 

[ττεϊϊ σίου νεαῥ»ελέρπας τὰς οπά, ὈΥ ἐογρεξη 
[δᾶῖ τλδη5 βριγίῖυδὶ πδαᾶβ ἀγὰ ἴο Ὀκς τηεῖ, ": 
ἤδῆςς ἀδβρἶβοβ ἴῃ τηδᾶπβ, ΠΑΣΉΘΙΥ, ἃ γε ρίουβ οὔ- 
ϑαγνδπος οὗ ἴῃ (ἢ βδη δα, Βυΐῖ Ὀεςσαυβα 
πὲ ΘΑ ΑΙ νγᾶβ τηδάς ἔοσ τηδη,᾽ Ὀδοδυϑε οὗ Οὔτ 
ποοάβ, ἴῃς ἢγϑὶ οδὺ οὗ ἴῃ6 σοῖς ψὩϊοἢ οὐὐ Β6- 
ἀδοσηοσ, ἃ53 Γοσὰ οἵ ἴπ6 ΘΑ δῆ, ἢ45 ϑιυϊεϑεταοα 
ἔοτ ἴῃς βενθηῖζῃ ἀδυ, 15 ἴο Ῥ6 οὐβεσνοὰ Ὀγ Οἢγσβ8- 
δηβ, ποῖ 848 ἃ ἀδγ οἵ ρ]δάβυγε- θα Κίηρ, ΟΥἩ Ἔνθ 
οὗ ἐχοθδβῖνα σα] ρίουβ ἐχουϊίίοη, θὰϊ 85 ἃ ἴϊτης ἔου 
2λγείοαί γερέ σοτΑ 6 τὴ ἃ γόίρέοες ἀοίζυν 
μα ἐρονρεοηζ. ΙΑκα 411 (γι βδη ἀυΐγ, ΘΑ θαιῃ 
ΟὈΒεγνδῆσα 8 ἴο Ὀ6 ῥτοτηρίδα Ὀγ ἴονε, ΌΥ ἃ ἀεϑβίσε 
ἔοῦ βϑυς τε] σίουβ δπ]ογτηθηῖ, ποῖ ὈΥ ΔΠΥ τηϊηαΐε 
τὰ ο5. οὗ Δι 54 5Π). Ἴο οδύεινα τῆς (ἰὨγιϑιίδη 
ΘΑ ΔΙ ἴῃ 5 ἢ ἃ ναῦν ὑδμδὶ ΟΥ̓ τετρογαὶ δηα ΒΡ Γ- 
18] τψεϊέατε 15 ΠΟΥ ΌΥ ἔυγπετεα 15 ἴῃ οἠς ἀϑρδοῖ 
ἃ ἴλΥ ταοῖς ἀπςυτ ἀυγ ἴ[ΒΔη ἴο οοπέοττῃ ἴο Ῥῇῃατγὶ- 
84 102] εχίδεσγῃδὶ τὰῖεβ οἡ ἴῃς 5ιθ)εςῖ. Βαξ 1 Ὀ6- 
οοὔλε8 οΑ5Υ, 45 οἵ εὺ ατ165 ἀο, υπάοτ ἴῃς ὑγοιηρῖ- 
ἱηρδ οὗ σταϊεξι! ἰονε ἴο “ἴῃς 1,οτά οὗ ἴὰς ϑαθὈαίῃ.᾽ 
--- ΜΉ Ομηβιίδη ἤθη πᾶν Ποϊά ἃ αἀϊξογεηξ 
[ΒΘΟΥΥ, ἴμ6 ποτκηρ8 οὗ ἴπδὶ ΓΠΘΟΥΥ οὐ ἴῃς ᾿ο- 
Ὀπεπὶ οὗ Εαγορς ῥτοόνοβ 115 ἱποοσγοοίηθϑβ. ἌΝ ὮΙς 
τῆς ϑιδῖβ σδπποὶ πιᾶκα ἤδη ΓΕ σίου, ΟΥὙἩ 5οοῦγα ἃ 
Ομηβῆδῃ οὔβοσνδηος οὗ (6 ΘΔΌΡδΙῃ, 1 οδῃ δὰ 
οὐυφῖ ἴο ῥγδνεηὶ 118 οῥερε ἀεϑεογδίοη, δηά ἴο ργο- 
ἰεςὲ ΓΟ τιβύδη οἰτἴΖοη5 ἰῃ (πεῖν γίύράξ ἴο ἃ ἀδΥ οἱ 
τοβί, ὙΠΟ, 18 4180 ὨδοθββΑσΥ ἴου ἴπΠ6 ψεϊζατε οὗ 
1Π6 5ἰδίς ἰἴ5ε:. “Μη δῖα ἰποϊυάδβ σἢ]άσθη, 
Εογ ἴΠδπὶ, 4130, ϑαῦραι οὔβοσνδῆοο βϑῃουϊὰ Ὀς ἃ 
ΙΔΘΔΠ5, Ὠοΐ Δη επᾶὰ., ΦΤοο οἴζϊδῃ ραᾶγεηΐβ, ἔγοσῃ σοη- 
Βοηου8 πιοῖϊναβ, ἤανα ἐχδοίδα ἔτοτῃ ἰδμεὶσ οἰ - 
ἀγδ ΟἿΪΥ ἃ Ἰερψαὶ], Ῥῃδγίβαϊὶςϑὶ οὐὔβεγνδῆος οὗ τῇς 
ἄδγ, πιακίηρ ἰξ ἃ Ὀυγάδηῃ δηά ἃ ἀγεδὰ ἴο ἴπεππι. [1 
Βῃουϊά ταῖμεσ ὃς υϑεά. 45 4 ἀΔγ ἔοσ δ τσαϊπὶηρ οὗ 
1τὴ6 116 ομθ8, οὶ ἱἰπ Ῥῃαγίβαισῃ, Ὀὰξ ἰη [ἢ6 γοβ-. 
Ῥεὶ οὗ 76ϑὺ5 ΟἾγβΕ ; 50 ἰῃδῖ, 48 ϑοοὴ 838 ροββϑιῦϊα 
1 τιν ὈδσοΙ)6 ἴο ἴμδη ἃ ἐδγ οὗ γεῤζρέοσμς  έδασεγε 
ΝΕΙΠΕΙ ραϑίοσ ὩΟΥΓ ϑυηάδλγ-Βο ΒΒ 0} ἴδδσῃοῦ οδη ὁ 
1815 80 Μοὸ]] 48 ραχζϑηῖβ. 

ψεῖ. 28. 80 [παῖ ἴ:0 βοι οὗ τὴδη 15 1οχὰ 4180 
οὗ [10 Βαθθαί}8. Τῆς σοπηδοίίοη Βοτα αἰβῆοτβ ἔσοπι 
δαῖ οὗ {ῃς οἴδοσ δοοουηῖβ, αηὰ [86 Ιάδα 15 πλοῖα 
ἔ.}}. δίηος ἴῃς ϑαρθαδιῃ 8 τηδᾶς ἔοσ ἴῆς Ὀδῆ- 
οδι οὗ πιδη, ἴξ ἔο]Πον5 ἴμδὶ μά .ο» οὐ ἴα» (τῇς 
Μεβϑίδῃ, θυϊ ἐβρθοίδ!ν ἰὼ ΗΒ σμαγδοίεσ δ8 τς 
Ηδςδα δηὰ Ἐδερσεβεηίδεινα οὗ μυμδη γ) ἰ5 Γοτὰ 
(ϑονοτγείρη ονοτ 4}1 τὲ Ὀεϊοηρβ ἴο ἴῃ Ἰηἴογοβῖ οὗ 
τχδῃ δηὰ βοηςθ) αίρο οὗ ἐἀε ϑαῤδῥαϊᾷ ; 1. Φ., τοῖ ἔοΣ 
115 δοοϊ οι, Ὀὰξ ἔοτ 18 ἴτας ἔθ] ]ταδηΐ ; ΠΟΙ. 
Μαῖι, ν. 17. 8566 ἔυσΠοΥ οἡ Μαδίῖ. χι!. δ. 

ΟΗΑΡ. 11. τ-ό. ὅ6ε οὐ Μαῖίϊ, χὶ;. 9-14. 
ψεῖ. 1. ἢ οεϊοζοὰ δραΐῃθ. Οἡ ἴμ6 πεαχὶ 58Ὁ- 

δαῖὴ (ὐκὸ νἱ. 6). “Αραὶπ᾽ ΤῊΔῪΥ Τεΐεσ ἴο ἱ. 21 
ἴῃ (δαὶ ολ86 ἴὩ6 ὑυἷδος 8 Οδροζγηδύμῃι. --- ΤῈ 0 
ΒΥμΑβοβαθ. [Ιἴ 5 ἀουδι}] ἩΒΘΙΠΟΙ τς δῃουϊὰ 
τοηάοῦ : “6 ᾽ΟΥ “8 βϑυπαρορσιδ.᾽ Μαίίζηενν 5408 
ἀεβηϊεῖν ὁτΠεὶσ συπαρορῖιε;,᾽ 2. Φ., (ηδι οὗ Η!5 οΡ- 
οπεηΐϊβΒ. ΤΙ ὺκὸ δαάς τὰδίὶ “ Ης ἰδυρσῃξ [Βετο.᾽ --- 
μβοσϑὰ. ΤῊΐϊβ ποσὰ βυρρεβῖβ ἀἰβοᾶβα ΟΥὁ δοοὶ- 

ἄεης 49 ἴδ ολυβε. [1 ψὰϑ ἴῆε6 “τρηϊ δαπα᾿ 
({μυκὸ). 
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Ψεγ. 2. Απἃ [Ὧ6Υ ψαεαϊομβοὰ πἶπι. ΝΥ διοῃεά 
Η!τὰ οἴ 56 }ν. --- ΨΒΘΙΝΟΣ μὸ του. 1|11., “ὙΠ; 
ΜδΙκ᾽5 δοσουπηῖ Ὀεΐηρ ἰῇ ἴῃς ρῥγεβεηΐ ἴθηδα. 

ψὲς. 3. ϑιίαπὰ ζοτί. ΤῊ]5 σοτητηδηὰ 18 οπἱΐ- 
ἐεὰ Ὀγ Μβι μεν. Τῆς δοοουηξ οὗ [ὰΚὸ (νὶ, 8) ἰ8 
ἔν}1ε8:. ΤῊΣ βϑυρδβεαυδηὶ αἀἰβοουζβε ἰ5 τοπαάοσοὰ 
ἴῆοτα πργαββῖνα Ὀγ ἴῃ ροβιοη οὗ ἴδε ἀϊβεδϑβοά 
ΙΏ8ῃ. 

γεσ. 4. Μαῖϊ, χί. 1οὸ βῇονβ ἴπαὶ ἴδ αυσϑίίοη 
οὗ οὖζγ 1ογὰ νν88 ργεοβεαεα ὈΥ οἣς ἔγοπι ἴῃε Ῥῃατί- 
5668, ᾿υ5ὲ 45 Η]5 σοτηηαπαὰ ἢδὰ Ὀεδη οσοδϑϊοποα 
Ὀγ “τοῖς τμουρΒῖβ᾽ ΟΥ̓ " σεαβοηίηρϑ᾽ ([κιϊκα νἱ. 8). 
-ΙοῚ ἰασέα ἢ ἡ. ἐ., Δοςοτάϊηρ ἴο τῆς Μοκβαὶο ᾿ανν. 
- Τὸ ἀο βου, ΟΥ ἴο ἀο Βαστο, Τὸ ὀεηεζ, ΟΥ̓ ἴο ἐ»:- 
γέ, ταῖμετ ἴδῃ ἴο ἦο τρῃξ οὐ ἴο ἐο ψγοηρ. 
ἢ15 15 γερϑαῖβα γαῖ τῆοσε ἔοσοϊ]Υ : ἴο 58. ὁ 8 1179 

ΟΣ ἴ0 Κ|1Δ Οὐ ΓΙ οτὰ [ἢ εϑι2 Ὁ]15}65 ἴῃς ῥσο- 
. Ρτεῖν οὐ ψουκβ οὗ ἡπέγζῶν οὐ ἴμε Θαῦραιῃ, Ἔνθ 
δοοοζγαϊηρ ἴο ἴῃς Μοβϑαὶς ἰδὺν (866 οἡ Μαΐί. χἰϊ. 11, 
12, ΏΘΓΘ (ἢ6 [84]}1πρ’ οὗ ἃ Βῆδερ ἰηΐο ἃ ρἱὲ 15 1η- 
τοάιςδά). ΗΒ ορροπεηΐβ ψεσο 51] δπςβὰ ; δηὰ ἢϊ5 
ΔυΠΟΥΠΥ 245 “Ἰοτὰ 4150 οὗ ἴῃς ϑδραϊ᾽᾽ (ΟΠ Δρ. 
11. 28) 18 δ η νἱπάϊςαϊεα ὈΥ δε τηΐγδοϊο. 

γοεῖ. ς. Απὰ 86 100 τουπὰ δροῦΐ ὁπ ἴπθπι. 
50 [Γκς, ψθο δά α8 “8}},᾽ ἱπιρι γίηρ ἴμαὲ Ης ἴοοκ 
ἃ ἔοττηδὶ ϑύγνευ οὗ ἴβοδαὲ τη {με βυπάρορας. --- 
ὝΊΙΩΙ ἀρροΣ. Α ΒοΙΥ ἱπαϊσηδιίου, τποπθοηςα ὉΥ͂ 
Μασ δίοπε, ἀπ ἢο ἀουδί ἐχργεββοα ἰη Η)ς Ἰοοῖϊς. 
-- βτίονοᾶ ἴον [19 μβαγἀθπίπρ' οὗ διοὶν ποδία. 
ΤῊΘ ΟΥΡΊΠΑΙ ἱπλρ}16ε8 ἃ σοπιραβϑιοηδία βυτηρδίῃ 
ἔογ 18 εἱγ βρί ἴα] ᾿μβεπϑ Ὁ} γ. ΤΉδβ86 ἵνο ξδεΐ- 
ἴπρβ, υϑ02}}} δχοϊυδϊηρς δδοῇ οἴδμεσ, ἀγὸ ἤθσα οοτὰ- 
Ὀἱπο. [πῃ 1818, Οσβὲ πηδηϊοβίβ [ἢ σΠδγδοίοσ οὗ 
Οοὰ 48 ΗΟΙΥ ἴμονε, --- ΗΒ ἄπροῦ γγὰβ τῆς τεβυ]ὲ οἔ 
ΒΟ Π658, Η!5 οοπιραβϑϑίοη οὗ ἷἶονθβ. ΤῊ Ϊβ ομδγδο- 
ἴεν 18 γανεαϊθεα ἴῃ τῆς ΒΙΌ]Ὲ δίοῃς. Οἱ ἐμειμηβεῖνεϑ 
τε αἰβοονοσ οἰἴον Οοαβ δηροτ, ξογρεϊθηρ Ηἱἰ5 
Ιονα, οὕ Η:8 ὕβετου, ἐογρειϊεηρ Ἦ]5 ΠΟΙ η655. 90, 
ἴοο, ἰΠΕΥ ἃγα υ8014}}Ὁ Δῃ σου σΟΙ 4551 ΟΏ, 
ΟΥ ᾿οπῃμρδϑβϑίοηδία πἸῆουϊ Ὀαὶηρ Ἰυδὲ. “ Ηαδζάξηῃ- 
Ἰὴρ᾽ 5 ργείεγαϊ]ς ἴο '" βαγάηεββ,᾽ β:πος ἰδ οτἱρίηδὶ 
Βυροβῖβ ἃ ῬτΟΟΘ55 ἃ5 γΧ6]}} 45 ἃ γοϑ]ῖϊ. ΤῊΪ5 ὑγο- 
(655 γγὼ8 βΟΙΩΡ ΟἹ 45 ἰῆς οἴἶξοϊ οὗ Τῇ οἷ ορροϑβὶ- 
Ὀοη ἴο Ηϊ, δὰ 45 ἃ ρυῃιβηγηδηξ ογ [ἢ]8 5ἰῃ 
ἀραϊηϑὶ ΡΠ ν]]ρα. ἘῸΥ [ἴ τηδὴ 18 σοϑροῃβὶ Ὁ]6, πὰ 
ἴξ οδὴ ρυῖϊ θη θεγοηὰ τῃς τεδοῦ οὗ ἰῃς ϑανίουτγ᾽β 
οοΙῃραβϑίοη. Νοῖ ἐμαὶ δηγίῃηϊηρ 18 ἴοο ἢασζὰ ἔοσ 
Ηΐπι, θυ Ηδ πενεῖ βᾶνεβ 5 ἀραϊπϑὲ οὖσ 1]. --τ 
Οὐ [86 οὐτε, βες Μαῖϊ. χίϊ. 12. 

γεν. 6. ΨῈὰ (ᾷὯ6 Ἡοτχοὰΐδηθ. Μαυκ δλ]οπα 
τθης 8 [Π]|8 ἕαςῖ. ΤῈ Ἠετζοάϊΐδηβ ψεῖς τῆς 
οουτῖ ρᾶγίγ, (ἢ6 δαδεσθηΐῖβ οὗ ἴῃς Ἡδετγοάβ. Δ8 
ἔτϊεπάβ οὗ ἴῃς Βοτηδηβ {ΠΕῪ πεσε ἴτς ΡΟ] σΑ] δη- 
ἵαρσοηϊβίβ οὗ {πε ῬΠΑΓΙβ6 65. --- Ηο]ὰ 6, οΘοῃδυϊ α,οι. 
“Ἴ οοΚΚ σουπ56]᾽ ἰβ ἴοο ἱπάεδηϊΐε ; ’ Βεϊὰ ἃ οουη- 
Οἱ] ᾽ ᾿ἸΡ]165 ἃ ξοττηδὶ, Ἰε ρα] Ἀ55 ΘΠ ]Υ. Ηαϊτοά οἵ 
ἴῃς {πῇ ῥτοαποεὰ [ἢ]5 βίγσγδηρε δ] Ἠδῆςθ. Τα 
ῬΠΑσβ6 65 ΕΓ ἡ Η]1]6α Ἡ (ἢ τηδάῃε85᾽ (1υΚε), δηά 
νου ]ὰ 566} ἴδ ϑυρροτγὶ οὗ ἔβοβα ψῇο ςου]ὰ ΠΕΡ 
ἴδει ἴῃ ΤΠΕΙ͂Γ ΡΌΓΡΟΒΘ, 845 ἴον δέϊεγναγαβ αἱὰ 
[ηδὲ οὗ ΡΙ]ΑΔῖ6. 15:1Κε οὗ Τοδη ἴῃς Βαριϑι ΤΏΑΥῪ 
δανα τηδάς τῇς Ηετοάϊαη8 ἢοβία ἰο 7651. 8130. 
“Ἡ]Εγασοὴβ δηᾶὰ ἀδβροίβ τὰ πεοαββασΥ [0 δδο ἢ 
οἴογ,᾽ δῃὰ σοτηθίης δραϊπϑὲ (Ὁ σίβί, 
ει. 7, 8. Ψιδάτον. Νοῖ ἴο ἁνοϊὰ 86 τυ]- 

αϊπάςβ, Ὀυξ ταΐετ ἴο 0141 ΗἼ5 τη ϑίσυ ἀιηοπς 
δα, υπάϊδιυγρθεὰ ΌΥ ἴδε ορροβίξοη οὗ ἰῇς Ῥῆατγ- 

ΤΗΕ ΟΘΟΒΡΕῚ, ΑΟΟΟΚΌΙΝΕ ΤῸ ΜΑΕΚ. [(Βᾳκ». 111]. 1-12.ὄ 

5668. -- ἴἸὸ [)0 δο66. Τὸ (πε Βῆοσεβ οὗ ἰ8Βς 568 οὗ 
Ο11|6ς ; ΡεγΠ8Ρ8 ἴο ἃ θοαὶ ἔσγοτι τνϊοἢ Ηδ ταϊρῆς 
ἴοδοῦ (νεσ. 9, οὔδᾶρ. ἱν. 1; οορ. [κς ν. εὖν 
ΤῊΙ5 ἀεβοπ ρου οὗ ἴῃς οστοννβ νδιπρ ΡοΩ Ἦ 8 
Τα] ϑίσὺ 15 τῆς 1165 ρσίνεη ἴῃ (ἢς Οοβρεῖὶβ. Τῆς 
ΨΟΙΒ65 ΔΓ6 υὑπέοτίυπαίοὶν αἰνϊἀδὰ ἴῃ ἴα ἘΞ. 
Το οΪ85565 ἅτε βρόΐοη οἱ, γε, ἃ στοδῖ π] ὐιὰθ 
ἤτοι ΟΔΙ1160, τοις Ἠδς ν͵ὰϑ ἰεδομησ, Π0 ζο]- 
Ιοινοὰ δὲπι, Ποϊάϊηρ ἴο Ηΐπι ἰῃπ ΗΠ5 οομβιοὶ ἢ 
ἴῃς Ῥῃατγίβοαβ, ἴπεῃ : ἔσοῃ Ζπἄθὰ, εἰς. --- ἃ στοαί 
του ὐτιὰθ, ἢ ἱπ οοημδεαύεποε οὗ ἴῃς ΓΕΡΟΓΙΙΒ οὗ 
ΗῚ5 ουΚβ δϑτὴθ πηῖο ἶπι, ΟἸΒεῖβ ῥγεΐεγ ἴο α18- 
Ὀπσαθῃ (ἢς βεοοπαὰ Ἵογονὰ 45 ἴμοϑα ΠΟ Ἴᾶτης 
ἔτοτπι Τα δηὰ ϑίάου, δυὰς (με ςογγεοῖ στεδαϊηρ 
ἔοτὰ5. 18}8 νἱεν. ΤῊς οὐ ρὶπαὶ ἐπ ρ451Ζε8 ἴῃς 
βτεδίηεβ5 οὗ τὴς ογονα ἱπ ἰὰς ἄγϑὲ ἰηβϑίδηςο, δηᾶ 
ἴῃ ἴδ) ϑϑοοπά {πεῖὶσ σουηρ ἔγοιῃ αἰδοτεπὶ δηὰ 
ἀἰδίδης ρ]8ς 68. -- - ἄπθα. Εάοιῃ, βουϊμεαβὶ οἵ 
Ῥᾳ]Ἕβῆηθρ, ἃ βοζὲ οὗ θογάοσ Ἰαῃηὰ Ὀθεΐτνεεη ἴλς6 [68 
ΔηΠ Οοπηῖ]ε8. ὙΠδ πα ϊϊδηῖβ ψψότα αἀεϑβοεηά- 
Δηῖ5 οὗ ἔβαι, θαϊ δὰ Ὀδδῃ σοπαμυοτεὰ δηα τὰς 
7εν5 Ὀγ νἱοδηοα ἀρουζ οπς δυπαγεὰ Δηὰ {ψεηῖγ- 
ἢνο γεᾶσβ Ὀεέοσα Ο σίβι. --- Βογοπὰ Ζοσᾶδη. Ῥεγϑᾶ, 
δαϑὲ οὗ Τογάδῃ. --- Αβουῖξ διὰ δΒίάσι. Τῆς 
Ἰεδάϊησ οἷε5 οὗ Ῥμεηϊοῖα, που οὗ Ῥαϊεβιης 
δίοηρ ἰῃς 5ελ-οοαϑὲ, ΤΒΟΥ βἰδπαὰ ποῖα ἔοσ (6 
ὙΠ|0]ς αἀἰβίσῖς. ῬΥΟΡΔΟΪΥ [ἐνῷ δηὰ Βεδίῃδη ἂἰϊκα 
οδτηθ ἔγομι 411] ἴμεϑε αυλτίειβ. Τῆς τοῦῖς οὗ 
(ταῆς Ὀείπνοεοη ἴῃς Ροϊηῖβ βοτὰ βρεοϊδεὰ μάκα ξρ. 
Οδρεσγηδῦῃ, 80 [πα τεροσίβ νουἹὰ αυΐϊο ]γ ΒΡΓ 
Δα ογοννὰβ ΘΑ 51} ραίβοσ. 

ψετ. 9. Τμαῖ ἃ δηιδῖὶ θοδί. ΤῊς οτὶσίπαὶ σὸ- 
ἔετϑ ἴο ἃ θοδῖ Ἔνυθὴ 5118}16Γ ἴῃδῃ ἴῃς ἀϑυλ] ὅβῃϊηρ.- 
Ὀοδῖβ. ---  αἱξ σα δἷἰπι. Βα Τοηβίδητγ αἱ Η}5 
ΒΟΓΥΝΊΟΒ. -- ΒοΟΔΙ80 οὗὨ [πο ατοσὰ. Α ἀϊδετεηϊ 
ποσὰ ἔτοπι “τυ τὰ ᾽ (νεγ8. 7, 8), (πουρσὴ τὰς 
ΟΥΘ υδΌΔ!Υ 50 ἰσδηϑ)αῖϊθσα. Τὴ ρυγροβα νγῶϑ 
ΡΓΟΡΔΌΪΥ ὈοΓᾺ ἴο δας ἢ ἔγομῃ [6 Ῥοδὶ δηὰ ἴο τὸ - 
γε ἔτοιῃ ἴῃ Ἵσονὰ Ὑῆεη Ἠς τι ιϑπμεὰ. [0 τῶϑ 
ἀουθ 655 ἴῃυβ ταὶ Ης τεῦ το 5ΠΟΥΠΥ δέεγναταάβ 
(νεσ. 13). Ηἱἰβ ἐβηροιόϑι; ΓΑΙΠΟΥ τΠΔη ΗΠ15 ῬοΥΒΟΩΔὶ 
ςομηξοσῖ, γγ5 ἴδιι5 ξυγ ποσὰ. 

Ψεγ. Ιο. ΤδΟΥ͂ ρχοδδοᾶ προὴ ἷτπι. Νοῖ ΓΔΟΓΕΙΥῪ 
δαϊμεογοὰ δρουῦ Ηΐπὶ ἴο ἤξδασ Ηΐῃ, δηὰ ἰδυ8 
οἴοδαῖςδα ἃ ργεβϑίσε, ὰϊ δου! Ῥυϑηςα {πΠεπὶ- 
βαῖνε ὕροὴ Ηΐπι, ἴο τοποῖ; πἷπι. ΤΠ ᾿αϑὶ οἰδυβα 
5Π0 5 (δαὶ 411 τοσα Βοαδλ]οα, 45 Μεδῖδμον ϑἰδίοβ. --- 
ῬΊασυθδ. [,}ϊ., “ Βοουγροβ, ηοῖ ἃ ραγίίουϊασ ο14585 
οὗ αἴβθδβεβ, ἃ5 ἴπ6 ποσὰ " ραριιθβ᾽᾿ ποῦν 1πΊΡ]}168. 
Ουη ἴδ6 Ποαϊΐηρ ρονοσ, οοηρ. [πα νἱ. 10. 

ΜΟΥ. 11. Ἀπᾶὰ τποΐθδὰ δρΐγὶϊδ. ΤῊΘ ἀεπιοη 
Ἰἀδησῇεοα πἰπηϑε]ξ στ [86 Ρόγβοη, βἰηοα ἴῃ 6 σοι- 
ἔς βϑίου νγ8 υπαάουθίεαν ταὶ οὗ [86 ΕΥ̓] 5ρὶ χἱξ. --- 
ὝΜΒΟΠΘΥΟΣ ΤΟΥ δὲν εἶπ. ΤῊ τῶϑ ἴπ6 υ508] 
οξεςοί, --- Εδ11 ἄονσῃι Ὀοΐοσο ἰπὶ διὰ οχἱὶϑᾶ. Τα 
Ῥοββεβϑϑὰ τῇδη ξ6}}] ἄονῃ, δηὰ ἢἷβ νοίος υἱἱοτεὰ 
ἴῃς οΥὺ ; Ὀυΐ ῬοΙΏ δοὶβ ἀγα αἰ υΐςα ἴο ἴῃ δν]] 
ϑρΊ ΓΙ ; ἤδηπος ἴῃς ἱπετηδία ροββθϑϑίοῃ. --- ΤΏ 808 
οὗ Θοᾶ. ΟὐΟτηρ. ΓὮΔΡ. ἱ. 24, 34. 

ΨεΙ. 12. Απὰ ἢθ ἴδοιμι ποῖ. Μαῖί. 
χὶὶ, χό, Βῆονγ5 (μᾶΐ βϑοῖὴθ βυς ἢ οἤδιρθε ψ845 ψίνδῃ 
ἴο 811] ψῆο ψψεγὲ πεαϊεὰ ; ὑσοῦδοὶν ἴο ῥσγενθηΐ ἃ 
Ρτεμηδίασε στυρίατα ἢ ἰῃ6 ῬΏδγιβοοβ, Βαῖ τῃ6 
Ῥιοβι δ οη ἐδ Θν}] ΒΡ 1.115 γγ88 βρεςΐαὶ, πὰ ἀϑυδὴν 
δίνεη. 8.66 ἴῃς δαάϊτίοη Μαὶϊίμενν (χὶΐϊ. 17.-21) 
ΤΑΔΚΚΕ5 ἴο {815 δοοουπῖ οὗ οὖν 1,οΥα᾽ 5 μεοδ]ϊηρ. 
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ΟΗΑΡΤΕΚ [1]. 13--|10. 

716 Ολοῖος Γῇ 1.4 ΖΤιυδέυδ. 

[3.Ἃ ΝῸ 6 ροαίῃ ὉΡ ἰηΐο 8 1 τπηουπίδίη, δηα οΑ]] 61 φρΖο ἀξ 

ψΒοηλ 62 ψου]ὰ : δηὰ [ῈῪ οδηλε ὅ ππίο ὮὨ]Π. Ι4 

α Μαῖϊ χ. σ: 
κώ Γακὸ νι. 13. 

Αμὰ ἢ6 

ογάδϊηβα 6 ἔψεῖνε,δ [πὶ ἴδ γ βῃου!α ὁ μὲ ψ ἢ Ὠΐϊτη, δηὰ ἴηι Ὧδ 

15. τηἱρῃϊ 5επα ἴπεπὶ ἔογίἢ ἴο ῥργεδοῦ, Απὰ ὃ ἴο ἢᾶνε βόψεσ Ἶ ἴο ᾿θαϊ ὁ Μπε. χ. τὶ 
υἷκα ΙΧ, Σ. 

16 51. Κῆρβϑϑοβ, δηα8 ἴο οδβί οι ἀονὶϊς :9 Απὰ 10 9 Θ'γηοὴ ἢδ 511- ς Ματτ. χ, 2- 
41 ῦκε νὶ. 

17 παιηθά Ῥείοσ; Απά Ϊαηθβ τῇς σορξ οἱ Ζευβάβα, δηά Ϊομη (6 ἀ4 16, Αςτϑ 

Ὀτοίῃογ οἱ [8π|65 ; δηά ἢδ βυγηδιηθα [ἤθη Βοδηθγρθβ, ΜὨΪϊΟὮ 15, 

18 Τῆς 1 5οη8 οὗ πυπάογ : Αηὰ Απάτον, δηὰ ῬΏ1]ΠρΡ, ἀαηὰ Βατῖθο]- 
οτηθν, δῃηὰ Μαϊζῃον, δπὰ ΤὨοιϊηδϑ, ἀμ δηιθ5 [ἢ6 “ογ; οἱ ΑἹ- 

19 Ρῆδυδβ, απὰ 4 Τβαάάβιυβ, δῃὰ ϑίπγοη ἴπ6 (δηδδηϊῖς. 5 Απὰ 7445 « (οπιρ.:μακο 

Ιβοδγίοῖ, Ὡ1 ἢ 18 4150 Ῥεϊγαγεά ἢϊπὶ: δηά 6 ννεηΐ 16 “Ἰηἴο 8 να. 
; ΄ 

υἱ. τό; Αοἱδ 

Ὠοι!56. 17} ἰχ. 28: 
ΘΟΙΏΡ. 

1 τῆς 3 ἢς ἢϊη561 8 ψροηΐ 4 ἀρροϊηϊοα ογ, τοδᾶς ἢ" 
δ φο»"δ ἀμοΐδρ σελονῖ ες αὐ : ΜὨΟτΩ 4130 ἢ6 πλιηθα δροϑβίϊες 
6 τηρδξ Ἴ ΔΌΪΒΟΥΙΥ 
8 χἠέ δέτέ σείλογεζεες ογεΣξ ἴο 64] 51 οκῆ65565, δηά 9 ἀδηοῃβ 

10 φρο» αμεζεηξ αἀτελογῖξίες ἐμσεγί Απα Ἀ6 δρροϊηϊοα [6 ὑνεῖνα. 
11. ον» ΤὴΘ 12 τὴς. ΟΔηδηφδῃ 
14 ζῴε δετέ ατείλοντ δε γεασ ᾿6 οοτηοτῃ 

Ε ῦΚἘῈ ἴε}18 οὗ στεαῖΐ ψοῦΐκϑ οὗ Ὠεδὶϊηρ ἱτητλς- 
αἰδλίεϊγ 5υςοοεαίΐησ (ἢ6 ομοῖοςς οὐ ἴπε Ὑ νεῖνεα. 
Θυτίης ἰδς ψιάγανγαὶ, ἴα τῃς ορεηΐπρ ΠΟ511]- 
ἐδ οὗ ἴδε ῬΏΔΓΙΒ6 65 (νασ. 7), 1818 οἢοϊοα ἴοοϊκ 
Ρίαςε, ξο!]οννεὰ ὈΥ τς δεγαιοη οὐ ἴῃς Μουηί, οὗ 
ἩὯΙΓὮ Ματκ τρᾶῖαβ πὸ τηθηϊΐοη. ΤὨ5 ονεηΐ 18 
ἴο 6 ἀἰδεπρυ ϊβηεα ἔτοτα τῆς σἐμαΐησ ομέ οἵ ἰῃς 
Ύνεἶῖνε. ὅ6ς Ὠοῖδβ οὐ Μαῖίξ ἰχ. 36, χ. 4. Οόωρ. 
Μδτκ νὶ. 7; [μκ6 ἸΧ. 1. 

γεν. 12. ἱπίο ϊο τπιουπΐαίη. ῬΥΟΡΔΌΪ ἴδε 
τηουηΐ οὐ Βεδίτυάεβ (οορ. Μαῖί. ν᾿ 1); ΟΥ̓́ΡοΟΒ- 
δἰ ὈΪΥ ἴῃς ἈΠ] σουπίγυΥ ἱπ σοηϊγαϑὲ ἢ ἰἢ6 568- 
βῇῆοτε. Ουγ Τογὰ βρεηΐ τῇς ρῥγενίοιιβ πἰρῆξ ἴἢ 
ῬτΙάγεΣ, ἌἽμοοβίηρ (ῃ6 ΑΡοϑβίϊθβ ἴῇὴ ἴδε πιοτηϊηρ 
(κε νὶ. 12, 13). - ΟΣ Ὧ6 ἰπι5017 ψου]ὰ. 
ΤΒε ἐγεεαοιῃ οὗ Ἅοῃοῖος 5 τηδάθ ῥτογηϊηθηῖ. Ηδς 
Εἰ τες ἃ Ἰαῖροῦ ὨΛΠΌΕΥ οὐ αἶδβο]ρ 165 δρουΐ 

ἱπι Δη4 σἤοβα οὐυΐ Ὀνεῖνα (ΠὺΚὸ νἱ. 132). ΤῊΪ5 
νεῦϑθε ὈΓΟΌΔΟΙΥ τοΐοτβ ἴο ἴῃς ᾿δίίεγ δοῖ. ΘσΊΟΥ 
ΒρδΑκΚιηρ, (ἢ15 85 ΤΑΙΠΟΥ [Πδ ἔοττ8] δηῃποιηςσό- 
ταθηξ οὗ Ηἰβ οποίος, ἔοσς πλοϑδὲ οὗ ἴἤσια (ϑενθη δὲ 
Ἰεαϑὶ, δὰ Ὀδθῃ 5Ρρεοίδ!ν ςα]]ςὰ Ὀεΐοτε (ἢ}18 σης. 
--.ΤΚᾺΥ σοι, [1., “ εὰϊ ΑΥΡΑΥ ἢ (:. 4., ἔγοτῃ τὴς 
οἴδιοτϑ) παῖο Ηἷπα. 

ες. 14... Ἀρροϊηΐθᾶ. [ἃἰΐεγαν, “τπιδάθ,᾽ ποηλὶ- 
παϊεά, 5εῖ ἀρᾶασί. Ὑῇς ψοχζαὰ " ογαδλίηθα ᾽ ΤΩΔΥῪ τιΐβ8- 
Ἰελὰά. Τῇιε δα ἀϊοη “τ ἤοσὴ 4150 Ηξ παιηθᾷ δροϑ- 
11ε5.᾽ ἔοιιηα ἴῃ βοῖηθ δυϊμου 65, 15 Ῥγοῦ Δ ΪΥ τἀ κε η 
ἔτοπι [ὑΚκς. -- Τπαΐ [ΠΟΥ ταὶ Ὅ6 ἱῖδ ἷπι. 
ΤὨὶΐβ διμῖ5 [πὲ ἴπεῪ εῖα ἤτβδὲ ἴο 6 ἰταϊπεα ἔοσ 
δεῖς ψοσκ. Τῆς Ὀεσὲ ὑγαραζγαϊΐοηῃ ἔογ ἀοίπρ 
ΟΠ 5313 Ἰνοσκ 5 θείης νι ΟΠ τβι. --- βουὰ ἔπθτα 
ἔοῖδ ΤῊΪβΒ ἰοοῖκ ρῥΐδος αἰϊοσινασάβ. Τῆς ποτὰ 
Μασὶς υδε8 ἱπ1Ρ}165 ἴῃαὶ {πον ἡεσα “Αροβίΐοβ, ἃ 
5116 ποῦν ρίνοη ἴπδπὶ (Πὐκὸ νι ) γεῖ τΆΤΕΙῪ ἀρ- 
ὈΪΙεα Ὀγ ἴδε οἴδεῖ Ενδηρε]δῖβ. ΓΙ ἀἴ5ς0 16 5}1Ρ 
"238 ἴδ τηδῖη ροϊπϊ 8116 ΟὨτίϑι ᾿ἰνεά, ἀπα ΟἿΪΥ 

18 γῆο 

[σου (Π6 ἀΐτεςξ σποῖςε οὗ ἴῃς Μαβίοσ ἴο ἴῃ68 
ταοϑὲ ἱηππλαίΐς αἰϑο ρ] βῃῖρ, ἐἰὰ [ΠΟΥ Ὀεοοπις 
ἈΡοϑβ4168. 
ει. 15. Πα ΡἤγαΑβο, “ἴο [68] 5: οἴζηθ8965᾿ 15 ἴὸ 

6: οὐεά. Μδιῖκ σῖνεβ βρϑοὶδὶ Ῥσοχηήηθηος ἴο 
186 ῬΟΤΟΙ οὗ οαϑεηρ ουἵ ἀεξΙηοηβ. 

γεσ. τ6. Ηφδ ϑυχηδιιθὰ Ῥοΐθσ. [ἰ 15 ποῖ 88- 
βεχίεα ἴπαὶ 1815 Ὡδηλα ννδ8 ἄτβί γίνε οἡ ἢ 5 οὐ- 
ολϑίοῃ. 5111 ἴπῸ ψψοσαβ οὗ οὔὖῦ ἰοσὰ δἱ Ηἰβ ἄσϑϊ 
τηθοῖηρ ἢ δίπλοπ (7 οδπ ἱ. 42) νεγα ῥτορῃεῖο, 
δὰ Μαῖὶκ 86οηβ ἴο ἢάνα τηθης: οηδα ἴδ ΠΔΠῚ6 ΟΣ 
τῆς ἢτβὲ πὰ βδτα, θεοβδυβα ἃ τγὰ8 ἰῃς ΑΡροϑίοϊς 
Ὡδη6. Οη ἴδε ]||5ῖ8 οἵ Αροβίῖεβ, 5.66 Μαῖϊ. χ. 
1-Α. 

Ἅεῖῦ. 17. Βοδηθσθδ. Α ἰτγδηϑίεσ ἰηῖο Οτεεαῖὶς 
οὗ δῃ Ατσδιηδὶς ψνοσά, ψϊσἢ τγὰ5 τηοάϊβοα ἔσο 
1πε Ηδεῦγενν. Μα͵κ, τίν ἔοσ οἴπεγ ἤδη 7678, 
ἰηἰογρσοῖὶβ τ, Ης δίομα τηθηϊίοηβ ἴἰ, -- θθ οὗ 
Ἰπυπᾶογ. ΤῊ 56οβ ἴοὸ αν Ὀδοη οςοβϑοηδα 
ὃν τῃ εἰν "τυ εἀερξηζ αὐ σζφαΐος αἰπροβίτοη, 45 1ῃ- 
ἀϊοαιεὰ ἴῃ [ὐκς 'χ, 54; σορ. Μαγκ ἰχ, 38. ΤὨΪ5 
ἀοοβ Ὡοῖ ᾿ΠΔΡΙΥ οδῆβυτγε ; ΤΟΣ ἴῆε658ε ἰγαϊῖ5, Ὑ Βδα 
βδηστβεα, πο] Ἀδ ῥσαβοινοσίῃυ. ᾿υλὸ ΨγᾺ5 ποῖ, 
8ἃ8 Ὠ6 ἰ5 οἶἴξεῃ ροτίγαγεα, οὗ ἃ βοίϊ δπὰ δἰπηοβὲ 
οἰξεπιϊηδῖε αἰβροβί[ου. ϑοῃ πδυῖΐγαὶ σῃδγδοῖδιϑ 
ΑΙ͂Ὲ ΤΆΓΟΥ ἤδγοαβ οὗ ξαίῖῃ. Τῆς Αροοδίγρβε σε- 
ν 8}]5 ἴῃς 80ῃ οὗ ἰυηάοτ. Τῆς πᾶπλδ ΤΠΔῪ τοῖοσ 
4180 ἴο ἴδῃς σοττεβροπαϊηρ Τμαγαοῖευ οὗ τποὶσ 6]ο- 
αυδηςα. Ῥομεοσέαϊὶ, ἑοσν ἃ ρσθδοῇοσβ ἅτὰ 5{1}} [8 
ἰεπηςα, ὙΠ τῆς δηοϊθηίβ, ἐπυποσ τγῶ5 ἴδ 
ϑΥΤὉΟ] ἔογ Ῥσχοξουῃα δηα 530] Ἔπὶη υἱέεγαηςοβ. ΤῊΣ 
πδηὶς οι ϊα ΡῈ ὑσορδῃεῖς ἱπ 1815 δρρ]οδίίοη. [ὲ 
ἍΆ5 ποΐ υϑεὰ ἐτεσυεσηθυ, εἶς Θίτηοη 8 ΘΌΓΠΔΠΊΘ, 
Ὀεολυβα ᾿ἰὸ ψ͵λΒῈ Ῥογῃς ΟΥ̓ ὕγο Ὀτσοΐδοσβ, οὐ οὗ 
ΟΠ ΜΩ5 πιλτίγτοα δλι]εβῖ. 

γεσ. 18. Μαῖζμονν δτδηροβ τῆς Ὑνψεῖνα ὉΥ͂ 
ῬΑ5Β; Ματκ ἀοδθα ποῖ, [Ι͂πἢ οἴπαὺ τεβρθοὶβ ἴδ6 
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1815 οὗ Μαίμενν δῃὰ Μαγὶς οοιτεβροηᾶ πιοβῖ 
ΟἸΟΒΕΙν. -- Ὁ δΏθβαι, οσ, " Ζολὶοῖ ;᾿ 5ες Μαῖϊί. χ. 
4; [κο νὶ. 15; Αςίϑὶ. 13. 
, Μετ, 19. Αμπὰ ἈὨΘ δοπιοίῃ ἱπίο ἃ βοπδο. "Γμὶβ 
᾿πάἸοδίεβ ἃ τεῖΐυτη ἴο (ἀροσπδυσῃ; 48 ἴῃς βυσοεεά- 
ἱπῷ ἐνεπίϑ ῬΓΟΌΔΟΪ τοοῖκ ρίαςς ἴμετο. ΤῊΣ βθη- 
ἴεῃος, τῆογεΐοσθ, ῬΥΟΡΕΥΙΥ ὑδοηρβ ἴο τῆς ποχὶ 
δεςἴοῃ. [ἢ ἴδε ἰηΐεσγναὶ ἃ Ὠυαθοῖ οὗ ἱπροτίδηξ 

ΤΗΕ ΟΟϑρεΕῚ, ΑΓΟΟΆΌΙΝΕα ΤΟ ΜΑΕΚ. [(βαρ. 111. 13-35. 

δνοηΐβ ἰοοῖϊκ ῥἷδοδ ; 8:86 ποχὶ ποίβξ. ἴΐ ἃ ραγίο- 
ὉΪΔΥ ἢουβα 18 τηεδηΐῖ, ματα 15 Δη τππάἀεβίρσηεα οΟ]- 
οἰάεηοςθ. Μαῖϊῃεν, ἴῃ ῥγοίαοϊπρ ἴῃς Ῥᾶσδῦ]εβ οὗ 
ΟἿΥ Ιοτὰ, τ6}18 υ5 Ης νεπὶ “ουΐ οὗ ἴδε πουβδ, 
πἰῖῆους δανὶηρ Βροόοκδθὴ οὗ Ηἱἴ5 οπίεπρ ΟΠδ. 
ΤΒοβα ΡΑΓΔΌ]68 νοτς υἱϊεγεὰ ἰυ5ὲ δἔίετ ἴῃς Ἔνθηΐβ 
ποχί τεςοστα δὰ Ὁγ Μαγκ, ψ8ο 506 κ5 οὗ [815 δηϊεῦ- 
ἵῃξ ἃ ουβο, νϊῆουϊ ἰε]Ἰἰηρ οὗ Ηἱ5 σοίηρ οὐ. 

ΟΠΑΡΤΕᾺ [11]. 20-35. 

Ολενρός ἀραΐρηεὶ ο7 Ζογά, ὁγ Κοίαϊέυες πα ἀοείίσ ϑεγέδες; “ΠΣ γεῤΖέές. 

ΝῺ τὴς αἰυϊιτυς σοτϊμεῖῃ τορεῖμογ δραΐη, 550 ἴμαῖ [ΏΘΥ “ (βαρ. νἱ.3:. 

οοὐ]ά ποΐ 80 τ ποἢ 48 οαΐ ὑγσγοδά. Απᾶ ψἤθη ἢ ἰβ ἐγ] 6 45 2 Οοπιρ. νεσ 

Βεδζά οἵ ἐζ,1 ἴ[ὩῪ ψϑηΐ ουΐ ἴο ἰὰγ Βοϊά οὐ ᾿ἶπὶ: ἔοσγ ΠΟΥ 8α]ά, ᾿ 
22 Ηδ“ 15 Ὀεβιἄθ ἢϊηβεῖῖ, Απά [Π6 βοῦῖρεβ νη οἢ 3. σδιὴθδ ἄοννῃ « 3 οι. τ 

ἔγοσῃ 7 6γιιβα] πη 5αἰά, 4 Ης δίῃ Ββεϊζερι}.8 ἀπὰ Ὀγ ἴῃς ῥγίηςς οὗ Στ: 

23 [8ε ἀεν!]β 6 οαβίειῃ Ης ουἱ ἀεν}]8.5 “Απά ἢς οαἰ]δά {Πϑπὶ μρέσ Τὰ ᾽ς 
λῆνι, δια βα]ὰ πο ἴπδτὶ ἰπ ράγθ] 65, Ηονν οσδῃ ϑαΐδῃ οαϑβί ουΐ “ μλττὶ τὰκ 

24 ϑαίδηΣ Δμπάα!ὶ ἃ Κίηράοτῃ Ὀς αἰνϊἀοα ἀραϊηϑὶ 561}, (αὶ Κίηρ- π΄" 
25 ἀοχῃ οδηποῖ βίδηδ, Δῃηά ἰξ ἃ Βοιβε Ῥὲ αἰνϊἀοα αραϊηϑί [56], 
26 πὶ Ὠοῖ5α σδηποῖ βίδπα δ Απά [ἔ ϑαίδῃ γίβα ΠΡ ἀραϊμϑὶ ἢϊηι- 
27 5611, δηὰ Ὀ6 ἀϊνιάφδα, ἢ6 οσδηποῖ βἰδηά, θυ Βαϊ δὴ ομῃά. Νο 

ΤΏΔΩ ὁ σδῇ δηΐεσ ἰηἴο ἃ βἴγοῃρ τῇ 88 Ποιι56,7 Δη4 5Ρ01] ἢΪ5 ροοάϑβ, 

ἐχοδορί ἢ6 “1115 ἢγϑί Ὀἱηᾶὰ [6 βίσοῃρ τῆδῃ ; δῃὰ ἴδῃ δα ν]]] 
28 75ρο]] ἷ5 βουβε, ᾿Ψ γΪΥ 1 βὰν ππΐο γου, ΑἹ] 5[η5 ὅ 5}8}} θ6 ἴοτ- ορωρ, ΜΜῈΣ 

ρίνεη υηΐο ἴδ 80η58 οὗ πηεῃ, δηὰ ὈΪΑΒΡΠΘπλ68 10 νβογο ἢ 80- ἴμκς χὶ: τὸ. 
29 δνΕΣ ΠΟΥ 5}4}} ὈΪΆΒΡἤεα : Βυΐ δὲ [παῖ 1] 5041] ὈΪΑβρὨετηα 

δραϊηϑῖ ἴῃς ΗΟΪΥ ἀποβί μαίῃ παν ἐογρίνοπαββ, ἕ σΡυΐ 15 ἴῃ 2 δέει πανὶ 
30 ἀδηρογ οὗ εἴδγῃδὶ ἀδηγηδίοη δ Βδοδυβα ἴμεν δα, Ηθ ἤαϊῃ δὴ Ἐν ΩΣ, 

υποΐθδη βρί σι, Βουο ιν 
ὁ ΤΏοτΓα οδπλδ [ἤδη ἢ᾽8 Ὀγοϊῆγθοη δηᾶ ἢ15 τηοΐμοτ,}6 δηά, βἰδηά- ἃ Μλττ. χἥ. 

20 

21 

21 
᾿ . . . ᾿ ὃ 6-5ο: ἵν 

32 ἴῃς; ψμουΐῖ, 5εηΐ 16 ηΐο Ὠἰπι, οΔ]]ΠἸρ Εἶτα. Απά 186 18 τηυ!ἰταάς τὴ αστανοο, 
5αΐ 1" δρουΐ Ὠίτη, δηα [ἢδῪ 5αἰὰ 18 πο πὶ, ΒΟ οΪά, ΤΥ τηοῖθεσ 

33 ἀπ τὔγ Ῥγείῆσγθη ψιϊουϊ 56 εὶς ἴοσ ἴἢε6. Απᾶ ἢδ δηϑινεγεά 

34 ἴδει, βαγίηρ,," ΝΟ 15 ΤὯΥ πιοῖῃοσ, οὐ 393. Ὧν Ὀγείῆσγεη ἢ Απὰ 
Ὧδε Ἰοοκοά σγοιπᾶ δροιυΐῖ 3 οἡ ἴδ ψῃϊοῆ 54ἱ 33 ἀροιυΐ ἢίτῃ, δηά 

30 5414.,38 ΒΘΠΟΪα ΤΥ τοῖο Υ δηά ΠΥ Ὀγεϊῆσγοη  ΕῸΣ ΨΏΟΒΟΟΝΟΓ 
8841} ἀο ἴῃς ν1]}] οἱ ἀοά, ἴδ 5δῖὴε 15. ΤΥ Ὀγοΐῃου, δηα στὴν 3 5.5- 
ἴοσ, δῃα τηοῖῆοσ. 

2 Ἠρασὰ ἰξ 3 τμαὶ δ 0» ΒοεΙζεῦυ 4 ἀοΙλΟΏΒ 
δ ΘΔ] ηοί Ὀ6 ΔὉ]6 ἴο βἰαπα 6 Βαυΐ πο οὔδ 
ΤΠ6 ουδὲ οὗ (ἰἢξ 5ἴσοῃηρ τηδῃ 8. ον Μ1}] 9 (Ὠΐηρβ 

10 τῃεῖτ δἰπβ δηὰ {ποὶγ ὈΪΔβ ρθη 5 1: Βυϊ ὙΠΟΒΟΟνΟΥ 
18 Ἡλίῇ πο ξοτρίνεηδββ ἔογενεῦ 
18 ΠΥ οὗ δὴ δἴδγηδὶ 5ῖη (σεεογάρρ 9 116 δε: ατέλογέζέες 
14. ἐἔε δεεέ αμέλογέέος γεαο, απὰ ἴδτα σάπια ἢϊ5 τῃηοῖμοῦ δηὰ ἷβ ὈΓΘΏγθΩ : 
16 8 ββεηΐ 16 Δ 1 γν5 β'πρ 18 ΞᾺῪ 
19 Αμὰ δηβϑυνοσίηρ ἴΠ6 πὶ, Β6 5δί (ἢ 30 δῃὰ 31. ον» Ὀοαυϊ 
51 τηδἱ 5δῖ τουηά 88. ΞΔ (ἢ Ψ. δ»εἶξ ΤῊΥ 



ΚΗΑΡ. 11]. 20--3ς.} 

ΓΟ ΗΚοΟΝοΙΟΟΥ. Αἱ τηΐβ ροΐϊηὶ ψς πὰ {π6 Ἰδτρ- 
δϑὶ γὰρ ἴῃ Ματιῖκ᾽β πιγαῖΐνθβ.0 ΘῃοτΟν δέϊευ τῃς 
ἌἍδοῖος οὗ ἴπα Ἵν οῖνο, 6 ϑοποη οἡ ἴῃς Μοιιπῖ 
νλ8 ααἰϊνετεὰ. 96ς ποῖδβ8 ου Μαίζπενν. Οη δηὰ 
δἔϊεγ (6 γείυτῃ ἴο Οδροσπδυχῃ, ἃ πυ πιο Υ οὗ ἀνθ ηῖβ 
ἴοοκ ρΐδοα, τεοοσγάδα ρΑΥῸΥ ὈΥ Μαιῖίπεν δρᾶ ῬΑΣΥ 
Ὀγ [Γυκςε, δληὰ ἴῃ πιοϑὶ οα8ε8 Ὀγ Ὀοΐῃ. ὙὍὴα τηϊγαςὶς 
ἐπητηεδαϊαίεῖϊν ῥγεσθάϊης ἴῃ οὐοσυϊτοηςαβ οὗ ἴῃς 56ς- 
Ὅοη Ὀεΐοτα υ8, νγὰ5 ἴῃς Πιοα]ηρῦ οὗ ἃ ὈΠΠπὰ δηὰ 
ἀυμῦ ἀεπποηπίας (Μαῖι. χἰϊ. 22), ννϊο ἢ οΑ]]ςα ἔοτιῃ 
86 οἤδρε οὗ ἴδε 8ογῖῦεβ (νεσ. 22). ΨΈΓΒβ. 20, 21, 
ἅτε ῬδΟΌΪΝΑΣ ἴο ΜδΑσκ. 

ει. 2ο6. Οοτλοῖδ ἰοροίθοΣ δααῖὶη. 1 ἴπε ]λϑὶ 
οἴλυδβεα οὗ νεῖ. 10 πιθᾶῃβ ἃ σοΐσσῃ ἴοὸ Οδρογηδύπι, 
“Δραῖη ̓  τλιϑὲ σοῖο ἴο οὔδρ. ἱΐ. 1. - ΒΟΥ οου]ὰ 
Ὧοΐ 80 Ι5ΠΟὮ 886 θδί Ὀτοδὰ. Α νἱν ἃ ἀεβορἕοη 
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οὗ ἢ ἐΠΓΟΠΕΊΩΡ᾽ Ουν Ιοτὰ δπὰ Ηἰ5 αἰβοῖρ165 
ςουϊὰ ποῖ πα {ἰπι6 ἴο βᾶνα τὰεῖὶγ τορυΐλῖ τηξλ]5. 
Νοῖϊος τὰς ἐχοϊεπιεπῖ δηὰ ρορυ ΔΓ 85 πον δὲ 
15 πεῖσμα; (ἢς ορροβι ὕοῃ ποῦν ἰδ Κ68 ἀδδηϊς ἔοσπὶ 
δηὰ 5ϊἴςηι5 ἴῃ6 [ἰα6. 

γεῖ. 21. Βὶδ ἔσίοπαδ, 11. ἴο56 ὈΥ δἰπι.) ΤῈ 
αχδοῖ τοΐογοηςα 15 ἀουδίξυ]. ΤῊΣ ΠΟΆΓΟΙ τε δενοβ, 
ΒΡοδὴ οὗ ἰῇ νεσ. 31, Δ ποΐ Ὀ6 ἱποϊυάεα, 5ποα 
ἴΠΕΥ νναἰϊεα ουϊϑ:άα; θαϊ ὈγοῦΔΟΪΥ ἴμ 6 ἮΝ 80]6 οἷτ- 
εἷς ψγὰβ ἐπραρεα ἰῃ [ἢ18 εἴξοτί ἢ ναγυίηρ ἔδεὶ- 
ἴη58, ἰδς ᾿τηπηοαϊαῖς ΖΑΤΣΪΥ Ροτβι ες ἸΟΠΡΟΙ (566 
οη Μαῖϊ. χὶ". 46). --- Ποασὰ ἐξ, ὁ. Φ., αὶ ννὰ8 ρο- 
ἴῃ οὐ ; [ΠΟΥ ΤΑΔῚ ἴᾶνε πεασγὰ μὲ (Πα ἐρεῖ. οὐ 
δὰ σοῖς Ὑἱ ἃ ποβίϊς ρυγροβε (νεσ. 22). -- 

ψοιΐ οὐἱ, εἰο. ΕΠΠΘΥ ΤΟ Ναζάασγείῃ, οὐ 
ἔγοτῃ μεὶγ ἤουβα ἱπ Γαρατηδύσι, βίηςς ἴἴ 15 υῃ- 

ΕΚεοη, Οἰῖγ οὗ Βοοίσοθυδ. 

οετίδὶη ἴῃ ΒΙΟΝ ρΐδος ΤΠΘΥ ποῦν ᾿νε. -- ΕῸΥ ΠΟΥ 
βαϊὰ. ΤῊς τε]δῖνεβ 781 ΒΘροΟΚε οἵ. --- ΗΘ ἰδ Ὀοδὶὰθ 
λυὐπιδο}. ΤῊ 5 ̓π1ρ}168 εἰπε δου] ᾿πϑΑ ΠΥ ἴῃ ἃ 
Ὀλὰ 56η86, οἵ σε] ρίουβ θη υβίαβϑπὶ δηα Θοβίδϑυ, 
ὄνδὴ ἴο ἀεγαηρεπιεηῖ, ἰπ ἃ σοοὰ βεῆβεὲ. ὙνΉς δη 
δοουβδίίοη οὗ πιδάϊηθβ8 οἡ [ἢς ρατῖ οὗ ΗἾ5 τοὶ αἴνοβ 
δ Ποῖ Ποὺ ἱπροβϑιὉ]ς. ΠΟΥ ἱπιργοῦαῦα, 80 Ἰοης 48 
ἴεν ψγεσς ποῖ σὰς Ὀδ]Ιανο 5, ἰἴ πᾶν πᾶνε ὈδΕη ἃ 
ΤΟΙ ῥτγεΐεχί. Α5 Ηἰ5 δπεπιῖεβ ἢδα δἰγεδαγυ, ἴῃ 8]] 
Ῥτο δ Ὀ γ, βα]ὰ τμαὶ Ης ννὰβ ροββεββεα, Π[5 τεὶ]- 
αἰΐνε5, ἔγοῃι πιοινεβ οὗ ΡΟ] οΥ, τᾶὺ ἢᾶνςε δἀορίεα 
[15 τπιοαϊβοδιίίοη οὗ ἴῃς σἤαγρε ἴο κεῖ ΗἸπὶ ἀννᾶν ; 
ὙΠΠῚῊ [ἢ]15, δΔηχί εν ἕο Ηἰ5 θα] ἢ πιὰγ πᾶνα επηϊετγεὰ 
8ἃ58 ἃ πιοῖνα. Τῆς σοηίοχί ἔλνοῦβ ἴῃ ἱπουρῆϊ τΠαϊ 
ἴῃς ποῦνε ν»28 δοέξεν τεβυϊπρ ἔγοπι ννδηΐ οἵ ἐλ] ἢ, 
(Ὠουρἢ ΡευΒΔΡ58 ποῖ ἔγοπι ροϑβιῖίνε ἀἰβυε! εῖ. ΤῊ]5 
ἀουδτίηρ, νου] αὶ ΡΟ], Πσ ἢ οου]ὰ 56 6Κ ἴο 
Θῃ ΘΙ ἴΟΓ ΤᾺ Ὀγ τιδεῖϊπρ ἴῃς δοσυβαῖίοηβ οὐ Η!δ5 
ἔοεβ8. 816 νᾶγν, ἰ5 'η Κεορὶησ ἢ τῆς ἀσϑῖγε ἴο 
τῆγυβὲ Ηἰπὶ ἐογναγὰ ψ ὩΙΟἢ ννὰ5 δέϊεγνναγάβ βΒῆοννῃ 
ἡ νἱ!, 2-ῶ) ὙΥεῖ ἀνεδη διποηρ ἴπε8ε γοϊδιϊνεβ 

εἴα ΜΔ8 ῬΙΟΌΔΟΙΥ ἃ βγεῖ νδυίεῖυ οὗ Ορίῃίοῃβ 
ΠΈΣ ΤΟΙΠΕ ἰπ|, 

ΕΙ5. 22-30. 8566 ποῖεϑβ οὐ Μαῖϊ. χίὶ. 23-.2. 

νεῖ. 22. Τδθ βοσΐθοβ [ἴμαὲ οᾶπιθ ἀονσῃ ἴσχοσα 
Φοσιδαιθα. Μαιῖκ ἴἢυ8 ἀεῆη68 (ἢ6 ῥΔΙΓΓ65, ψν }]6 
Μαίίμεν (χὶὶ. 23) βϑίδαϊῖεβ. ἴῃς οσοδϑίοη οὗ ἴῃς δο- 
ουβαῖίοπ, Τῆς ρυΐροβε οἵ {δεῖγ σοπλὶηρ 'Ν48 
ἄουθι]655 ἴὸ δῆ ΣᾺΡ ἀπά ορροβὲ Ηΐπι, πα ἤσπος 
τῆς ᾿ρίδοας ψὰ8 Ῥγοραῦϊὶγ (αδρεγηδυπι, βίπος (ΠΟΥ͂ 
ψνου]α σο ἰο ΗἸ5 μβεδάαυδσίοσϑ. --- Εθ δῇ}: Βϑοὶσο- 
ὍπΡ. 866 οἡ Μαῖϊ. χ. 2ς, χὶϊ. 24. Μαῖκ, ονν"- 
Ἔνοσ, ὈΟΓ Παγα δηὰ 1ἢ νοσ. 20, 5ἰδίθβ ΜΙ ρστεαῖεϑί 
ἀεδηϊδης55 ἴμαὲ ΠΟῪ ΚΠΆΓΕτα Ηΐπι, ποῖ οηἱν ψ" 18 
Ἔχογοϊβίπρ ϑαίδηϊς ροννετ, δὰ νητ θεΐπρ Ἠ πι86]Ὲ 
Ῥοββεβϑϑεα ΌΥῪ δῃ δν]}] ΒΡ. Γ, 

νεῖ. 26. Βαϊ δι δὴ θαμὰ, ἑ. 6., οεα565 ἴὸ Ὀς 
νῆαῖ ἢ6 ἰβ; ἴπε βυρροπίτίοπ, νη ἢ ΗΙ5 δηθ 165 
δἀναηςεά, νουϊά, ἰξ ἔα} σαστὶθα ουῖ, ἀρὰς ϑαΐϊδῃ 
ουϊ οὗ Ἔχίβίθῃορ. 

γεσ. 29ς. ΘΟ ΠΥ οὗ, πιοτε ἴπδη ἰπ ἀἴαριρε7 97» ΟΥ 
δνδὴ ἐϊαδίς ίο, ἰπαϊςαῖης ἃ ργεβεηΐ βυ)εοῖ οη ἴο. 
--- ΑἸ ϑἴοσηδὶ βἰη. ΤῊυ5 Μαγκ ὄχρύθβ865 ἴῃς 5δι:8 
ἰἸάδα ρίνεη ὈὉγ Μδιδπεν ; “ποι μογ ἴῃ τ 5 πο τ]α, 
ὯΟΓ ἴῃ [πὶ ἴο οοπιο.᾽ Τῆς ψοτὰ ννὲ ἰγδηϑὶδῖς 
“ 5ἷη ᾽᾿ ἱποϊυάδα ἰῃς ἰάεα οὗ συ (Εοιι. 1}. 25, ν. 

16), παῖ σλη βοδγοοὶυ Ὀς τεηάογεα “ ρυπὶῃπηεηῖ᾽" 
1 υϑ0Δ}}} τεέετβ ἴὸ δὴ ἀεί, ταῖμεσ {πᾶπ ἃ βίαίε οἵ 
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βίη, θαϊ οδἴετηδὶ 5 ροϊῃηΐ8 ἰο δὴ υποπάϊηρ 5ἰδίς οὗ 
ΔΕοΌν "Ὁ ἰῃ β'η. αζηηδἤοη, ΟΥ “Ϊυάρταεηί,᾽ 15 δλῃ 
Θχρ  δηδίοσῃυ δἰζοσαοη οὗ ἴῃ6 ΟΥΣΙΠΔ] ἴοχίέ. Τῆς 
σογτεςῖ τεδάϊηρ ἱπρ]} 165 ἴπδξ (86 υὑπρατγάοῃδθϊα 
5'η, ἰπουρἢ ἰδ ΔΥ Ὀορὶη τ} οἠς δοὲ οὐ 0]45- 
ΒΕΓΑΥ͂ (νΈΓ. 30), Τοϑ0}8 ἰῃ ἃ βίδίε οὗ βἰηξυὶ δοϊϊν- 

ΤΥ ῬΏΙΟΩ ΠΟ! ηιι65 ἔογανοσ. ΕῸΣ [815 γεάβοι ἰΐ 18 
ὈΠΡΑσγάοηΔΌ]6. ΤὨα Ρυηίβημηδηΐ 15 ρεσρείυδὶ, Ὀ6- 
ολυβε [ἢ6 5ίῃ 1ἰβ ρεγρεῖυδὶ. Τῇς βἰη δχοϊυᾶδβ 
Ῥαγάοῃ, Ὀδοδιιβε 1ξ δχοϊδβ τορεηΐδηςθ. 786 το- 
τ ΑΙκ οὗ Μαιπον σεΐοτβ ἴο ἴδε συλ, ἐπὶ οὗ Μασὶς 
ἰο ἴῆς 5ϊη. ἰἰβεϊέ, Ἄχρι διηΐηρ ἴῃς ἔοστηθσ. ΤᾺ 15 
τῆς ταοβὶ ἐδαγίαϊ δβρεοῖ οὗ εἴεγπαὶ ρυῃιβῃπιδηῖ : 
ΠΔΠΊΟΪΥ, Ὀεΐηρ ἔοτενου ἀσργίνεα οὐ πὸ πεεραςὰ ἰη- 
δυδησεβ οἵ ἴΔῈ ΗοΙΪγ ϑρΙΠΐ, δηὰ Βδησς ἱπ ἃ βἰδία 
οὗ οἴδγηδ! στονηρ 510 μὰ συ, Οοπβοιουβ 
οχ ϑίεῃςς 5 Ἔν ΕἾῪ ἐτ ρΡ] 16 Ὁγ τῆς τγογὰ σἤοβθη, 
ἘΣ οτ, ν Ὦ116 [6 ποχὶ νοσβα βυρροβῖβ ἃ ρασίϊσυϊαν 
ἕοτπῃ οὗ ἴης ὈΠρΡΑγαοηδΌΪς 51η, (ἢ15 ΡὮγζαβο ἔλνουβ 
ἰῃς νἱονν (δὲ 11 15 Δη δλοίϊνα σζζζέ ταῖμοσ ἴδῃ ἃ ρᾶσ- 
ΠσΌΪΑΓ δος. ὅες ου Μαίϊ. χίϊ. 22. 
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δ οὗ ὈΪΆΒΡΉ ον δραϊηβὶ [ἢς ἀν Οβοβὶ, Ὀυὶϊ 
σΟΥΔΙ ΠΥ πα Ἰσαῖθϑ 115 οπαταςίοεσ. Ἐννερ 18 (8686 
ΔΟΟΌΒΟΙΒ δα ποῖ οοχητηεα 1ἴ, (Ποῖ Ἰδησυᾶρα 
ἰοπαεοα ἴῃ πὶ αἀἰτεςσῦοη. ὙΠΟΥ δδα δι υϊεα το 
δὴ 6] ΒΡΙΓΣ τ θαῖ ψγὰ5 ἴῃς ποῦκ οὗ ἴῃς ΗΟΙΪΥ 
Ν δς [8αϊ ἴοο ῃ ὑγέϑοηῆςα οὗ βυβοιεπὶ ενϊάθηοα 
οἵ 115 ἴτυς ομαγδοίεσ. 

γ εῖβ. 321-25. Οοπιραππρ ἴΠ 656 νοσβῈ5 τυ] (ἢ 6 
δοοουηῖ οὗ Μαιδεν (χι.. 46-ο0), νὰ δηὰ τπδὲ 
Ματὶκ οὔντῖβ 6 ᾿πιτοαποίοτγγ ρῆγαϑε ; “ὟΝ ἈΠῸ Ης 
γεῖ (ΑἸκεὰ ἴο ἴῃς ρῥβϑθορὶς ; ἴῃ νου. 21 πα 615 υ8 
τηαὶ ΗΠ5 τηοῖμοι δηαὰ Ὀγοίΐῃειβ δεῖ ππΐο πἷπὶ : ἴῃ 
ΨΟΥ. 22 ἢδ ᾿ηβετγίβ: πᾶ ἃ ᾿υ]πᾶθ ᾿᾿)86 εἰσ 
δοοτΐ εἶπ; 10 νΘΙ. 24 6 πηδητὶοὴβ οὐγ 1, ογα δ 
δίδλῃος : πᾶ πο Ἰοοϊκοῦ τουπᾶ, ἰπϑιεδλα οὗ ἐπ6 ρ65- 
ἴυσχο ρτοβεσνεὰ ὈΥ Μαίεν : “"Απα Ηςκσ 5ἰγεϊομεά 
ἐοστὰ Ηἰς παῃμὰ ἰοπνασγα ΗΠ5 ἀ15010165. Τα Ἰοοκ 
ὙΆΞ ῬΓΟΌΔΟΪΙ οὐς οὗ αῇεςϊοῃδιίς τεοορηοη ; 
σοπίγασὲ τῆς Ἰοοὶς οὗ δῆρεσ δῃά συίεῖξ (νεσ. 5). 
Τμαῖ [ἢ ς ΙοοΚΚ 45 νῈ]] 25 ἴῃς οσγὰ ΔΡΡ]16εα ἴο πιοσα 
τῆλπ ἢ Τ ́ννεῖνς ἰ5 ονϊἄεπι. Τὰς Ὀἰεββοὰ {χα τῆ Ὀ6- 
Ἰοπρβ ἴο τυ τυ 68 8Ο 518 δρουϊ [εἐβὺ8 δηὰ ἔξεὶ 
Η:8 ἱοοῖκ οὗ δβξεςοῃ ἴῃ ἃ ὨΙΣΌΟΣ ΒΡΙΓ Δ] 56 56. 

ΙΝ. 1--34. 

Οἀγέετς 7φαολέμρ ἐπ Ῥαγαδίος. 

Ψεῦ. 20οϑ. Βοοδθθ ΠΟΥ δαὶ, ὯὨ6 δῖ δὲ υὰ- 
οἷθαι ἔ, Τ ΐβ ἀο68 ποῖ ποοαββαγν ἀδἤῆης (πα 

ΓΟΗΑΡΤΕΚ 

Ι [] 

Ψ 85 3 ραϊεγεὰ ὑπο ἢϊη 88 ρχδαῖ τιν εἰϊτα 6, 580 τμαΐ 6 
ΝῺ δε Ὀερδὴ δρϑίη 1 ἴο ἰδοῦ ὈΥ ἴῃς 5868 846 : δηὰ ἴδε γα « Ματτ. χϑϊ. 

τπιοὶ υῦὺκ 
ΨΩ. 410. . 

δηϊεγϑά ᾿ηΐο ἃ 5ῃ1ρ,} δπὰ δαΐ ἰῃ 16 868 ; δηὰ [6 ψῆο]6. τι} {]- 

2 ἴυἀ6 νᾶβ ὃ Ὁγ [6 5684 οἡ [ἢ Ἰαπά. 
[Ὠϊηρ5 ὉΥ δ ῥδγβϑῦϊεβ, δαηά εαϊὰ υπίο ἴπθηὶ ἴῃ ἢΪ8 ἀοοίτίης, 

Απά Πα ἰδυρδῖ [Π6Πὶ ΤΏΔΩΥ 
ὅ ἫΝ χὶ!. 

3,4 Ἠξδαῖκοϑη ; Βοδο]ά, ἴἤθγα ψεηΐ ουὐξδ ἃ βονογ ἴο δον: Απηά τί 

οδπγ6 ἴο Ρ4388, 88 Ὧ6 βονεά, βοπς [6]1] Ὁγ [6 ΝᾶΥὺ 5ἰάβ, δἀῃὰ 186 
5 ἴον]59 οἱ (ες αἱγ9 σῆς δηὰ ἀδνουτοα ἰἴ υρ. Απὰᾶ 8οπηα 13 

[611] οὰ βἴοηυ ρστουηάᾶ,.8 νῇδσα 1ἴ δὰ ποῖ τυ οἢ δαγίῃ ; δπὰ ἱγὰ- 
τηοαϊαῖοὶγ 15 18 βργδηρ ὉΡ, Ὀδοδυβδα 1 Παά πὸ ἀδρίῃ 15 οὗ δασίῃ : 

6 Βιυι1 ἤδη [ἢ6 βδη 85 Ὁρ, 1ἰ 458 ϑοοσοῆεᾶ ; δηᾶ βδοδιιβα ἱ᾿ΐ 

7 Ὠδά 0 τοοί, ἰξ ψὶ Πογοά ἀὐνᾶγ. Απά βουηε 13 [61] ἀιιοηρ Τ [ΏΟΓΤΠ5, 
δηὰ [ἢ6 ΠΟΥ 5. Ρ͵ΟΝ ὉΡ, ἀπ οδοκθϑὰ ἰΐ, δηά 1 γίεἰἀεα πο ἔγυϊ. 

8 Απά οἴβεσγ 611 οἡ 18 ροοά ρτουπάᾶ, δηὰ ἀϊά γίς]ὰ 19 ἔγυϊε {παῖ 
ΒΡΓΔΏΡ ὉΡ δπὰ ἱπογϑαβϑά,}9 δηᾶ Ὀσγουρῃς ἰογίῃ, δοῦλα Ὁ τὨϊγίγ, 

9 δηά βοιῃηβ 3 βἰχίυ, δπὰ βοιηθ 31 ἃ Ὠιυμπάτεα. Απά ἢς βαιά υηΐο ς εῖ. 231 8δε6 
Μαῖς. χι 2. 

[Ὡθ,2 9 δ (μκδἱ 33 ἢδ[ἢ δαῦϑ ἴο ἤθαδσ, ἰδεῖ ἢίστῃ ἤθδυ. 

Ιο Απὰ ἤθη δΒ6 νγὰ5 δίοῃε, ἴῃευ ἴῃδὶ ψασα δρουΐ ἢϊτῃ ἢ [ἢ 6 
ἜΙ Ὑνεῖνα δϑεα οὗ ἶσα ἴῃς ράγδαθ]ς. 8 Αμπά δε αϊὰ υῃΐο {Π 61, 

Ὁπῖο γου ἰΐ 35 15 σίνθῃ ἴο Κηονν 35 [6 τηγϑίειυ οἱ ἴῃς Κίηράοτηῃ 

Δ δραὶῃ ὯΘ6 Ὀαρὰᾶῃ Κ53115 8 75 5εγΖ νϑῦγ (αεοογάξηρ ἰο ἐλέ ὁσεέ σεέλο» 165) 
4 Ὀοδέ δ ΓΟ δ ἴῃ Ἰ τρδοῆϊηρ 8 (η6 βονεῦ ψεηῖ ἰοσ ἢ 
9. οἱγαὰς 10 φρεῖξ οὗ [ῃ6 δ'Γ Ἐ ον ἋΡ 12 ΟΙΠΟΓ 

18 ΤΟΟΚΥ »γομηαῖ 14 βιγαὶ νυ 16 ἄδαρῃθ55 16 Αηά 
1 ημφεγίέ ἴῃς 18. Ἰηῖο ἴῃ 6 19 γ]ε] θὰ 
Ὁ στον ἷηρ ὉρΡ δηὰ ἱπογδδϑίηρ ; 31 ηΐο 32 ργ»Σὐ αηΐο (6 Ιὰ 
38 ὙΠῸ 34. [ῃ6 ῬΑΓΔΌΪ65 36 »η:7 11 
386. χἦάφ δεεί απ λονζίσς ορεΖί ἴὸ Κηον 
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οὗ αοά: δυΐξ υηΐο 4 [Πετὰ ἴπδἴ ἀγὲ ψὶτῃοαΐ, 411 ζά456 1 [Ὠ]ηρ5 τα « ΤΟ σε τοῖν 
12 ἀοῃδ ἴῃ ΡᾶγδὈ]65: " Τῆδϊί βεείηρ' ἴΠ6Ὺ τδυ 566, δηά ποῖ ρϑζοεῖνβ; 5)  ὕμμοεο. 

Δη Ὠδαγίηρ ΤΠΘΥ πᾶν ΒθδΥ, δηά ποῖ πηἀεγϑίδηά ; ἰεβί δ δῇγ Τα πες 

τὴς 3 τεΥ 5βοι!ὰ Ρὲ οοηνεγίεα,39 δηα χἀξίγ οἰῃϑ Ὁ Βῆουϊα Ὀ6 

13 ἔογρίνθεη ἴθι. ΤΑΠα 6 5414 81 ηΐο ἴπθηὶ, Κηον γε ποῖ [ἢ 15. ἩΑΤΕῚ ΕΝ: 

14 ΡΑΤΑΡΪα ἢ δηὰ μον [Π6ὴ Ψ0}}} γε Κηονν 411 ράγαῦ]εβ ὁ Τὴ βόονεσ Υἶ αιπιρ. 

ες βονεῖῃ ἴῃς ψοτά. Απᾶ ἴΠ686 ἂἀῦθ ἴῇδυ ὈΥ ἴῃ ἂν 5146, σα 
[ὴ6 νοτγὰ ἰ8 βϑονῃ ; υϊ 82 ἤδη [ΠΘΥ ἢᾶνα Ὠδαγά, ϑαΐδη σοπγείῃ 

ἱτωτηθαϊαΐεϊγ, 6 δηὰ τ Κεῖ ἀννὰν ἴῃς νψογὰ ἴδϊ νγὰ5 ϑονῃ ἴῃ {Π6ὶγ 

16 Ὠεαγίβ.8 Αηάὰ {686 ἂα ἴ6Υ ᾿Κον 5688 Ὠοἢ ἃτα βοῇ Οἡ 
βίοηυ ρτουηά ; ὃ ψῇο, ἤδη (ΠΕΥ αν Πεασγὰ [6 ψογχά, ᾿πλπλ6- 

17 ἀϊαίεὶγ 156 τεοεῖνε ἰἃ ἢ ρ]δάπεβ8 ; ὃ. Απὰ μάνα ἢο τοοῖ ἰη {Π6π|- 
βοῖνθβ, δηὰ 30 8 οηάπσα ὑυϊῖ 88 ἔογ ἃ {1π|6 : αἰζοσνναγὰ, 9 ψ ἤθη δίς 

βΒ᾽οτίοι 9 οσ ρεγβθουίίοη δι βεῖῃ ἴοσ [ες ᾿νογα 8 βαΐζα, ἰτπητηθάϊδίεϊγ 1. 
18 ἴμεν ἂἵεὲ οἤδηδδά. Απᾶὰ [8686 4 ἅγα ἴθοΥ ΨΏΟΝ ἃγα βόψῃ 
10 διηοηρ " [ΠΟΓΏΒ ; βϑυοἢ 88 ἤθαγ 2 1ῃ6 νοζά, Αηὰ τἢς οἄγαβ οὗ 

[815 ψοσ]ὰ, δηὰ ἴῃ6 ἀδοοριἐξυ]η655 οὗ στο 65, πὰ 16 1815 οὗ ΟἿΟΣ 

τπΐπρϑ δηϊδσίηρ ἱπ, βόα ἴμ6 ψοτζά, δηὰ ἰξ θδοοσηθῖῃ ἀπέγυϊεα!. 
20 Απὰ ἴδεβε 3 ἅτε ἴδ ΨΏΙΟΝ τὰ ἢ δον οἡ “ὃ ροοά ρ»τοιπᾶ ; 

ΒΘΌΘΝ 845 ἤδασ [86 Ψοσζά, δηὰ στϑοαῖνα ἐζΖ, δηὰ Ὀτγίηρ ἰοσγίῃ ἔγαυϊ, 

806 45 [Ὠϊτίγίο]ά, βοιης 46 βἰχίγ," δηὰ βοπης 4 ῃυηάτγοα. "8 
2: Αμά Βε 5αἱά πυπηίο {πεπὶ, 515 ἃ 3 οδῃᾶϊα Ῥσγουρῆς ἴο ὃς Ραϊ “ Μαῖ νι τοὶ 

υπᾶδγ ἃ 9 ὈΠ5Π6], οΥ ὑπάοσ 9 Ρβὰ ἢ δῃὰ ποῖ ἴο ΡῈ 5εῖ ὅθ οῃ 4.39 ι6; ες 
22 οδηα]αϑβιϊοκ ἢ ὁ Ἐὸγ ἴποσα ἰβ ποιῃίηρ Ηἰ4, νΒίοἢ 5841] ποῖ δὲ θ6 ἃ Μαῖε κ. 56; 

τηδηϊοϑίδα ; ΠΟΙ ΠΟΥ Ψὰ85 ΔΩΥ τὨϊηρ [κερί ὅ3 ββογεῖ, θυΐ δβαΐ ἰΐ ΤῊ: ἽΣ 

23 5δου]ά οοπηα δρτγοδά. 8 {1 δὴγ τηδῇ ἢᾶνε δὲ δαῦβ ἴο ἢΘΆΓ, ἰεΐ ἐ 5εε να. 9. 
24 ᾿ἷπὶ Ὦδατ. Απάᾶ [δ 86ϊά υπῖο ἴμ6π|, ὃ Ταῖκε μεεὰ ψῃδί γ8 ἤθΑΓγ, καὶ 1μκὸ υἱῖ. 

ἐΥΥΙ παῖ ταδαβυγα γα τηεῖε, ἰξ 5881] θὲ τηβαβιιγεά ἴο γοιι ; δηὰ 2 Μκε. νῇ. οἱ 
25 υῃΐο γοῖι παῖ ἤξδῦ 5}4]} τῆοστε 6 ρίνεη. δ᾽ "κ᾿ ἘῸΣ ἢς [ἢαῖ Βαιἢ, με ξο Μεδ, 

ἴο τ 5ἢ.4]] Ὀ6 σίνδῃ ; δῃά ἢ ἴμδΐ μδῖἢ τοῖ, ἔγοιῃ ἢϊπὶ 5881} Β6 ᾿ 
το ὄνθῃ [δὲ ψὩοἢ 6 Ὠαίῇ, 

26 Απά Β6 584ϊά, " 50 ἰ5 ἴὰρ Κίηράοπι οὗ ἀοά, 845 1ξ ἃ τηδη β8δοι]ά κν' σοπιρμαῖ, 
27 οαϑὶ 8664 ἰηΐο [6 ρτουηά ; ὅδ᾽ Απάα 5δου]ά 5166 ρ, δηά τίβα ηἰρῃϊ δξυυξα 

Δα ἀδγΥ, δηὰ [Π6 β8εεα β8ῃου]ὰ βρτγίηρ δηα στον τρ,} 6 Κηοπνεῖἢ 

28 ποῖ ον. Βογδϑ [ῃ6 δαγίἢ Ὀγηροῖ ἔοστῃ ὅθ ἔγαϊξ οὗ Ποσβοὶ : 
ἢγϑί ἴῃς ὈΪδάδ, [ἤδη ἴδ φδσ, δίζϊοσ (ἢδί 90 ἔς ἔι]] σοσγῃ ἰὴ [ἢ ϑᾶγ. 

11 ργρηεξ [6568 35. ὮΔΡΙΥ 39. Θῃου ]α τΌΓ ἀραδίη 
80 Δῃηὰ ἴ{ (σεεογ έρερ᾽ το {44 δέεέ ατεέλογέζέες) 81 ΘΔ ἢ 
83 λῃὰ 88 ΨΏ1Οἢ Βα Ὀδδθὴ βονῃ ἰη 61 
δὲ ἴῃ ΚΘ ΔΉΠΟΥ 86 ρου {δε τοΟΚΥ 2έσες 86 10 

δαὶ 86 σγῃῖ Ὀὰὶ [4 15 40 ἐΠδυϊδίίοη 
41 ΟΥΠΕΥ5 43 ({ῃ686 ἅΓ6 {6 γ [δὲ ἤανα μαγὰ 418 1ῃ0868 
4 γοΥ6 4 Ὅρος {δ6 46 σ»ε:: ΒοΙὴ δ Εἴ οἸἰχίγ οἱά 
48 υπαάτγοα [014 49 [ἢ8 δῦ ρυΐ δ᾽ βανα ἴῃαΐ ἰξ βῃουϊα 6 
δ8 γγὰβ ἴ τηδὰδ δδ τὸ ἸΙρϑῖ δὲ δίῃ 
δδ Δῃᾷ τηοτα 5841} Ὀς ρίνεῃ ὑπο γου (ἐλ δδεξ αμίλογέζέες νεῖ τιμαὶ ἢ δατ) 
δ6 Ὅρου ἴδε δλγίἢ δ᾽ Ξρχίηρ ὰρ. Δη Ρ»,ΓΟΥ 
δδ σγεῖξ ΕῸΥ δ Ὀεδλγαίῃ 80 (δὴ 
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29 Βυΐῖ νὮδη ἴΠ6 ἔγυϊξ ἰ5 Ὀγοιρς ἐοσγίῃ, 51 ̓τηποαϊδίοϊγ 16 ὁῃς ραϊίεῖῃ “ δωλωστος 
ἢ 53 τῆς 510 116, θδοδυβα (ἢ6 ἢδγνοϑῖ 8 Ὁοτλθ. 

ῬΑῃά δε 5αἰά, “ὙΥ̓Βογευηῖο 88 58.481} γα 1 κοη τῃς Κίηράοτῃ οὗ 7 
31 ἀοάὲ οΥ ΜΙ Ψ Δί σομρδσίβοη 96 5}}8}} να σουῆραγς δ 1 “ἐς 

30 

χὶν. τς. 

ΜΑΤΎ. χιὶϊ. 
341,32: κα 
ΧΙ. τᾶ, 10. 

φ Μαῖιχι. τό; 
ἸΠκῸ ἃ σταίη οἵ πιυιβίαγά βεεᾶ, ψῃϊςῃ, ἤθη ἴξ 8 βονγῃ ἴῃ δ6 [ῃ6 ἴ[κικὲ χεϊ. τᾶ, 

42 Θατιῃ, 15 θ7 1655 ἴδῃ 811 [ῃ6 βεδάς (δῖ Ὀδ ἰῃ 986 [Π6 δαγίῃ: 88 Βιιῖθθ 
ΜΉΘ 1ἴ 15 δον, ἰἴ στονθίῃ ὑρ, δηὰ Ῥεσοιχθῖῃ ρτθαῖοσ τμδη 8]] 

ἈΘΓΡ5, δα βῃοοίδιἢ οὗὔδ στϑαῖ Ὀγαποῆαβ ; 50 ἰδαΐ ἴπ6 ἴον 8 οὗ 
1ῃ6 δἱγ τῇδυ τὸ Ἰοᾶσε ὑπάδγ ἰῃ6 βῆδαον οὗ [ἴἴ. 

33 

4}1 τῃϊηρ8 ἴο ὨΪ5 ἀ1501Ρ165.72 

ΔΙ 15 Υἱρθ 55. Ξοῃάθιῃ ἔοσίῃ 
Υν ἱῃ ψἢδί ράγαῦ]α πὰ 

80 Ἔ " Ἰ ΣῈ 

Αμαν  ΤΏΔΠΥ 50 ἢ ΡΑΓΑΡ]65 5ρᾶΚα ἣς ἴῃς ψογά πηΐο {Π6η], ΜΝΕΌΜΩ: 
34 85 ἴπϑγ ψεσα 840]6 ἴο ἤθαγ 2. Βιυῖ 1 9 νου ἃ ράγαῦ]α βραῖκο " ΣΟΩΡΌΘΗΒ 

ἢς ποῖ υηΐο ἔθη: δηὰ ἔθη [ΠΟΥ ΜΕγῈ δίοηθ, 6 "οχρουηάοά ὅ γε. το. 
“ (ΟΡ. 32 

Ῥεῖ. 1. 20. 

δ. ον 
66 ρἷδος (σεοσγάἄξρερ 1ο ἐὰδ ὁδεξ στέλον 165) 

τσ (9 

13 Ῥπΐ ργίναίςεο!ν ἴο πὶ ον ἀἶβοῖρ] 68 ἢς ἐχρουπάδα 81] [ίηρϑ. 

ΟΝ ῬΑΒΑΒΙΕ5, 866 Μαίδον, ΡΡ. 117, 118. ἴῃ 
158 τεροῦῖ οἱ ἴῃς ἀϊβοουγβα ἴῃ ρᾶγαῦ]ε5, Μασὶς 
σῖνεβ Ὀυϊ ἴῆχος, ομς οὗ ἴῆδπὶ ποῖ τη Ποηοά εἾ56- 
ψΏΕΙο, ΕΔΟΝ ἱπαοροη θη ολοβς ἴπεβε ουἱ οὗ 
[6 ΤΔΩΥ υἱϊετεα. Ιη ΜΆΜΒΕΝ νὰ ὅπα ἴῃς 
εἀγομοίορίεαί ἀδνεϊορπιεηὶ οὐ τῇς Κιησάοιῃ οὗ 
Βεάνθῃ Ὀσουρσῃξ οὐ ; Πεζα, 41} ἴσος Ῥδγδ] 68 ἃ.αὰ 
ἄτγανπὶ ἔγοπῃη ἔΆσα  ἾΥ Ἀρτὶ ]υτα] Ρυτϑυΐβ, ῥτα- 
βοητίηρ ἴῃς οπς ἰάδα οὗ [ῃς ξτον οΥ ἀδνεῖορ- 
τηεηΐϊ οὗ ἴῃς Κιηρσάοτῃ οὗ σοᾶ: ἴῃ6 {σι ἃ5 Γα- 
ΒρΡεΘοῖβ ἰἢς 50]], οσ ἴῃς ἀΠΠἤου οὗ 118 Ὀερίπηΐϊησ8 ; 
τῆς “τεο»ά, 11 υδιταῖίηρ ἴῃς γεαένε ἑπάφῥεηπαάίξρες οὗ 
115 ἀσνοϊοριηησηξ; ἴῃ6 45ῖ, 118 τοηάογί] εχίθῃ- 
βίοῃ. Μάᾶσκ ἤδσε ἱπίσγοαιςθϑ (νοῦ8. 21-26) τυ ἢδΐ 
Μαῖίδεν τεοογάβ 48 υἱἱεγοὰ οἡ οἴμεσ οσοδϑίουβ. 
Ουσ οτά ννὰβ ἰῃ ἴδε Δ] οὗ τερεδῖηρ 5. Κρ 
ἤσυταβ, Ῥσονεῦθβ, πα ἀρῇῃοσίβηηβ. ΤῊ15 αἀἰβοοῦγβα 
ἴοοκ ρῥΐδος ἴπε “βδίὴς ἀδυ᾽ (Μαῖίῖ. χὶΐδὶ. 1) ψ ἢ τῃς 
ΟΟΟΟΣΓΘΏΓΕ5 ᾿υ5ῖ τπεποηδα (οἤαρ. 11]. 20 3). 
Τῆς Ποϑαν οὐ ἴπε ῬΑΤΙθε 8 οδ᾽ θα ἔογ [ἢς 
τεδοπὶηρ ΌὈΥ ΡΔΑΓΔ]68 ἴπ ἰΐϊ8 ρυσροβα 6 Γ εὐπεξαζρερ, 
ἴῃς {γυτἢ, ν ὨΙΟΝ 18 τηοϑὲ βἰΤΟΠΡΙΥ Ἐχρταββεα ὈΥ͂ 
Μδικ (νοσ. 12), Ὦ1]16 (μ6 Ἄοδοῖοε οὗ ἴῃς Ὑνεῖνα 
(οἢδρ. 1}}. 14) ξοπιεα τῇς πυοϊουβ οὗ 4 απὰ οὗ 
ξοἸ] ον 5 (᾿ΟΠΡ. γΕΓ. 10) ἴῃ ψῇοτα {π6 ΟἴΠΟΥ ΡῈΓ- 
Ροϑβε οὗ γενεαδέηρ' ἴῃς γα ἢ οου]ὰ Ὀὲ ἔν] ]1εα, 

ΜΟΥ. 1. Απὰᾶ δρδῖὶη ἢ Ὀοβδῃ. “Βερδηῃ᾽ ΙΠΔΥ 
τοίου εἰἴῆοσ ἴο [5 πὸνν πιοᾶς οὗ ᾿ἰῃϑ συ Οη, ΟΥ̓ ἴὸ 
Η!5 Ῥεριπηΐηρ ἢ (6 σαιποσίηρ οὗ τς στοά. 
“Αραϊη ἢ ΠΊΔΥ Ροϊηΐ ἴο ἃ 51: |}} 87 οσσαβίοη (ΟΠ ΔΡ. 
1. 7). τ Α ὙΟΣΥ ατοδῖ τυ ῖπὰθ; 11ἰ., “ ρτεαῖαϑβί, 
ΤΒΕῖα 15 Ἔν ΟΓΥ τεδϑοὴ ἴο Ὀεϊϊενα {Π|άϊ (Π18 νγᾶ5 [ἢ 8 
διοαῖεβδί. [Ιἰ ννᾶ5 ἴπς τυγηϊηρ Ροΐπξ 'π ΗΠ5 Ρυ]ς 
ἰοδοῃίηρ ; βίηςε {πὸ ρᾶάγαρο]ις ἰπηϑιίγιιοςοη πον Ὀ6- 
Εἶπ5. -τ- ἃ Ὀοδί. τοῦδ [πΠ6 οπς Ῥτονϊ ἀθὰ ἔογ 
[15 Ῥυγροβα (866 οὔδρ. ἱἰϊ. 9). [τ 15 ἀουδεῃυ! 
ΠΕΙΏΘΥ τς ἀςπηϊίς ἀγίιοὶς 15 ἤεσα υδεα ἴῃ της 
Οτθοκ. -- τ [9 805. ΤῊΣ Ὀοδὲὶ ᾿λἂβ 51518}}, δπὰ 
Η!5 ροβιτίοη ννᾶβ ΠΘᾶσ ἴῃς βυγέδοα οὗ 16 ὙΔΙΟΤ, 
[ἢ δυάΐεδηςς Ὀεὶπρ 5115.Ώ ΕἸ γ εἰεναῖεά αὔονς Ηϊΐπι. 
ΤΆὨΙ5 ἰ5 ἴῃ Ὀδ6ϑὲ ΨΥΔΥ οὗ Ἀυγδηρὶηρ δὴ δυάίεπος, Ὀὰὶ 
[πΠ6 ψοτ]α ϑεθηῖιβ ἴο ἤᾶνα ἀβεύνειτα 1 αυϊοῖίκοσ 
ἱῆδη ἴπε σῃυτοῇ, 

ψεῖ. 2. Απὰ δο δυσί ἴπο. ΤΕ τείεγοηςα 
ἂ 

8 ἴο Η]8 παρ ὶϊ οὗ τεδοιίηρ, - ἸΔΕΥ ἐπίηρε. Ουἱ 
οὐ τηε56 Μασκ κεῖται Τῆι ἔο] Ἰονν8. -- {π μὲσ 
κηβανρξας ὦ ῬΟΥΠαΡΒ, ἢ ἃ τοΐεγεηος ἰοὸ (μὲβ μᾶτγ- 
συϊαγ Κὶπὰ οὗ ἰδδοῆΐην. Ογβε᾽ 5. ἰεδοπὶησ γᾶ 
δυϊῃποηίδῶνς, δηὰ ἴῃ 1Π15 88 ἱἢ τηοβὲ (8868, ἐἶσε- 
ἐγίμαί. Ἐΐ Ῥγεβδεηῖϊβ ΠΟῪ ἰχυϊ Πετο, ἢοΐ ΤΠΣΟΓΣ 
Ἐσχμοσγίδιοῃ (866 νου. 11). 

ψεῖβ. 3-9. ΤῊΞ ῬΑΒΑΒΙΙΕ ΟΡ ΤῊῈ ΘΟΥΣΕΚ. 
566. οἡ Μαῖξϊ. χἱϊ. 3-9ς. ΤῈ βιμα]αυγ Ὀείπεθη 
ἴῃς ἵτνο δοοουηῖβ 18 ΥΟΥΥ τοδί, 85 τηὶρῆς 6 ὁχ- 
οοἰδα ἴῃ ἴπ6 οᾶ86 οὗ β'οἢ ἃ 5{ἸΚίηρ ῬᾶΓΑ]6. 
ἴον 58 ὑγεϑεηῖ ; Μαυκ ὈγοῦδΟΪΥ πεαγὰ [ἴΐ 

ἔγοτι Ῥεῖου, ψνῆο ννᾶ8 4180 ὑσόβϑθηῖ. [0Κ6᾽8 δοοουηῖ 
(ν}}}, 5-8) 5 Ὀτγίοξοσ, ἃπαὰ ἢς ἄοοθβ ποὶ ἀθβογῖθδ 
ἴῃς ρΡοβίοῃ οὗ ἴῃς Τδάςποσ δηά Ηἰβ διάϊδηςε. 
ει. 3. Ἐοασῖοι. ΤῊ, ᾿ηβογίεα ὉῪῚ Μαγκ 

ΟἾΪΥ, βδεῖηδ ἴο ἱηιγοάυος ἴἢ6 Ὑ8Ο]ς ἀἰβοουγβε, 38 
ἀεβεγνίηρ στεδῖ διϊςπῦοη. 

νεσ. η. πὰ ἰΐ γἱοϊὰθᾶ πο ἔσγυϊξ. ΤῊΐ8 Ματχὶς 
δά ά8, ϑδδονίηρ ἴμδῖ πιἷ8 δοζουπὶ 15 ποῖ δῃ δυπσ- 
τοηῖ. ὍΤἢα βάτης σόϑυϊς ἰ8 οὗ οουγβα ἱταρ] θὰ τῇ 
5Ε, ἀρὰ: πλυταῖίνα. 

ΕΣ. 8. ὯΡ πὰ ἰπογϑδδῖίηῃσ. Τῇ 
τοΓα5 ἀγα Ῥϑοῦας ἴὸ Μαγμκ. ΤῊΪ5 18 βροΐκβη οἵ 
186 “γαῖ, θὰ ἴῃ [ῃ6 ὙἱάΟΥ 56 η86 οὗ {6 ψΒΟΪα 
Ῥύορτεβϑ οὗ ἴῃς ρἷδηῖΐ, βίηῃςα 4]}] {8 18 πα. ϑϑϑσυ 
ἴο ἴδε ΤᾺ] ἔτγυϊτϊ ΟΥ̓ Ώσγαῖη, ψΏΪΟἢ τᾶ Ὀτουρσῃϊ 
ἕοτῖ. ΤῊΐ8 νεῦϑα ρυϊβ [ῃ6 5π|4}16ϑὲ ὈγΟΡοσΏΟη 
ἤτβὲ ; ἰπ Μαδίμεν᾽β δοσουηῖ 1 ἰβ Ραϊ ἰαϑί. ΟΙποσ 
νεσῦδὶ ἀἰετεηοοβ αἰϊεϑεης τὴς Ἰηἀδρεηάδηος οὗ 
τῆς Ενδηρε]  βί8, σὸ ἱπαϊολίθα ἃ8 ἔδυ 25 Ῥοβϑβὶθὶα 
ἴῃ ἴδε ἐοοῖ-ποία5 ἴο ἴδε ἰοχῖ. 

Ψεῖβ. 10-12 ρίνε ἴἰὴ6 ΓΕΆΒΟ. ΟΣ Βρεδκίηρ ἴῃ 
ΡΆΓΑΡΙ65 ; 866 οἡ Μαῖϊ. χὶϊ. τόσ). Μαδεπονβ 
δοοουηῖ 15 ἔ]16σ, ὈυἙ Μασκἐβ 18, ἰῇ βόε γεβρεςίβ, 
ΤΏΟΤΕ βρεοῖῆο ἀπά 3.ΤΟΏΡΈΓ. 

νεῖ, το. Αἴομθ. ΤῊ]5 ταίετβ ἴο ἃ ἱδιηρΡΟΓΆΣΥ͂ 
νι τάγαναὶ, ἤδη Η5 α15ς010165 “σαπιο᾽ ἴο Ηΐπὶ 
(Μαιῃεν), ἔου Ηδ ονϊάθηῖν 5ροκα ἔυγίπεγ ἴο ἢ ς 
του τυᾶὰς (Μαῖϊῖ, ΧΙ. 24-26). -α ΤΉΘΥ ἴμδὲ “σοσο 
δου εἶπ τὸ [19 ἔψοῖνθ. Μαίίμεν δπὰ 1κ|κα 
ΒΔΥ 658 εἰαἤηίζε!γ : “186 α5ς: 0165. ΝΥ δὲ [0]- 
Ιον8 νν58 ΒΡοΚδῇ παιίπεσ ἴο ἴδε τηυϊτυαδα ποῦ ἴο 
τὴς Τ νεῖν 4] οῃα. --- Αεκοὰ οὗ πὶ [π 9 ῬΑΣΔΌΪΘα. 



ΓΒΑ». ΙΝ. 1-34.] 

-- ΤῊς Ρἴυγαὶ 15 ἴῃς πιο οοττεοῖ ἕο. Μαῖ- 
ἴδμεν 5ΑΥ8 ποσὰ ἀσδηϊζεὶγ: “ΩΥ ϑρβδϊζαϑὲ ἴδου 
τηΐο ἱπετ ἴῃ ῬΑΓΑΡΪ 65 ὃ 4πα 1ἰος : “ΟΥ̓ δῖ ταϊρῃς 
118 ρασγδὺϊς Ὀεδ᾽ Τῆς ΔΉΒΨΟΙ ἴῃ 411 ἴδχεα δο- 
ςφουῃῖβ ἰ5: 372, ἃ τεάϑοη ὙὮΥ Ης τἢυ8 ἱδυρῆῖ, 
διὰ, ““εοραίν, [6 Ἔχροϑιοι οἵ {8ὶ8 ραγίου δῦ 
ῬΆγα]ς. Βοίῃ αυςβίϊοηβ πυβὲ πᾶνε Ὀδαη ϑκεά, 
ἃ5 8 παρ] δὰ ἴῃ ἴῃς ἱπαςδηϊία 5ἰαϊεσηθαξ οὗ [}]8 
ψεῖβο. ΓμΪ8 Μ48 Ῥτϑοίβεὶυ [86 ρΌΓΡΟΒΕ: [μαῖ 
ἴδοβθε ψ8οὸ που]Ἱὰ βεεῖκ τῖσς Κηοῦν ὁ (ἢ ταγβίογυ, 
δοὰ ἴο86 ψἢο ψου]ὰ ποὲὶ ρΡυΐϊ ἐοτί [815 οξοσί, 
ταὶ Ὡϊ ποῖ. 

ἾΟΥ. 11. ΤδΘ ΣΩΥσΘΙ,. Μαίδεν, δὰ Τὸ : 
“1ὴε τιγϑίεσι 8. Α1} ἐς πιγβίεσθβ οὗ ἴῆε ζοβϑρεὶ 
ἔοτπα Ὀὰυϊ Ομς τηυβίευυ, ὨλσΟΙυ, ἴῃς τηγϑίεσυ οὗ 
ΓΟ γίβὲ ἔοσ δπὰ ἴῃ Η!8 ρεορὶς. Απὰ ἴο ἴῃδσ “ ἷ5 
εἰν [ἢς τηγβίεγυ οὗ ἴῃς Κπράομι οὗ αοἀ.᾽ Τῆς 
Οταϊβδίου οὐ “ἴο Κῆον) " τεηάοσβ [6 ἀεοϊαγδίοι 
δυεῃ τόσα ἰοσγοῦ]6. Ὑμεθα ΡΆΓΔΌΪ68 ἀσγὰ ἴο σὰ - 
νελϊὶ, ποῖ ζοοα τηογὰ] δανίος, Ὀὰϊ ἐγιίά οὐδόν εσέτέ 

, ἴπ6 ῥδου Δ, αἀοοίχηοβ᾽ οὗ ἴῃς σοϑρεὶ, 
Ὑ{ΙΟΔ οδη Ὀς ΕῪ τοςοϊνδα ΟἹ]Υ ὈΥ ἴποϑβε ἴο ὙΒοΙᾺ 
ΞΡΙΓΙτΔὶ αἰδοογηιηδηΐ 18 σίνεη. ΟἸσίϑὲ ἀἰὰ ποὶ 
ὉΟΙ6 ΠΟΙΕΙ͂ ἴο ἰεδοῖ ἴῃς Οοϊάδῃ Εὺὶς οὐ ἰῃ6 
ϑεστθοη οὐ ἴῃς Μουηῖ. --- ὕπίο ἔδοὰ ἴπδῇ δσθ 
πιθοῦ. Μαίΐμον : “ἴο (δεπι."᾽ [Ἃ,κὰ: “το 
οἴδοτα." Α βεραζαϊοῃ Ὀεΐψδεη ἰἣς αἰϑοῖρ᾽65 δηὰ 
ΟἴΠοΙ5 δαὰ θεσρυη. (Αξεγναγάβ, “ἴμο8ε του 
ταθδληξ ἔδοβς ἠοῖ ΟΠ ΒΕΔ 5 ; 1 (οχ. ν. 12.) “Τ ΠΟΒ6 
“«ἰϊδους᾽ αἰὰ ποὶ τεσεῖνα [ἢ18 ρἹ οὐ Οοά πδορ8- 
ἘΠ ἔογ ἴ8ς υπμάετβίδησιης οὗ ἴμε8ς ἰσυϊῃ5, τνεσα 

Ἰδουΐ 115 Ἰηδυδηςο8. Βυϊ ΤΠοὶγ ροβι ἤοῃ 48 δ0- 
Οογάϊηνς ἴο (δεῖν οὐγῇ Ἵποῖςε ; ΓΟ τῖϑὲ ἐουθδάδ ποῃδ, 
Διὰ ἴδς ΘΡΟΡΙΕΒ ἴῃ (Ὠὶθ ᾿Ά86 ΨΕΤΘ ποῖ ΠΙΘΓΟΙΥῪ 
ες Ὑχεῖνε οὔοβεη ὈΥ Ηλτι, Ὀυΐ 411] γῇο σουϊὰ 
Ὅοπια. 

Ψεῖ. 12, Ἐμβδῖ, ἐπὶ’ ογάο ἐλαί. “ΒεΩ σοὰ 
ἰσαβδςίβ ἃ τωλίζεσ, 1ἴ 15 141]6 ἴο 8ὰν [μδὲ [86 τοβ] 
15. ποῖ ἴδε Ρυγροδε᾽ (ΑἸέογά). ΤῊϊ8 ρΡύγροΒβε 15 ἰη- 
αἰολιεα ΒοΓα Ἔνθ ΠΊΟΓῈ 5 ΓΟΏΖΙΥ ἰμΔπ ἰῃ Μδιδμον. 
Τῆς οδ]εςξ οὗ ἰδς ραγδνὶς 15 Ὀοίῃ ἴο ςοηςθδὶ δπὰ 
ἴο τενεδὶ ἴδς ἰγυῖη, δοοογάϊηρ ἰο [6 πηοῖαὶ βίδα 
οὗ ἴδε πεᾶγετβϑ. ΜδσκΚ ΟἿΪΥ υ865 ἔπε ῬΧΟΡΏΘΟΥ οὗ 
Ιβαϊδῇ (νὶ. 9, 10), νἱτπουΐϊ οἰεἰηρ 1 ἀἸτεςςγ 25 Μδῖ- 
ἴμεν ἀοε8. [{ νγᾶ8 δἰ γεδ αν Ῥδσδ!]ν ξ.16}1εα ἤδη 
(ες [ἐτνγ8 μβασάδηδα {πεῖν Ὠεασίβ ἀραϊηβὶ [ἢ ΡγΟΔΟἢ- 
ἱὴρ οὐ βλΐδῃ, ἴῃς Εἰνδηρο δὶ διηοὴσ (ἢδ ΡΥΟΡἢ- 
εἰ ; 1 τνᾶϑ σοιῃρ]είοὶν {016]1εἀ, μοι ΠΟΥ Γα- 
εοϊεα (δς σοβρεὶ ἰἴ56ε1 88 ργοοϊαϊπιθαὰ Ὀγ [86 ὅϑοη 
9οἱ Οοά. ΤὨεῖς πιοσὰὶ φρεσεδρρηεςς Ῥτοοοαδα 
τῆ ΟΣ πλογὰ] ἑπφαόεέξίν, δὰ [86 ἰδίου ᾿γ͵ὼ8 ἃ αἰνίης 
ἱυάρστιοπε οἱ ἴλ6 ξογηχεσ. 50 Ῥδσδοὶ ἔγϑβὲ ῃασά- 
εὐεδὰ δὶβ Βελσί Ὀεΐοτε αοά ͵ιάἀϊοἰα}}γ Βαγάδποαὰ 
Βα. Ηδετε, ὙΒεῖς ἃ βεραγαϊϊΐοῃ Ὀδίσδεη (στ ϑ[᾽8 
ἔο]] ονοσβ, δἀπὰ ἴμοβε πϊπουῖ, 15 ἤτϑε Ρ]δίη}Υ 
ταλιϊκοα, τῆς ρΡοϊηϊ οὗ αἰἰβουιτ πδοη 18 σρέγζμα 
ἐποτυίσαϊσε. ΤῺ5 5Βῆον,5 ἴῃς ᾿Ἰτηρογίδηοςς οὗ Ο(γὴ8- 
ἄἰδη ττυϊὰ, ἩΏΊΟΣ ἐσ Ρ}165 αρεζγέρδ. 
ει. 12.20.0 ἘΧΡΙΑΝΑΤΙΟΝ ΟΕ ΤῊῈ ῬΑΚΑ- 

ΒΙῈ. 866 οἡ Μαῖϊ. χἹἱἹ. 1ι8-232. ΤῊ δρτοειηθηΐ 
σα Μαῖμον 5 5 Κίησ, Ὀὰϊ ΜΑΙ 5. ἱπάσδρεηά- 
εηςς ἰ8 ἐν ἀδηΐ. 

γε. 123. πον γὺ ποῖ ὑμπὶκ ῬΑΣΔΌ]Θ 1 Αἡ Δῃ- 
ΒΎΕΙ ἴο ἴῃ6 5βεοοπὰ 1 πεῦῆρῃ; ἱπιρ] ]οα ἴῃ νοῦ. 10. 
1 15 ποῖ ἃ γορζοοῦ, Ὀυΐ τρδᾶπβ : “δου δηά γου 
σδηποῖ υηδετβίδηα (ἢ}5 ψἰουΐ Δ 85ἰϑίδηςς.᾽" Τῆς 
φεχὶ αυεϑίοῃ : δι πον ἴπθὴ Ὑ11 γ9 Κπὸν 41] 
Ι μαύμρυσνο οχίδηβ ἴμ6 [πουρὶξ ἴο 411 ρᾶγδῦ 68, 

ὁ ἱπηδίεβ ἔυγίῃοσ : “Τῆς ἤγβε ρᾶγδαὈ!ςα οὗ ἰδ ς 
Ἰωηρσάοιι 18 [ἢ6 4515 οὗ ἃ}} τῆς σγεβῖ. 16 [8Β6γ υἢ- 
ἀετβίδπα ποῖ (μΐβ, [ἢ Υ οου]ὰ ποῖ υπάετβίδηα ΔῊ 
ἐμαὶ ἔο]ονοα. Ἰξ ΤΟΥ δὰ τς ἐχρδηδῆοῃ οὗ 
ἰδ, [6 μλὰ (6 Καὺ ἔοσ ἴᾷς υπαάοτβίδπαϊης οὗ 

ΤΗΕῈ ΘΟΟΘΡΕῚ, ΑΓΟΓΟΚΌΙ͂ΝΟ ΤΟ ΜΑΕΚ. 26ς 

411 οἴπειβ.᾽ Ηδπος οὐγ Ιοτὰ σίνεβ, ποΐ σ}]65 οὗ 
ἱηϊεσργεϊδου, θυὲ ἐχατηρῖςθϑ, ομα οὗ νυν] οἢ 18 ἢδσΘ 
Ρτεβοσνςα, ἴο θῈ οὖγ συϊάς ἴῃ ἱπιεγρσγείαϊοη. Τὸ 
υπαογβίδηα (δ 6 ραταῦὶςβ, σοα πλυβὲ Π6ῚΡ 8 (νοΓ. 
11). ντοης ἱπίεσγργείδτίουβ ἂζὰ ἴποβϑα ψὩ]οἢ ἀο 
ἠοῖ ἰδηὰ ἴο σοηνεσβίοη δηὰ ἔουρίνεηθ55 (νεσ. 12). 

γοεῖ. 14. Ῥεουϊαγ ἰο Μασ, (δουρ ἱπνοϊνοα 
ἴη ἴῃς οἶεῦ δοοουπίβ. 
ΨεΓ ΣΙ Ἢ βαΐδῃ. Μαῖϊῖπον : “ἴδε ᾿Ἡὶιοκοᾶ οὔ ἢ 

Γακε: “(ὃς ἀονὶ!. Βαίηρ βροίκοῃ: οὗ ἰπ ἴῃς 6δχ- 
ἀηρβμυρδὰ οὗ ἴῃς Ῥάᾶγαῦ]θ, οὐ ἱπ ἃ ἀϊάδοιϊς ΨψΑΥ, 
αἴδῃ στιυϑὲ ὈῈ ἃ ΤΕΔ] Ρειβουδλὶ ὑείηρ, δῃὰ ποῖ 

ΤΠΘΓΟΙΥ (ἢ 6 ϑυτηῦοὶ οὗ ον]]. 
ει. 16. Ἰάκουίδο, οσ, “ἴῃ Κα τδηηοῖ." “ ΑΕΟΥ 

ἴῃς βᾶῖὴθ ΔηΔΙΟΡῪ ΟΑΙτυηρ Οἡ ἃ ᾿ς ῥσίθοιρὶς οὗ 
ἱηϊεγργεϊδάοη ᾽ (ΑἸέοτα). 

Μετ. 17. ΤῊ νοῦβο, 45 δειηδηςα, ῥγοϑεηῖς τῆς 
οΆ836 τόσα νἱν αν : {Π6Υ πᾶνὸ Ὧο τοοῖ, θαΐ οἡ ἴδ6 
ΟΟΣΙΓΑΙΥ ἅτε ἰεπιροσαῖυ, ἰγαηβίεηξ: ἴπθη, 85 
τηῖσῃε θὲ δχρεςίεα, τνῆδθη, εἴς. --- ΤΣ ]Δέοι. 
Τῆς ατεεῖκ νοχαὰ 15 υ80.2}}γ 80 ἐγδῃβὶδίβα. 

ψεῖ. 19. Τηο ᾿πεῖδ οὗ οἴδιος [πΐηχο. ΤῊ]Β ἰη- 
οἰυάεθβ 411 οἴπεΥ του] αν ἀϊδίγασοηβ. Τῆς ὁ6- 
ΒΤῈ5 Ὀδοοΐης “]τι315,᾽ Ὀδολυδα {86 οὈ͵εςῖ ἰηἴοζ. 
ἔεσς ὑπ ϑρίγυλ] στον. ὌΝ Βαΐ 18 1ὴ :ἴβϑεὶξ ἴὩ- 
ποσοῃϊ ΤἸΏΔΥ ῬΕΓΟΠΊΣ ἃ 8ηΆΓΕ. 

γεσ. 2ο. Ἅε οἱοβίῃρ τψόοσὰβ οὗ 186 ρασδὺ]6 
(νεσ. 8) ἂῖὸ τερεαϊεά ἰῇ τῆς 1αϑὲ οἴδυϑε οὗ τ ὶθ 
νΕΓβ6, 85 ἰη Μαίπον, δαμὰ (ἢ6 βδιὴς αἰβογεοηςς ἴῃ 
οσάδγ 15 ργεβεσνοα, 

γεῖβ. 21-ς. Οοπῖρ. [[ὲ νἱῖ. 16-18. ΤὨς 
ΒΆΙΩΘ ἰπουρἢϊ8 ἀτὲ ἐουπὰ ἴῃ ἀἰδοσγεηῖ ρῥίαοοα ἰῃ 
Μαῖμεν. ὙΒΕΥ ᾿πεγα ἀουθε1655 τερεδίεα, 

Ψεῦ. 21. 566 οἡ Μαῖϊ ν. 15. Τῆς δρρ] οδῦοῃ 
ἤογα ἰβ ἴο ἰδδολίηρ ἴἢ ῬΑΓΆΡΙ6Β : ΑἸΠουρ ἴδι8 
ϑΡΟΚΟῺΏ Ιἢ 5βεζγεῖ, [ΠΟΥ Μασ ποῖ ἴο ΣΟΠΊΔ1 τηγ8- 
ἰογΓ:65, οοπῆπαὰ ἴο ἃ ἔενν ; ἰῃ6 Ρυγροβο, 45 ἴῃ ολ86 
οὗ ἃ Ἰδιὴρ, ᾿γ83 ἴο σίνε ᾿'ρδῖ. Ἡδηςς ἴδεν 5μῃουϊὰ 
ἴδκε οἄγε ἴο ᾿ἰδάσῃ ἴμπεισ τηθδηΐησ, “ποῖ διάϊηρ 
Ποῖ ὑπάοσ ἃ Ὀ]υηϊοεά υπαοΙιβϑίδηαϊηρ, ΠΟΥ ὙΠΘΏ 
ΠΟΥ αἀἰά υπαετβίδη τἤδτὰ, περ] εοείηρ ἴΠ τεΔ  ἢ- 
ἱησ οὗ [ἢςπὶ ἴο οἴδοτβ ̓  (ΑἸέοτα). 

ΕΓ. 22. ΕῸΣ ἴποτθ ἰδ οϊπίηρ δὰ, εἴς. 966 
οὨ Μαῖξ χ, 26.ἀἨ. Ἡδτε ἴπεβε ΟΤα8 ἅτ ἃ [11|6γ8] 
βίδιθιηθης οὗ ψῃαΐ ννδϑ δριυσδιίνοϊν οχργεββοα ἴῃ 
ΨΟΙ. 21.-- δὰ ἴπαῦ ἐξ ββουϊὰ οοσθ ἴο ἰαδῖ. 
ΤῊΙΒ ῖβ ([Ώ6 ρυγροβςα οὗ ἴῃ6 το ΡΟΓΙΆΓΥ ΒΕΘΟΓΘΟΥ͂, ἃ 
τπουρσῆϊ ἱπιρὶεα τὨτουσπουΐ, θυὰΣ ποῖα βισοΉΡΙΥ 
ἐχρτιθβϑβοα πόσα. Ἐνδῃ ἴῃς ορμοδαζέρρ 'ἰ56 ἔοσυ ἴδ 6 
Ῥυγροβα οἵ γενθδιϊηρ. ΟἿΪΥ ΟΥ̓ βυςἢ 4 ῥγόῦεββ 
ςουἱὰ (τ ϑίίδη ττυϊῃ θὲ υἱτιπλδῖο νυ βρτεδὰ. ΤῊς 
σοῃοδδίἑηρ, ἰάϊηρσ ΡυΓΡΟΒα, τλοπίοηεα ἴῃ νοσ. 12, 
5 ποῖ ψιπουΐϊ 18 ρτδοίουβ 086 οὐ τενϑδ)ὶηρ ἴῃς 
{τὺ ποσὰ ἔυ]}Υ ἰο ἴῇοβα 0 8566 ἴῃς εν} εβδοὶ 
οὗ τε)εςσξην ἴα 

γοΣ. 22. ΤῊ8 Οσουγβ ἴῃ ἃ αἰβογοηϊ ρἷδοα δηὰ 
5 ΚΣ ΠΕΥ αἰδεγεηξ ἔοστῃ ἱπ Μαιπαν 5 δοςουηῖὶ (ΧΙ, 
9), Ὀυξ νγᾶ8 Ῥσοῦδοὶυ στερεαιϊςά. 

Ψετ. 24. ἴδκο ἐοοά Ὑδαΐ γ0 θα, [ὑκε: 
“ΔΟΥ γὲ ἢδασ.᾽ Τῆς Ἰαϊζετ 8 ᾿Ἰτηρ] εὰ ἴῃ τΠ6 ἔογ- 
ΤΆΘΙ, ἔοτ ψηδὶ ψγὰ ΠΕΘΔΓ ΓΕΔ ἀδρεηαβ οἡ δον 
Βθᾶσ. Το σχείδγδησε 18 ἴο ἃ ὑσοροῚσ ἱπῃρσζονοπιθηξ 
οὗ 186 ορροχίυη! 5 ποῦν στγδοϊουβ αῇογάεὰ 
1Π6 πὶ, 485 Ἄρρεαῖβ ἔτοῃχ ψΏΠδὶῖ ἐο]] ον. --- ΣΝ 
ὍΔΙ ἸΔΘΑΒΊΣΘ γ6 ταθῖ6, εἴο. ὅες οἡ Μαῖίϊ. νἱϊ. 2. 
ΤῆΘ ὈΓΠΟΙΡΙς 18 τ1Π6 βαπὶς ἴῃ Ὀοίΐῃ ς845368: δαί 
ἵπετε ἴδ 6 Δρρ]Ἰοδιίοῃ 18 ἴοὸ σθηβουουβ Ἰυἀρτηδηῖβ, 
δῖα ἴο οὔὖῦ ἰογὰβ πιοάς οὗ ἰηβίγυασοη ἀπᾶὰ {πὸ 
ὙΑΥ ἰξ ψ͵ὼ8 τεςεϊνεα. Οἰνίηρ δηὰ τεοεϊνίπς ἅττα 
ΤΕΟΙΡΓΟΟΔΙ. Α58 γοῦ ἰγοδῖ π]Ὲ 45 ὑοῦ [πϑ[Γυσῖο 
(σ᾽ ν!ηρ διϊεητὶοη), γοὺ ΨΜ1}} δ ἰτοαῖεὰ (ἰπ τοςεὶν- 
ἱηξ Ῥτοβι). --- Απὰ ΣΏΟΙΘ 88.811 Ὁ0 αἰνθι, ἰἰϊ., " δα- 
ἀεα,, ὁ. 4, ἴῃ σᾶδ8 γοῦ δΑΣ ῥτοροῦγ. “Τμδῖ 
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Βελγ,᾽ οὐ δὰ ἱπ ἴῃς δεβὲ δυϊδου 68, νγᾶ8 ὑγοῦδ- 
ΟΪΥ ἰπβοσίδα ἴο ὄἼεχρῦεββ 1ῃ18 ορνίουβ βθῆβε. Τῆς 
τοΐεσθηος ΤΏΔΥ ΡΟΒΒΙΌΪΙΥ Ὀς ἰο ᾿δδοῃὶπ 45 ΜῈ]] 845 
ἴο σίνίηρ διεϊεηζίοη ; νεῖβ. 21, 22, αἰϊυὰς το {15, 
ἐμ “τηοῖε᾽ 18 ΠΊΟΓΕ ἈρΡρσορτίδιοὶυ Δρρ]ςὰ το ρὶν- 
ἱπσ οὐὔὐἱ ἴο οἴδεῖβ. Τα ὑσοιθα οὗ ἱποτεαβεὰ 
Κηον]εάρε 15 Τσογίδιν ρίνεη ἴο (Π086 ψἘο Δ 1 ἢ- 
ἔᾺΠΥ (δάσο ἢ ἴῃ οὐ β κιηρσάοτα ; θυξ δότε (ἢς ΟΥΟΥ 
ΔΌΡ]ἸΟΔΏΟΩ 18 [86 ὈΓΙΠΊΔΤΥ ΟΠΕ, ἃ8 ΔΡΡΘ ΔΓ ἔσοϊῃ 
τῃς τῇογα ἱπιπγχεά δὲς σοπποςσίοη. 

Ψ ΕΣ. 25. ΕῸΣ 86 [δδὲ μαῖδι, εἴο. 96:66 οἡ Μαξὶ, 
ΧΙ]. 12, ΠοΓα [ἢ]15 Ἰῃουρδὲ ΡῬγοοαάδβ (ἢς ἐχρίδηδ- 
ὕοπ οὐ τῆ Ῥαγαῖ]θ οὐ [ῆς βούεσ. [ἃ νγὰβ8 ροβϑβὶ- 
Ο]ν τερεδῖεα, βἴπος ᾿ξ 15 σα ΌΔ}}Υ δρὶ ἱπ Ὀοϊἢ (8565. 
ἼἸδθοτο ἃ5 γγ»6}} ἃ8 ἤθσα {6 δρρὶ]οδέοη 15 ἴο βρ  τὶῖ- 
υδ] Κηον]εάρσε. (1Ϊη Μαῖϊ. χχν. 29, 8 δρρ]]οδ- 
ἔοι 15 τοτε σεποσα).) ὙὩΠοτε ἰ5 ποῖ ϊη ἐπὶ 
ἷπ (Π18 συ]α ; [ξ 15 ἃ ἰὰνν οἵ σοά 8 ἀδα)ιὴρ ἱπ τῆς 
ἰσηράοτῃ οὗ παΐυτε 48 τν6}] 5 οὗ ρτδζοδ. 

ψεῖβ. 26-290. ΤῊΕΞ ῬΡΑΒΑΒΙῈ ΟΕ ΤῊΞ Ξ5ΕΕῈΌ 
ΟΚΟΜΨΊΝΟ, ΝῈ ΚΝΟΝ ΝΟΤ ΗΟΥ͂.. Εουπα Βοότὸ 
ΟὨΪΥ. 

ψεν. 26. Απὰ δο δαϊὰ, Τῆς ἱπβίσυςοη ἴἰο τῆς 
ἀμωδ 18 τεβυπιοαά, οὐ ἴο ἴῆοπι που]ὰ ῬγΟΌΔΟΌΪ 

δαἀάεά. ---͵ΑΟἪ 17 ἃ πιδι, 1. Ζ., ΔΠΥ οὔθ. [1 [8 
ὩΟῖ ὩΘΟΘΒΒΘΆΓΥ ἴο ἱπίετρτεῖ [Π]18 ; [π6 τηαΐῃ ροΐπξ 15 
τῆς “4, ἴῇῆς ἀρεηΐ Ῥεὶπρ ἱἰπ τὴ68 Ὀδοϊκοερτουπα 
[σουρθουῖί. Βαβι 68, 1 8 ἀἰδίσυ ἰο ΔΡΡΙῪ ἱξ 
εἰἴῆετ ἴο Οχίβῖ (εχοαρὶ οἡ ους ΤΠ δΟΙΥ ϑυρροβίοα 
Βε]ον) οὐ ἴο Η8 πιϊηιβίειβ ; ἔοσ ἴῃς ἰδηρσυᾶρε οὗ 
ΨΕΙ. 27 566 185 ἸΏΔΡΡΙΟΡτίδίε ἰῇ τῆς οδ86 οὗ οὖσ 
Ιοτὰ, δὰ ἴῃς ρῥαυζπηρ ἰπ τῆς ἰς Κὶς ἱαΡΡ] ]ΟΔ0]ς 
ἴο Η:5 τιϊηἰβίεσβ.᾽ ΗἩυτηδῃ ἈΘΈΠΟΥ ἴῃ βΚΈΠΟΓΑΙ ΤΊΔΥῪ 
Ὀε τεΐετσεά ἴο. --- Βιου]ὰ οδεί ὍΡΟΣ ἴδιο οδσίι, 
ΠΟ ΓΑῚΥ, 51.411] ἢανε οαϑὶ βεεά ὕροη ἴῃς δασίῃ. Α 
Β'ηρὶ]ς ρΡαϑὲ δοὶ οὗ βοσίησ, ποῖ ἱπνοϊνίπρ στελί 
ΟᾶΓΟ, 85 ἴῃ ΘΧΡΥΘβϑίοη Ὁ] Δ1ΗΪΥ ἱπεϊπγδῖα68. 

ψεῦ, 27. Απὰ ΒΒου]ᾶ 8166}, εἰς., ἡ 4.,ὄ να 48 
υ811.8] που ὲ ξυγίῃοῦ οᾶτα οἱ ἴῃς 5εδὰ ΟΝ. -- 
Ηὸο Κυονοῖῖ ποῖ μον. ΤῊς εἰ ΡΠ 4515 γοϑίβ οἡ ἕδς 
πογὰ “ἢς;᾽ ἢὨς ὙΠῸ 80.7.8 ἀοδβ ἢοΐ Κῆον ὨΟῪ 
τιαὲ ἰ2.κ65 ὑΐδος ΨΒΙΟὮ ἣς δχρεςοῖβ ἴο οσοσυτγ, δηά 
ἴο ΟΟΟΌΣ ἔογ ΒΪ8 Ὀεπεῆῖ, Α ἴτυς ῥἱοίυγε, βἰηςς 
δυο Κπον]εάρε 15 ποῖ ρειτῃεὰ ἴἰο [ἢ νβοβϑὲ οὗ 
δὸ, Δα δὲ ἰβ πονσῃι ἢ6]0Ρ5 ἴῃς στον ὙΕΙῪ 
1π||6. 

γεν. 28. ΤῊ νοῖϑθὲ Ῥυεβοηῖβ [6 πηλίη Ροὶπίβ 
οὗ ἴῃ Ρασγδῦϊθ, 3 γιέ: Ἐπθ ϑασί Ὀοασοῖδ ἔσζαϊ οἵ 
ΠΟΙΒΟΙΖ, 245 ἰξ ἕγοπι ἃ βεϊξ-δοϊίηρ βρονεσ. Τῆς 
τον ἱπ Ὡδίαγα 18 δοοοσγάϊηρ ἴο σεγίδίῃ ἰδ 
ΜΘ, δοῖ ἱπάδροπἀοΉ ΕΠ οὗ τλδη᾽ 5 ἄρεηου, ᾿πουρἢ 
ἴῃς ἀφθηοΥ οὗ αοα ψὯο δϑιλ]} 5η δὰ ἴἢεθς Δ ̓Ν5 
δηά Ἀοῖβ σου ἴΏςδπι, ἰ8 ποῖ ἀδηϊεὰ, Τῆς 5δπὶ6 
5 πιὸ ἰη ἴῃς Κιησάοπι οὗ στᾶςε ; 8ρ᾽ γἴυδ] στον 
ἰβ Ἱπάδρεηάβηϊ οὗ ἢυμηδη ἄρεηου. Τμδαὶ Οοά᾿β 
ῬΟΥΘΥ 8 ἱπνοϊνεα, Ἄρρεᾶασβ ἔτοιηῃ (ῃς Ὑ80]6 
ἴΘΠΟΥ οὗ ϑοηρίυτε. ὙΝΏΪα, ἐπογοξοσο, ἴπ6 τδίη 
Ἰεββοῦ οὗ ἴῃς ρᾶγαῆ)ς 15 ἀρουὲῖ βρίξυδὶ τδίηρβ, 
[Πδὲ Ἰαββοῦ γσεϑίβ οὔ Δ ΔΠΔΙΟΡΎ οὗ ῃδΐυτα, ἀ5501η- 
ἱηρ ἴδδῖ ᾽ἴπ πδίυσε αοα ορογαῖοβ ζπσουρσῇ {86 ἰδτνβ 
δ [28 βϑίδὈ 5ῃεά, Τὰς στον οὗ ἴπ6 Κίηρ- 
ἀοπὶ οὗ σοά, ἐν σεμεγα α»α ἐγὶ' ἡμαἐσέάμαϊς, ῖ5 ἈΟ- 
οογαϊην ἴο ἃ ἀενεϊορπηδηῖ νϊοἢ 18 παΐατγαὶ, “. Ζ., 
ἴῃ δοοοχάδποε ΨῚ ΤΏ οετγίδιη Ἰατν8 ἰῃ ἴῃ τϑϑ]τὴ οὗ 
Ετᾶςε, ψΒΙΟΩ ἀγα δηδίοροιβ ἴο νῆαλϊ ἂζε οδ᾽Ἱεὰ 
ὩδίυΓΑΙ Ἰαννβ, δὰ {κα ἴθι δοῦηρ ἃ ςογίδίῃ 
ΒΡΟ ΔΠΘΟΙ5η688 ; [μουρῇ (οὐ β σοῃϑβίδηξ ἐπῸΓ 
ΪβΒ Ῥσεβεηῖ ἰῃ Ὀοίῃῆ. ΤῊς χηϊϑῖακοβ ορροβεά 
[18 ἔστ ἅτε : “42 γεΐ, εχρεοϊησ στον πὶϊδουΐ 
ΔΏΥ 5666 ; “εεοκπαέν, ᾿ΔΚΊτρ ἃΡ ἴῃς βεεὰ ἴο βες ΒΟΥ 
ἴτ στονβ, ἡ. δ. ῬΕΤΡΞΕΘΔΙΣ Ἵχδοίίης ἃ οογίδιη Κὶπὰ 
οὗ ἐκρεγίορες, αϑνιὰ ἰοϑέπηρ ΠΕΟΙΡΊΕΘΠΙΡ ὈΥ υηνῖϑα 
«πὰ ῥγοιηδίυγα τηδαβϑυτοβ ; ἐδέγαΐν πα ἐλεεῖν, Ὀγ- 

ΤΗΕ ΟΟΒΡΕῚ, ΑΓΓ(ΟΕΚΌΙΝΟ ΤΟ ΜΑΕΚ, [(ΒΑ4Ρ. ΙΝ. 1-34. 

ἰὴ ἴο τιᾶκο ἴἣς στονία δοοοσγάϊης ἕο οὐσ ῃοὔοῃβ, 
ἰμβίςδα οὗ δοοογαϊηρ ἴο (οὐ β ἰδν οἵ ἀονεῖορ- 
τηεπί, δηα {πὶ Πἰκῖπρ Οὐσ οἂτε δπὰ δηχίειςν οδῃ 30» 
ΠΟΙ 8} 5. Α Ραγῆουϊαν ἔοππη οὗ [Π}8 ΟΥΓΟΓ 
18 τηδῖ Ὀγ ἴῃς πεοχὶ οἴδλιιδε : ὅσας [80 Ὀ]δᾷο, ἔοι 
18. ΘΔΣ, ἴλοι 86 7.11 ΟΟΣΩ ἐπ ἔδο Θ.. Τῆς ΤηΔ- 
τυ 7 οὗ ἴῆς ΟὨυΓΟΣ οἵ οὗ ἱπαϊντ δ] ΟἩΓΒ Δη5 
ἀοεβ ποῖ Ἴοοπὶς δ οὔποθ. ΤῊς τερεαλιδα “ἐΒδη ἢ 
ΤΩΔΙΚΒ ἴῃς στδάυδὶ ῥγορτοβθβ Ὀείζοσ ἱμΔῃ “δέϊοσ 
παι. ὙΤῊς 5δίης Μοσὰ 15 υϑεὰ ἴῃ ἴδε Οτεεαὶς ἰῃ 
ῬοΙδ οἰδυθδεβ. ΤὮς ᾿αββοὴ ἰ5 ἰδεογεΐίοσε οὴς οὗ 

ηζΖ. ἈΝ ὮΠ6 τὰ ἃσὰ ποῖ ἴο ὕγδββ ἃ ρασγίσυϊαν 
ΠΟ ὉΡροη ἴμεβε ἴῃῆγος βίλρεβ, [6 Ῥᾶγδὺ]α 
ΡΙΑΙ ΠΥ ἱπρ]}}65 [δὲ ψὰ τυβὲ Ὅ6 ΑΘ } τοὶ ἴο 
τηϊβίακε τς βὰς ἔγοπι ἴμε βεεὰ οὗ ὕὅτδος ἔογ 
ΟΥΙΏΔΤΥ ρτΑ535, 51}}} 1655 ἴο 1Πϊηὶς Ώς τιηπηαίυτα 
ΕΔΣ Ὑ111 ΠΟνΕΥ Ὀὲ τὶρὲ ρταὶη. [[πάδεα, 45 ἴπεσα 15 
δειτηϊπδίίοη, τὰ ἰεπονν ποῖ Ποὺν (νεσ, 27), Ὀδίοσε 
ἴῃε Ὀλάες ἄρρεᾶσγ, γε βμουϊὰ ποῖ Ὀὲ ἀἰϊἰδοουγταρεὰ 
Ἑ μὸ ποῖος ΠΟ σϑβυὶίβ, 58}}} 1655 Ἔχροςὶ ἴπδί νὰ 
οΔἢ [6] ΠΟῪ οΟΥὁ ΜΒδη ἴδ6 σογηὶ ὈδρῚΩ5 ἴὸ ἐς- 
νεϊορ. 

νεσ. 29ςΩ. Βυΐ Ὑ86η [86 ἵτστιϊξ ἰδ σίρο. Τῆς 
Οατθοῖκ τθλη8 εἰΐδμοῦ: “ἤδη ἴδ6 ἔστ 5 Βανε 
γιεϊάοα ἰἰ56]7,᾽ οἵ, δοοοσζάϊησ ἴο ἴῃς πιοσεὲ υδ0λ] 
56η86, οὗ (6 νοτὰ υβεοά, “πῦδη τῆς ἔσγυϊς 8)}ὸν- 
εἰἢ,᾽ ὦ. 4., ἤδη ἰξ ἰ5 τρε. [ἿΪἢ εἰἴμεῦ οαβα ἴδ 
τδουσῆςτ οὗ ἱπάδρεηάδπος οὗ Βυμηδῃ ἈρΌΠΟΥ 15 
Κερῖ υν. --- δίχα ἈΕΨΑΥ 86 δβοιάθῶι ζοσ δ ἴδ0 
εἱοϊκῖο, ἐϑῦβει ἐι 86 μιαχνοσί ἱ8δ οὐθ. ΤῊς ἌΡΈΠΟΥ 
ψΠἰσἢ βουνὰ οηΐοῖβ ἀραὶπβ. [6 [ἃ τλθϑῃ8 δυχηδσι 
ΔΘΏΟΥ, ἴῃς ΠΟΠΟΙ βίο ἰ8 ΒΙΙΆΡΙΥ : [δἷ8 ἀενοῖὶορ- 
τηθηξ δηὰ ἔγυ 1655 8 ἔοσ τηδη 5 Ὀεποδῖ, ἰΒουρἢ 
ἱπάδρεπάδηξ οὗ 15 οᾶσθε. δ᾽ αὲ σδᾶρ ἰῇ βρίυδὶ 
τηΐηρβ, ἐπουσῇ Οοὰ δἷομς (ΌΥ Η!8 ἰδννβ οὗ ρστδος) 
ἵνο5 ἴῃ6 ἰποζθαϑε. [ΙῈ ἴξ γείεσβ ἰοὸ ΓΚ γβιῖ, ἰἱξ ἰ5 
ἱπιεὰ (δαὶ ψβδὴ ἴδε ρταὶῃ 15 Πρε Ης δασνεϑίβ 

ἴϊ, Δκὲ8 τηαϊυγχεὰ ΟΒγιβίίδηβ ἴο Η πη βο. ΤΒα 
ΡΆΓΔΡΙς Ροββι ἷγ 8ὰ8 ἃ ᾿ιἰβζοσίοδὶ δρρ)οδου : 
ΤῊΣ βονηρ τεξεγτίησ ἴο ΟἾγΙϑΕ 8. ̓Ἰηϑςυην 186 
ΟΒυτοῦ ; ἴὴ6 ἱπιίογνεηΐης ρεοα ἴο ἢΐβ ὔβδῃος, 
ἀυπηρ τ δῖο [Ὡς στον οοπίίηυςβ. δοοοσαϊησ ἴο 
(Πς Ια οὗ ἴπ6 ϑρίσι 5 ̓ ἰπθυδηςςε ; δηὰ [Π6 ἢδτ- 
νεβὶ ἴο Ηἰβ τεῖυγῃ. οὶ ἃ ΥἹΟῪ δυϊ15 ἴῃς Ροβὶ- 
ὕοῃ οὗ 6 ράγάθὶς Ὀεϊννδεη ἴπδὲ οὗ [6 “σεσεν 
([ὰς Ὀερὶπηΐηρβ οὗ (τ βδηϊγ) ἀπὰ ἐμαΐ οὗ [δε 
νερσία᾽ αἷ-“ἐεά (115 ποηαάσογέυ οχιθηβίοη). Βαϊ [815 
18 ποῖ ἴο Ὀὲ ᾿ἰηϑἰβῖςα οἱ, βίηοε ἴῃς ἀρδηΐ ἰβ ποῖ 
Ὀτουρῆξ ἱπίο Ῥγοπιέπεηοαε. Τὰς πλδὶῃ ᾿έββοῃ ἷ8 : 
ἰδαὶ οὗ βρὶπίυδ] στον ἱπάερεπάδης οὗ οὖσ 
ΔΘ ΠΟΥ, ὄνθη Ἰμουρῃ πε δον ἴῃς βοοά 5βεεὰ πᾶ 
ΤΕᾺΡ ἴα δαγνεβίέ. Ἡδηςε, ῥαίέόμες νὴ ἱπηπιᾶ- 
ἴστε Ομηβάδηβ, δμὰ ῥαξέομες πὶ ἢ ἀη ἱπιπηλίυγε 
Οδυγοῖῦ, Βοιῃῃ: οδυϊΐΐουβ ἅτε Τοῃβίδ!ν ἠεεαδὰ 
ἴο Ργδνδηξ οὐσζ ὈδΟΟΙΑΣΠΩΖ Ὁπομαγ 2 0]6 δηὰ δ. Β18- 
τη Δῖϊο. 

γεσ. 390-34. ΤῊΣ ΡΑΚΑΒΙΕ ΟΕ ΤῊΞ ΜύβτΑΕΡ- 
ΘΕΈΕΡ. 866 οὐ Μαῖϊ. χὶδὶ. 321-25; οοὰρ. [16 
ΧΙΪ!, 18--10. ᾿ 

γεῖτ. 30. Ηον ΕἾ81}} στὸ Ἰἰκοῃ ὃ Ορεηΐϊηρ ἃ 
ἀϊξουβδοίοη πῖϊῃ ἃ. αυσδίίοη 56 θη ἴο ἢᾶνα Ὀδδῃ ἃ 
υ502] τοὺς πὶ [ἐπὶβῃ τεᾶοθετθΌ Ηδσγε οὖσ 
1,οτὰ ρυδοίουβιΥ ἱποῖυεβ Ηἰβ αἰβοὶρ]65 ({ πε) 
ΜὴῸ ἬΕΙΕ 4180 ἴο ἰεδοῖ ἀροὺϊ ἴδε ἰηράοπι οὗ 
Θοά, ---α δἰπε ἐμαὶ ΟΕ σι 5 ὙΑΥ οὗ τεδοβίηρ ἰ8 
5{111 το Ὀς ξο] ονεά. 

νεῖ. 31. [πὰ ἴδο ϑασίι. Μαγκ ἰβ ἕοπὰ οὗ τε- 
εαἰἴϊηρ ἰῃς ϑᾶτης χρυεβϑίουβ; δὴ δνϊάθηος ἰδδῖ 
5 ὅο5ρ6] 15 ποῖ δἃη δ αρτηεηῖ, ᾿ 
ΨεΙ. 32. βμοοίθιδι οαξ ρτοδί ὕὉσγδμόῖθα. 1,11. 

“ἸΩΔΚοῖ. δου αγ ἰο Μάϊ. -- ΤῊ Ῥᾶγαῦϊο, 
βεϊηρς ἔογί ἴῃς οπμά ἜΓ.] εχιεηβίοη οὗ ἴῃς Κίηρ- 
ἄοπι οὗ Οοά, ἰ5 Δῃ ἀρρσγορσγίαϊς οἷοβε ἴο [ἢ 86]6ς- 
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ΒΟΏΒ τηδᾶς ὈΥ οὔ Ἐνδηρε δι, Αἴοῦ ἴδς ἀϊου]- 
εἶἰ65 ἰπ [86 Ὀερίηπίης ([Ὠ6 βουνοῦ) δηὰ ἴῃς 58]ον 

νὶἢ ἱπαθροπαάθηῖμν οὗ δυμπδὴ ἈΘΘΠΟΥ δᾶνα 
δὴ δι ρμαϑΖοα, ἴῃς βυσςαβ8.}1} Τα β] 15 ἐογείο]α, 

ΤὨς εββϑοῦ οὗ ΓΞ: 5 ἀραΐη εδπέοτοοά, Ὀὰΐ ἀσῤΖέ 
ἷβ τῆοτο ἀϊγεςξ ψτηρουξες 
ει. 33. 1 ΠΙΔΗΥ͂ δυοῖ ῬΑΣΑ 6. ΤὨς 

ΤΩΔΗΥ βυςἢ ΘΧΡΙΕββίοηβ 'ῃ ἴπ6 (Ο5ρ6]8 ΞΒῃου]ὰ ρυΐϊ 
δὴ οηῃα ἴο ἰῆς ἐοο δὴ δϑδϑυρῦοη ἴμδί δδοἢ 
Ενδηρςε ϑι ἰηἰοπα δα 20 ἐκἰ αὐῤ ἀξ ξρξου.---- ΑΒ ἸΒΟΥ͂ 
ΨΟΣΘ 8010 ἴο ΒΘΔΣ. Νοὶ ΠΊΘΙΕΙΥ 45 ἴμεν δδὰ ον- 
ΡοΟΥΓΌΏΣΥ οὗ ἸΙβιίδηὶηρ ἴο ΗἸ8 ἱπβίγυςιοη8, Ὀαξ 
“δοοογζάϊηρ ἴο [ΠΟΥ ΟΔΡΔΟΙ οὗ ταρεϊνιηρ,᾽ [86 
ΔΌΣ ἐν Ὀεϊηρ ἃ τηοσαὶ 45 Μ61}] 248 τηδηΐϊδ]. Α νῖβα 
ὙδδΟδΕΥ! [{|5 [Δ κθὴ ἔογ στδηϊεα μὲ Ηδςσ τηΐὰ- 
᾿νε! Κπὸνν (ΘΓ σαρϑοῖ, ἃ ροϊηζ πῃ ΜὨΙΟῺ ᾿γ6]}- 
ΤΛΕΔΏΙΠΡ' ἰπϑιΓυσίοῦβ τη δῪ 41]. 

Ψοσ. Απᾶ, ποῖ- ἐνυϊι." Τῆς οοπίζαβὲ Ὅ6- 
σἷπβ τὰ ἐπα ποχὶ ἄϊαιε. --- ΣΈΟ ἃ Ῥαᾶσϑῦὶο 

8ὸ Ὡοῦ. Ουτ [Ιροχὰ ἀϊὰ ἰηβίσυοσξ ἴῃ οἴδεῦ 
γγαγ5, Ὀυϊ ΠΟΝ ἴδμαΐ (ἢ6 Βερασαῦοῃ δὰ θερυῃ, Ης 
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ἰδυρῃὲ ἃ εεγίαΐ» σεὲ οΥ ἐγωζάς ἴῃ 1Ώ]18 ὙΑΥ Δ] οης, 
βίησς 8 του] σΑΔΙΤῪ οὐὲ τα Ρυγροβα οἱ ποτ 
Δηα Ἰυάρστηεπὶ ἱπαϊοαϊεα ἴῃ νϑῦβ. 11, 12. Βαΐ (ἢἷ5 
τοῖο γγὰβ 4150 ὨδοθββϑΆΤΥ, ἰῇ υἱὸν οὗ [εν 
Ῥτα)μαϊοα δα τηϊδυπαδγβιδηαίϊηρ, ἴο ρσορᾶτα Η 18 
αἰ5ςοῖΡ]658 ἴο Ἔχίδῃα [6 ἰσυτἢ (νοΓβ. 21, 22). -- Βαξ 

ΨΘΙΘΙΥ ἴο εἶδ οὐσῃι αἰδοῖ 95. ΤὨδ οοττεςὶ τοδὰ- 
Ἰῃρ δῃὰ ἴῃς Οτδοὶς ογάοσ δἰ} κα ἐπιρῃδβὶΖε τῆς ἰ5ο- 
Ἰαϊίοη οὗ τὰς ἀἸ5οὶ Ρ]68. --- Εθ οχροππάοὰ 411 [πΐη ρα. 
Τα {ΠοΥ πεεαεα [ἢ]5 15 αυἹάθηϊ ἔγομι [6 (οβρεὶ 
Δοοουηΐῖβ, θα γγὰ ἤδνο Βρεοϊ 68 οὗ ῃ656 Ἔχροβὶ- 
ἸοΒ5 ἰῇ (ἢ18 ομβαρίοσ δῃὰ Μαῖί. χιϊ. : χν. 15. [ἢ 
ΟἾὮΘΓ “3868 [δΥΘ ἀγα ἱπαϊςαίοηβ οὗ βυσῆ ὄχροβὶ- 
τ[ἰοῦ8. Μοσα δζς ποῖ σίνθη, θδεοδιι8ε ἴῃς γοόςεφιερε 
Ζεαολέηρ οΥ ἐἦδ Αβοείίες ρίνεβ ὺ5 ἴδ ἔγυ 5 οὐ τὰ 18 
γί, τανθδ]ησ ἰδ6 ἔγυἢ τοτα Ρ]ΔΙΏΪΥ τμΔὴ 
τν5 ροβϑϑῖθ]ε ἤδη. Α οδυϊοόοη ἴἰο ἴδοβϑε ψῆο ὑη- 
ἀετγτγαῖς ἴῃς ἘΡ᾽51165, Ὡ ἢ εἰ ροαν τηδῖ 15 ποῖ 
το] ά υ5 ἴῃ ἴ8ε ὅοβρεὶβ. 5611 τε βρεοπῃθῃβ ΓΘ 
“οτάεα ὈΥ ἴῃς Ενδηγο  δῖβ τς βυβοϊεηὶ ἴὸ συ δ 
05 ἴῃ ἱπιεγργείδοῃ. 

ΟΗΑΡΤΕΚ [ΙΝ΄- 35..--Ν. 21. 

746 ἴογαρέ ἀργοῖς 116 ὅ5εα; 1ζς διε ηρ οὗ 116 Τρρηῤεσί, 166 Ὠρμορίας; 
σαάαγα (Οτνρέσα) γεϑοῖς 0527 1 ογ΄, 

25 Ὁ ΝᾺ [μ6 886 1} ἄδυ, ἤθη (ἢ6 ὄνϑῃ 3 5 Ἷοῃλθ, ἢ βϑδ [ἢ α« Ματτ. νἱὶ 

πηῖο ἴδοῖ, 1,δὲ 8 Ρ885 ὃ ονϑὺ υπΐο ἴπ6 οἴμοι 146. 
τ, 23-27} 

26 Απὰά ψῇδη [Π6Υ δαά βεπί ἀννὰὺ ὁ ἴῃ 6 τυ! ἰἰυάε, [Π6Υ ἴοοῖκ ὅ Ηΐτὴ 
δόνθῇ 845 δα 5 ἴῃ [ἢ6 5ῃϊρ.6 

47 οἴου {{{|6 5815. 

Αμπὰ ἴδοσαε ψοσα 480 ψ ἢ πὶ 

Απά {ποτὰ ἄγοβα ὃ ἃ ρτεαΐ βϑίοσω οἱ ψὶπα, 

ὅ 2 ΚΊηρε νἱ. 
, ΘΟ; σΟΙΏΡ. 
ζομο ἰν. 6. 

Δη4 ἴῃ6 ψάνθ5 Ὀδαΐ ἱπίο ἴῆ6 5ῃϊ]ρ, 80 ἴῃμαϊ ἰ ψὰ5 πον [01]. 
48 Απῃὰ 6" νὰβ ἰῇ 1ῆ6 ΠίπαοδΥ ραγί οὗ [6 581Ρ,11} 4516 6 }Ρ οἢ ἃ ρΡὶ]- 

Ιον : 15 ἀπὰ [ΠΥ ἀνγακα πη, ἀπ 84Υ ὑυπίο Ὠΐτη, Μδϑῖεσγ, οδγαϑί 

390 ἴδοι. ποΐ [αΐ νὰ Ῥεγιβῇ ὃ 

ΨΙηΔ, δηά 8α]4ἃ ιπηΐο [ἢ6 564, Ρεδοθ, Ὀὰὲ 51]]]. 

Απᾶ ἢδ ἃζοβϑ, δηάᾶ τορικορά [ἢ6 

Δηάὰ ἴῃς νἱπά 

40 οδαϑβεα, δῃᾷ ἴῃογο ψὰ5 ἃ σγοαΐ οδΐω. ἊΑῃηάὰ ἢδ 5414 υηΐο [ΠΏ 61}, 

ἍΝῺΥ ἂἵὲ γε 80 ἔεαγίυ  ἤον 18 1 ταὶ γε αν το 13 δι ἡ 
41 Απά ἴἢδγ ἔδαγθα δχοθθαϊηρ]γ, δηα βαϊὰ οὴς ἴο δηοΐδμεοσγ, Ναὶ 

ΤΩΔΏΠΟΥΣ οὗ τηδῃ 16 15 (15, ἴῃαϊ ὄἌνβὴ τῆς ψὶπα δηά [ἢ6 86ᾶ ΟΌΘΥ 

ἢ] ἢ 

Νιι ΓΑμάὰ {ΠΥ οᾶὴς ονεγ]δ υπίο [ῃς οἴΠΕοΥ 5ἰάβ οἵ ἴῃς 868, 
2 ἰμῖο [ῆ6 σουηῖγΥ οὗ ἴ[ἢ6 (δάδγθηβϑ. 

ς Ματτ. νἱῇ 
28-341 ὐκα 

Απά ν ἤδη ἣδ ΝᾺ5 σοδ νιϊ, 26-37. 

ουξ οἱ ἴδε 581,5 ἱπηηχοά!ίοὶγ 1 [Π6γὰ τοὶ δἷτ ουΐ οὗ [Π6 ἴοτ 8 
3. ἃ Τ8η Ψ|ΓΠ 8Δὴ ὑπο] δδῃ βρ γι, Ώο δΒαά Ζὲς ἀνα] ηρ, δηηοην 

ἴῃ ἴοτῃὴ}5 : δπὰ ἢο πιδὴ σου Ὀἱηά δίηι,18 πο, ποῖ νι τ οἤΔ1η5 :19 

4 Βεοδιβα [πα ἢ6 δά Ὀδδθη οἔζδβ θουπά νι ἐεϊζογβ ἀπ οἕ δ] η5, 

Δ ρῃ τα 3. πῆθη δνθηΐηρ ὃ ΚῸ 4 Απηὰ ᾿ἰοδανίηρ δ (ἶκ6 6 Ῥοδῖ 
ΤΑμὰ οἴδμεσ δοαῖβ ψετα τ ἰπὶ (σερογαϊΐρρ᾽ το 2ἀε ὀεεί σπεζλογεξι 5) 
δ᾽ ΔΥΙ56ῖἢ 9 τη6 Ῥοαΐ ψα58 ἢονν ΑἸ] Ὡρ’ 

11 1ῃ [6 βἴθσῃ 12 (ἢὴ6 συβηίοη 
1. ὙΝῈο ἴδῃ δ Ρρεῖ  ΟΥΘΥ 
1 βιγαὶ ΒΕΝΑΥ 18. 5567 ΔῺΥ ΤΟΤΕ 

10 2η56γΖ Ὠἰτη561Ὲ 
18 Ἧανθ γα ηοί γαῖ 

16 ργαβθηθ5 (5:46 μοζέ5) 
19.4 ἤδη 
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δηᾶὰ (ἢ6 σμαΐηβ δά Ὀδδη ῥ]υοκεὰ 9 ἀϑυπάθυ Ὁγ Ὠΐπι, δηα ἰῃς 
ἔδιἴεγβ Ὀσόκθ ἰῇ ῥίθοα5 : πειίμεῦ οουἹὰ δὴν παρ 31: ἴάτηθ Ὦ1Π2. 

5 Απα δ᾽νδυβ, ηἰρῃϊ δπὰ ἀδύ, ἢθ ννὰβ ἰῇ ἴῃ6 τηουηΐδίη8, δηᾶ ἴῃ 

6 ἴῃε τοτηῦ5,3 ογγιηρ, 23 δηὰ ουϊτηρ ὨΙΠ1561} ἢ βἴοπθθ Βα 
ΜΏΘη δ βὰν 76ϑὺ8 δἷδυ οἱ, ἢθ6 σδὴ δῃὰ “4 ψογβῃϊρρεα ἢ ΤῺ, αὶ 596 Μκὲ 

7 ΑἸ οτεα 33 ψ ἢ 4 Ἰουὰ νοῖςο, δηὰ 5,35 γμαΐῖ βανε 1 ἴο ἀο ἡ 

ΜΠ ἴῃς, [ε85, ἐάσει 5οῃ οἱ “τῃε πιοβί Βίρῃ σοά ὃ 71 δάὐιγε “ ἵκικο νἱβ, 
8 ἴῃεε ὈΥ ἀοά, ἴμαΐῖ [μου 57 ἰοσττηθηΐς πὸ ποῖ. (ΕῸΥ ἢ6 5δἰὰ υπῖο τε “Τὶ 
9 δίτη, (οπια οὐδ οὗ ἴπε πιδη, ἑΐσεε ἀποίεδῃ βρίτιῖ.5). Απὰ με δίκα χανὶ 

Αϑκεα ἢϊῃ, ηιαῖ ἐς τ πᾶπὲ ὁ Αμῃά ἢδ δηϑνεσζεα, βαγίηρ, ΜΥ 1. εἾλεαν 
[0 Ὡᾶῖης ἐς 5 ἐρίοη : 39 ογ νὰ ᾶἅτὰ ἵδηγ. Απὰ δα Ῥεβουρῃϊ Βἰπὶ’ μδτ τσ 

πὶ οἢ (μαὲ Β6 ψουἹὰ ποῖ βθηά [μῈπὶ ἀναγ ουὔξ οὗ ἴὩ6 οσὐυπῖτγ. Ξ᾿} [δὶς 
11 Νον ἴδογε νᾶ8 ἴογα ἱρὴ υπίο ἴμ6 τηομηίδίηϑ8 85. ἃ στοαὶ ἢογά 
12 οὗ βίης δοάϊηρ. Δηά 411} [πε ἀδν}}5 8: θεβουρῃς Ὠίτῃ, βαγίηρ, 
13 ϑεηά 5 ἰηΐο ἴῃς ϑνίηθ, ἴῃαΐ γα ΠΊΔῪ Θηΐοῦ ἰηπῖο ἴθ. Αμπάὰ 
ἐοστ ἢ 83 [6515 83 σανα ἴση ἰσανθ. Απάα [ἢ ὑυποϊδϑη βρ  σιῖ5 
νυνυοηΐ δέ ουἱ, ἀηἃ οηΐογοα ἰηῖο [ἢ6 5Ψ}|η6; δηα ἴδ6 ποτὰ γδὴ νὶο- 

Ἰδμγ 86 ἀοννῃ ἃ βϑἴεερ ρἶδος 85 Ἰηἴο τῆς 8εα, (πε ὺ ψετα 57 δρουΐ 
14 ἵἴνο 1πουξαηά,) δῃὰ νεγα οῃποκαᾶ ἴῃ ἴῃς 868Δβ. Απά Ἃδογ ἰδδῖ 

εἀ τῆς 5συνίης 83 Β6α, δηὰ το]ὰ 22 ἴῃ ἴδ εἰΐγ, ἀῃὰ ἴῃ [86 σουπῃίγυ. 
15 Απά ἴΠ6γ ψϑηῖ 8 ουὔἵ ἴο 8.86 ψῃδί 1 ψ25 [δῖ 458 ἀοης 8 Απὰ 

[Π6Υ σομηα ἴο [65115, δῃὰ 866 ἢϊπ| ἴῆδί ννὰβ ρΡοββϑβϑϑϑα ψ] ἢ ἴῃς 

ἄδν!], απὰ ἢδὰ Κ ἴῃς Ἰερίοη, 5ἰτηρ, δηὰ ὃ οἱοι Βεά, δηα ὁ Ἷη ἢΪ5 ἃ τὐαδ, Εῦμε 

[6 τὶρῃι τηἱϊμὰ ;90 δηάᾶ ἴεν ψοῦα αἰγαϊα. Απα που [μαΐϊ δὰ ἐξ ἐ δ σειν. α, 
το] 4 41 το ον [τ Ὀο6ῖ61]} ἴο Ὠϊπὶ [δῖ ψὰ8 Ῥοβϑβϑθϑϑθα ψἱ [ἢς 

17 ἀεν!], 8 δπα αὐρο 3. σοποογηϊηρ ἴἢ6 βνπηα. Απάὰ ἴδ Ῥερδῃ ἴο 

18 ΡΓΑΥ “' Ηἴτῃ ἴο ἀερατί ουΐ οὗ {πεῖν σοδϑίβ. Ὁ ὃ Δηὰ ψῃδη ἢ6 γ)1ᾶ8 ἃ ἴυκα υἱϊ. 
οοπιο ὁ ἰηΐο [ῆς 58ῃϊρ,, δε ἴδαῖ δὰ Ὀδϑὴ ροββϑεββϑεὰ σι τῃς μὰ 

Ι9 ἀεν!} Ἰ ργαγεα “ὃ πὶ [αὶ ἢΘ τὐρῆΐ Ὀ6 ψ ἰ. Ηονθεῖΐ 
7εβὺ5 9. Ξυβογεα ἢϊπὶ ποῖ, θαϊ βδϊτ αηΐο Πίπι, ο Βοηλα δῦ το δὶ 
τῦγ ἔπ απάβ, δπά 16}} [ἢ πὶ ον στεδῖ [πίηρβ ἴμ6 τὰ Βαίῃ ἀοῃς 

20 ἔογ ἴῆδο, δηὰ μαϊῃ μαὰ οοπιραϑβϑϑβϑίοῃ ὅ3 οὴ ἴἢ66. Απά ἢς ἀδραγίθα, 
δηᾶ Ῥερδῃ ἴο ρυ 15} ἰὴ 1 ΠΘΟΆΡ0]15 ον στοαΐῖ ΤΠ]ηρ5 65115 Ὠδὰ 4 ἽΒΉΝΕ ν. 

ἄοης ἔογ δῖα : δηά 4]] »κπρ ἴα τηδῖνεὶ. 
21 "πΑπά νῆδη Ϊεβϑὺβ νν 85 ὅ8 ραϑβθα ονϑὺ δρδίῃ ὈΥ 881 δὲ υηΐο "κα. ἰκς 

40. 
3 χρῃΐῖ 31 Δῃα 20 ϑῃ δα 5(ΓΘΏ ΡΤ ἴο 
32 ἀτηοηρ [6 ΟΠῚ05 δηὰ ἴῃ [86 τηοιιη[Δ1 5 τὰ ογγίπρ 5 ουὖἱ 
Ἢ Απὰ 36 ἔτγοζὴ ΔΐᾺσ 36 6 5211} ον τἰῃδἴ του 
38 (οηηα ἔοσγίῃ, (ῃοὰ ἀπο] εδῃ βρίγὶῖ, οαΐ οὗ ἴῃ6 τηδῃ 
9. Απὰ ἢδ βϑίτῇ ἀπίο ἩΪΠΙ, Ι ἐρίου 18 ΤΩΥ̓ ὨΔΠῚΕ 80 τηουπίδϊη 
δ Απὰ [Π6γ 88 ρ»»211 ἐοτ να δ᾽ ῃς. 8ὅῬ'.' ᾿ζὰθ  ἀδὅ ὅδ τυϑῃοά 
86 [ῃ6 Βἴδερ δ δρΐῃ 88 (ἢ 61 ὃ9 λα σοτὴξ ἴο ρ858 
40 χηὰ ὈδΠο]ά [πὰ ἀδτηοηΐδο, 5 πἰηρ, οἸοιΠ δα τηὰ ἴῃ ἢἷ5 τρις τηϊηα, δαόη πὰ 

ται δὰ (ἢς Ἰερίοῃ. 
411 ἀροϊαγοα υηἴο 43 (ἢῃ6 ἀοτηοηΐδο 48 ον»: αἶ5οὸ 

44 Ῥοβθθ ἢ 46 Ὀοτάοτς 46 5 ἢ6 ᾿ὰἃ5 δηϊοτ 
ΕἸ ἀδηοῃ8 46 Ῥεβουρῃς 4. Απὰ Πα δ0 [ο τῆν πουδα 
δ᾽ Ὠηΐο 53 ἄρτν Ὧδ δα ΠΊΘΓΟΥ͂ δ δὰ δά ἴῃ [ῆ6 Ὀοδῖ 
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[86 οἴδοσ 5146, το ἢ ΡΘορΙο δ ραϊ πεγεὰ ὑπο Ὠἰπὶ ; πᾶ ἢδ νν88 
ηἰρ ἢ υπΐο [86 568. 

ὅδ ἃ στολῖ τη] 66 ννᾺ8 

ΤῊΣ ΤΙΜῈΕ οὗ ἰδῇς νογαρὸ δοῖοββ ἴῃς ᾿ᾶΚὸ ἰ5 
βχεὰ ὃὉγ {πὸ δοοοιπὶ Ὀεΐοστε 08. [Ιὲ ννᾶϑ ἴπ6 ὄνϑη- 
ἰἱηὴρ οὗ ἴὴῆς ἀν (νοῦ. 35) ἤδη ἴῃς ἀϊδοουτδα ἴπ 
ῬαγΑ 65 δὰ ὕεξθη υἱΐϊετεα, Τῃα οἵδπαῖ δοσουηῖβ 
(Μαδῖιῖ. ν}}}. τᾶ ; [κ6 ν|]], 22) σδῃ τεδα]ν 6 ἢδγ- 
ΤοοηἑΖοα οὐ [ἢ 8 νον. ΤῊ σοηνογβδῖοηβ Ὑ] ΤΏ 
βοιῃς Ὑἢο ψουἹὰ ἔοϊον Ηἰπὶ (Μεαῖί. νὶ}]}. 19--22) 
ΒεΘΠ15 ἴο ἢᾶνο [Δ Κβη ρῥἷδοα υ5ὲ Ὀεΐοτα Ηδ οτοββοα 
1π6 86εΔ. [ἐ δᾶ θεθὴ ἃ Ὀυϑγ ἀδΥ ; οὔγ [στὰ πδά. 
ἄτϑὶ Ὠθαϊδαὰ ἃ ἀετηοηίας (Μεῖϊ, χίϊ. 22), [ἤδη δη- 
οουπίετγεα (ἂς δοσυβαίϊϊοη οὗ Η!5 ἔβαν (Ματσκ 11]. 
20, 21) ; αἴϊεοσναζὰβ 6 δοουβδίοῃ οὗ ἴῃς ῬὨδτει- 
5665 ((ΠΔΡ. 1]. 22-30 ; πιοῖα ἐγ ἴῃ Μαῖῖ. ΧΙ. 24-- 
45), ἤθη Ηἰπ τροῖποῦ δηᾶ Ὀγεϊωγεη βουρσῃὶ Ηἰτα 
(εδαρ. 11}. 31-λδ; Μαῖῖ. χὶϊ. 46-0) ; ἰὩδη δέίεσ 
ϑβοῖης ἀἰβοουγβεβ πδιταίςα ὉΥ̓ Γκα ΟἹΪΥ (ΟΠ ΒΔΡ. Χ. 
17-χ}},. 50), ἀδραγηρ ἴὸ τὴς 864-516 δὰ σίνδη 

--φ- «4 “«. 

ΤΒε5ε οΟΥΠεῚ Ὀοδῖβ ατα ὈΓΟΌΔΟΙΥ βερασγδαίεα ἔσοσῃ 
τδοτ ἀυτίηρσ ἴῃς Βυρ5εααθηῖ ρ8]6. 

γετῖ. 3). ΑἹ] ἴσχεο δοοουηῖβ οὗ ἐἢ]5 βίοττῃ δηά 
115 εβθεοιβ ἀἰξέοσ ἴῃ ἔοττη, θὰ ἄρστας ἰῃ βυϊβίδηςα. 
Ετοπὶ νεσ. 2ς, Μὰ ἰηΐεν πὶ ἰὲ νγὰ8 δἰτεδαγν ηἱρῃϊ 
ἩὨδη [6 5ἴοιτῃ ᾶῖοϑε. Τἢε ἰδκΚα Μγ͵ὼ3 δηὰ 15 511] 
δυῦ]εςὶ ἴο βυάάξῃ 5ἰοστηϑ, θυϊ ΝΟΥ ἔανν ὈΟΔίβ5 ἃσα 
δέξῃ (ΠΘΙς ΠΟΥ͂Ν. 

Ψες. ἴῃ [80 δίθσιι, 8819000 ὁπ [6 οὐδπιίοῃ. 
ΤὨς οταϊπΑΥΥ συβῃϊοη, δὲ ἴἢ6 βἴοσῃ οὗ ἴῃ Ὀοαῖ, 
υδοὰ ἔογ ἃ 86αϊ, Βοιῃεί δ ἔοσ (ἢ6 τοννοῖβ. Τῆδ 
Ῥοβίοη ἰβ της οπεα Ὀγ Μασ οἷν, υὶ Μαιπεν 
δηὰ Τὐκς 5ρεὰκ οὗ ἴδ αἰδοῖ ρ]68᾽ σοτπίηρ ἴο Ηϊπι, 
ἩΠΙΘῺ ἱπαϊςαῖο5 (Ὡς βάση ἰπηρ. Ηἰ8 νοασυ θοΩγ 
ποοαεὰ τἢς τεβῖ, δηὰ {818 ἴῃς ἀ15ς1Ρ]68 τηυβὲ ἢδνςα 

δ6 Ῥν 1ῃ6 564-546 

τῆς Ἰοηρ ἀἰδβοοῦγβε, ρατίβ οὗ ψὩΙΟΝ τς στεοοτάδὰ 
πῃ οὮΔΡ. ἱν. ἀηὰ Μαῖίϊζ, χιὶὶ., τδη οποουηπίετοα ἢ 4]ἔ- 
Βεατῖοά ἐο]ογεσβ (Μαῖξ. νι, 19-22), ἀπὰ ἴῃ ἴῃς 
ενεηΐϊηρ οτοββϑαα (ἢς ἰακαε. ΑἿΟΥ βοὴ Ἔχηδυβῆησ 
ἸΑΌΟΥΒ, 11 18 ἢοΐῖ βίτδηρε πδΐ Ἡϊς ἔς}] 4516 δ ρ, ἐνεη 
διηϊὰ ἔπ βίοση. Μδυῖο᾽β δοοουηὶ ἰ8 νἱν! ἃ, δπὰ ἴῃ 
τηοβὶ γΓεϑρθςοίβ τηοσα ταϊηυίΐα ἤδη ἰδ οὐ Μαιπεν, 
νη ῬΑΓΓΟΪΔΙ5 οτὐϊτεὰ ὈΥ Ὀοϊῃ (μς6 οἰποΥ 
νΔΏρ6]1518. 
Ψεῖ. 3ς. Απὰ οἱ ἴμδὶ ἀδΥ, ψἢθ ονυθηΐηρ 88 

ΘΌΣΏΘ. Δίαγι 185 πηοϑί ἀδβηϊῖα. -ἰἸῦ 18 5 ΟΥΘΣ 
πηῖο [89 ΟἿΟΣ εἰἷὰθ. ΤῊΪ8 νἱνὶ ἃ ἔοπῃ οὗ ἴῃς σοτ- 
τιδηὰ ἱπάϊςαῖοβ ἃ βυδθάδῃ ἀδρατίυγο. Οομρ. ΓΚὰ 
ὙΠ. 22. Ηες που]ὰ ἴδυ5 5εεἰς τοβϑῖ, ψὩ]οἢ οου]ά 
Ὀς οδίεὶποὰ τῆοτα δαϑὶν οὐ ἃ ἰακε βυθ]εοὶ ἴο 
Βίοστηβϑ (ἤδη ἢ ἃ οτονψα δἰτεδαὰν ἽἼχοϊϊδα. Υεῖ υη- 
ὈΕΙΣΕΣ ἀϊδιυτθεα Ηΐπ ὄνεη οἡ ἴῃς 568. 

Θδάατα (πικοὶ δ). 

Κηονῃ ; ἤδηςα ἰἤοτα ἰβ 4 ἴοῃς οὗ υῃκὶπαη 688 43 
6]1] 48 ὉΠ Ό6]ἰ Ὲ ἴῃ τὴς Ἰδησύυλσε πὲ τεσογαβὰ: 
Οαγοαῖ ἴμοῦ ποῖ πα τὸ Ροσίδ! ἢ Τῆς νᾶτίουβ 
δοοουηῖβ ἱπάϊοαίε ἃ νδγίοϊγ οὐ Ὄχργεβϑίοῃϑ, 811 οὗ 
ἔδασ, ἱπουρῇ [815 ἱποϊαδ5 ἃ σοτηρ]αἰπῖ, Τῆς 818 
νηΐ οὗ ἐδ} 18 511}} τηδηϊξεβὲ ἴηΏ (Ὁ γ βιϊδη8. ἴῃ 
{ἰπ|ε8 οὗ {|4], ἄνθη ᾿μπουσὴ ηοΐῖ ἴπΠ8 ΟΧΡΓΘ556α. 
ει. 39. Ῥθ806, ὮΘ 6111. Ματγκ δ]οης ῥσεβεῦνεϑ 

1686 ψογάϑ. 
γεγ. 45σ.. Ηδνθ γὃὸ ποῖ γοί ζαϊί. ἝΥὙεἰ, ἴῃ 

νίαν οἵ {πὸ δῖα ἱπϑίσυοου, ἀηὰ Η15 πυπιοζουϑ 
ΤΩΪΓΆ 165. Μασ, ἰῇ τοδὴῦ ἰηβίδηςεβ, Ὀτηρθ οὐἱ 
ἴῃ 6 ΘΔ Κη658 οὗ ἴῃς ἀ15010168 τηοβδὶ Ῥγοιῃ πο ΉΓΪΥ ; 
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ἃ ἰσυϊποδης ξαςὶ, ᾿ξ τὸ τειμειι θοῦ [δαὶ Ῥεῖοσ νγ88 
8158 δυϊμουῖγ. 

Ψεῦ. 41. Ἐοατοὰ οχοοϑάϊηῖν, [11ἰ., “ἐεατεά ἃ 
Βιεαὶ ἔεατι.᾽ -- πὰ πβαϊὰἃ ὁπ ἴὁ διηοῖδοσ. Τἢϊ5 
Β66Π|8 ἴο ἢᾶνε Ὀδεῃ ἴῃπε ἰδηρυᾶρε οὗ 811 ἴῃ ἴῃς 
Ὀοδὶ. -- ο ἴδθι ἰδ [μἱ61:} Μασὶς δηᾶ Τκὸ πᾶνε 
ἃ αἰδεσγοπὶ Ἐχρσαβϑϑίοη ἔγομιλ δαὶ σίνεπ Ὀγ Μαῖ- 
πεν : “Βαῖ τρᾶπηοῖ οὗ πιλῃ,᾽ ὁ ο τἤδη;᾽ 
ἧ. δ.. ἴῃ νίενν οὗ 411 γα να βεθῆ. ΤὨΐβ σοστηπιδπα 
ΟνοΓ ἴῃς πα δηὰ 5εὰ 88 ἃ ΠΕῊῪ σον δου οἵ 
Ομηβὶ ὄνϑη ἴο Ὠἷβ ἀ1501Ρ]68. 
ΟΡ. . 1-2.ο6. ΤῊΝ ὈΈΕΜΟΝΙΑΟ ΑΥ ΟἜΒΑΒΑ. 

566 οἡ Μαίϊ νὶ}. 28-34. Οοτρ. [(ὑἱς νυ], 26-- 
390. [αἰκε᾿β δοοουηΐ ΙΏΟΥΘ ΠΕΔΥΪ ΣΕΒΕ 1065 ἐμαὶ 
ἣν Μασκ, απὰ Ὀοζῃ ἂτα ἔῃ} δὴ {πλη ἰδδὶ οὗ Μαΐ- 

Εν, 
ΨΕΥῚ. Ἐπο θογαδοσθα. ΤῊΣ ῥτγείεσγαῦ᾽α ἔοττῃ 

ἢεσα. “(ἋὉεγρεβοησθβ᾽ 158 ἐουπᾷ ἰῃ βοιλα οὗ ἴῃς Ὀαβὲ 
δυϊῃοσυεβ. ΤῊς Ἰδιίζοσ 15 ἴη6 Ῥγεἔεσγδθϊς τοδαϊηρ 
ἴ Γἀκὸ, ΔΙ ΠουρῊ ἰδοῦ ἰ8 σοοὰ δυίπουῖ ἔοσ 
“(εγάβοπαϑ᾽ ἔπεσα 413820ὅ. Οη ἴῃ Ἰοοδι  δηὰ ἴῃ 
ἐχρ δπδξίοηῃ οὗ ἴδ ουϊ, Ξβε6 Μαίί. νἱ}], 28. 

νεῖ. 2. β9, παν. Μασκβ ἐαλνοτίίας ποσὰ, 
- Απιδῃ. ΜΜαίίπεν [6115 οὗ “ἔνο,᾽ Ὀεΐπρ ὕὑγοῦα 
ῬΑΓ ΟΣ ἴῃ ἘἢῚ15 τεβρεςί. ΓΚῈ 5ρεδκβ οὗ Ὀυὶϊ 
ΟΠ6. -- ΧΙ, πὸ, ἢ’ 85 Ἡπο]68η αρὶτίῖ. Ματχὶς 
ΒΌΔΙΥ Ὀγοΐουβ {818 ἔοστη οὗ ἀδβου θη ἀδιλοηΣ- 
80Ά] ῬοΟΒ56551:0ῃ. 

ψεῖβ. 3-5. Μαυκβ ἀσβοῦρίοη οὗ ἴῃς τιδῃ ἰ5 
τηοϑβὲ ἔ0}} δηὰ δι κίησ. Βοιίῃ δε δπὰ 1μπἶὸ ἰ6]] ἴῃ 
ἀἰεγεπὶ νογάβ [ῃδί ἢ8 ἀνε] ἶηρ γὰ8 διδοδρ, [Ἰ., 
“πη [Ὧ9 ὈΟΙΔΌΒ, ἃ ἔδοῖ ΟὨΪΥῪ Ὠἰπῖδα αἱ ὃν Μαίδον. 
Ῥδου Αγ ἴο [5 Ὡλτταῖϊννο ἰβ τὴς πηδηπίϊοῃ οὗ τῆς 
ἔαςὶϊ ται δὸ δι οουἹὰ δἱπὰ Εἷτὰ ΒΣΥ͂ ΣΏΟΤΘ ; 45 τν6]] 
ἃ5 ἴῃε ῥτοοῦ οὗ ἰΐ ἔγοτῃ [6 υηϑυσοαββίι} δἰ θτηρῖβ 
ψὙΠΙΊΟἢ δὰ Ὀδδη πιλδὰς (νου. 4. ΤΏ ολ8ε ᾿ὰ8 
ΡΓΟΌΔΟΪ, οτς οὗ Ἰοηῦ ϑἰδπάϊησ, δηὰ τερεαϊδα 
εἴοτί5 ἢδὰ Ὀδδη τρδᾶὰς ἴο οοηῆῃδ ἢϊτῃ (1 νυἱ}]. 
20). --- ἘΘΤΟΟΣΕ τνοτο ἔογ ἴῃς ἔδεϊ, οἰδίπα, ἔοσ ΔΠΥ 
οἴει ρμαγΐ οὗ ἴδε ὈΟΩΥ. --- ἴο ἴϑθ9 Εἶτα, ὈΥ ΔῺΥ 
ΙἸΏ6Δη5. ΤὯδ ΠπΕΟΟΘΒΙῪ ἔοτγ διίζοιηρίης ἴο ἴδῃς 
Β)πὶ 58 ἴῃς ἀδῆρεῦ ἴο ἴποβϑα ρδϑϑίηρ ἰπδὶ ῬΑΥ 
(Μᾳξῖ. νὶ}}. Ζ8). ΤῊϊβ υητδιδ0]ς ἀδπιοηπίας 5ρεηῖ 
5. {ἰπὶ6 ἴῃ 56}{-ἰδοοσδίίοη (νεσ. 6), οὐγίηρ, πἰρδῦ 
δοᾶ ἀδγ, ἀσργνεα οὗ 5166 0 ἴῃ 411 ργοῦδθιν, δὰ 
Δ ογηρ ποῖ ΟὨΪΥ ΔΙΒΟΣΙ [86 ΓΟΣΙΌΒ ἴῃ ἩΏΙΟἢ ἢδ 
ἄννοῖι, Ὀυϊ ἐπ (89 τιουπίαΐηδ, 50 σοτητηοι ἰῃ ἐδδὲ 
ἀἰδίγιςῖ. Τμαὶῖ 6 45 υϑυδ]}  πακεα 18 ἱπιηρ] δὰ 
Ὠετο, Ὀαΐζ δἰαιθα ἢ Τὰ Κα ΟἸΪγ. Α ἔεδγξ] ΡῬἱοΐυγα, 
Δρτεοϊηρ ἰῃ τηοβί ροίϊηϊβ ὙΠ οογίαϊη ἔοστη8 οἵ 1ῃ- 
ΒΔ γ. [Ι{ σαπποῖ Ὀ6 ἀγριεα ἔτοτη ἴῆεδβϑε ϑυΡ- 
ἰοτὴβ (Πδὶ ἰξ νγᾶβ πλθΎεὶν ἃ σᾶ8ε οὗ ἰπβδηϊυ. Τἢδ 
ὙΠ ΟΥΒ ΠΟ 850 δοουγδίο!υ ἀδβογὶθε ἴμ6 βυχῃρίομβ, 
ἄἀεῆης τἢς πηαῖδαγ ; {ΠΕΙ, βἰαιεπιθηῖβ τασδὶ Ὀς δο- 
ςερίςα οἵ τεὐεςϊεα 45 4 Πο]ς. (ϑε6 οἡ Μαῖϊ. 
ΥἾ}. 34. Μαγὶκβ ροβρεὶ, πιοσῈ ξΌ}Υ (ἢΔῃ ΔηΥ οὗ 
ἐῆε οὐἤογβ, 5ϑῆον5 ΟἾ τβὶ 8 ῬΡΟΎΝΕΣ ΟΥΟΓ ΟΥ]] ΒΡῚ ΓΒ. 
Τὰς ΡΟΥΕΣ 18 τηθαϑυσεα ὈΥ ἐπε αἰ ΠΟΥ οὗ ἰῃ6 
ς386. 

γεῖ. 6. Απὰ βοὴ Ὧ0 ΒΔ ζθδι8 ἴσζομι δίδε. 
Τῆς ρσοιηΐϊπεηὶς ἐδουρῃξ 18 [παὶ ἢς στὴ ἔτγομι ἃ 
ἀϊβίδηςα. ΤῊΪβΒ τυπηΐϊηρ νου ]ὰ ἸοοΙς Πἰκα 4 νἱοϊθηῖ 
αἰΐδοκ, θὰ ἰπϑίεδα οὗ 15, ἢς ᾿οσβὶρρϑὰ δὲπὶ: 
1κο : “611 ἄοτγῃ Ὀεέοτο Ηἰπι,᾽ ννϊοἢ πλᾶν δ 4]] 
ἴπδῖ τς νψοτὰ "νου ρΡροα ᾽ πιεδηβ. Βυΐ (ἴῃς πεχί 
νΟΙΒ6 ἱπίηδίοβ ἰπαΐ 1 νγ͵ϑ δὴ δοκηον)εαρτηθηξ 
οὗ (τ ϑὲ 5 Ρονεσ, Ἄνθη ἰξ 5[}}} βία τη 115 ἴοπα. 
1 τῆς τδὴ γγὯὰβ ΓΠΘΥΟΙΥ ἰπβϑδηθ, Ὠο Του ἢς 
Ὦδνα Κποῦγῃ οὗ Γ}6 808. 
εν. 7. ὅὲε6ὲ οἡ Μαῖϊ. υἱῇῖϊ, 29ς. Ῥδου ᾶσ ἴο 

Μασὶς 8 6 βίτοης Ὄχργεβϑϑίοη : 1 δάσο ἔδπθ ἘΥ͂ 
θοῦ. Τῆς Ἰδησύυᾶρε οὗ τῇς ἀεξιηοη, ποῖ οὗ ἴῃς 
ἴλη; ποὶ ἃ ἴΏΘΤΟ Ὁ] ΑΒΡΏΘΥ, Ὀυϊ ἃ Ὀ]δυϑιὉ]ς 

ΤΗΕ ΘΟΟΘΡΕῚ, ΑΟΓΟΚΌΙΝΟ ΤΟ ΜΑΕΚΕΚ. [(Η.Α55. ΓΝ. 315:-Υ. 21. 

δισυϊπηοπῖ: “ Ὗ ε ἱτηρίοτε ἴπες ἴο ἀ621] τὶ 8 
ἃ5 σοα Ηϊπι5εὶξ ἀοεβ, παῖ ἴβ, ποὲ ἰο ῥτδοϊρὶιαῖα 
ΟὟΥ δη8] ἀοοχῃ, Ὀυΐ ἴο ῥτοΐοηρ [ἢ ταϑρὶϊς νης ἢ 
6 ΠΟῪ ΕἼ. (1. Α. Αἰεχαηάθ). Τὰς δὶρἢ- 
εβί δοκπονιθαρπιεηῖ σοιης68 ἔγοιῃ [πε πιοβὲ νἱτυ- 
Ἰεηξ ἀεπηοῃ. 

γετῖ. 8. ΕΌΟΣ ὯΘ6 δΒαϊὰ, ΟΥ, “γγὰ8 βαυϊηρ. ΤὨὶβ 
δηᾶ (ῃ6 πδχὶ νθῖβα 50ον [δὲ ῃς ἰδησίασε ͵ια5ὲ 
υϑεα νγᾶβ ἴδδὲ οὗ ἐῃς ἀδηηοη βρεακίὶηρ ἰδτουσὰ 
[ἢ6 ῶδῃ. Τῆα δα]υγαϊίοη οὗ ἐδ ἀειηοη δηὰᾶ τῆς 
σοιδηα οὗ οὔὖγ [τὰ ψετα υἱτετε ρους ἰἢς 
ϑᾶσης τῃοτϊηθηΐ, (Π6 σοηνοτγβδίοη (ν6γβ. 9-12) ἰδ ὶς- 
ἴῃς ὈΪδος ἱταπιθαϊδίεὶυ δδίοσνγαγαβ. 

νεῖ. 9. Ὑιδὶ ἰδ ΤΥ πδηιοῖ ῬιοῦδΟΪΙΥ δά- 
αἀτοβϑοὰ ἴο (δ τηδῃ, β'ποα ἴδβοσεο ψουϊὰ δῈ πὸ 
᾿βρβοῖδὶ οὐ᾽δοὶ ἴῃ δπαάϊπρ οὐξ τς παᾶιὴθ οὗ τῆς 
ἀειλου, ΏΟ ὨΟΎΕΥΟΙ δηϑνεγεὰ : Σϑρίοα ἐδ 
ΔΒΙΘ. Μαιίηον οὐδ [ἢ15, δπᾶ Ταὰϊκα πὸ υσά 
νἱαἴο8 ἃ, ΤὨς 1,8} ποτὰ “Ἰερίοπ᾽ (υϑ86α 4150 ἴῃ 
Οατεεῖὶς ἀπὰ γαρὈἱηὶοαὶ Ηδῦγεν), γὰ8 δρρ]δά ἴο ἃ 
αἰνιϑίοῃ οὗ ἴὴῆς Εοηιδῃ ἃστυ, ὩυΟΥἢρ ἔτοτι 
ἴδτεα ἴο βἰὶχ τῃουδβαπα τηδη. ἔα ἱξ 4ἰβὸο ἀδηοῖεβ, 
ἱπαεβηϊίεϊν, ἃ Ἰαῦρα ΠυΤΟΥ (σοσραγα οὐγ ΡΟΡ- 
ὍὌΠΑΥ υ86 οὗ ἴῃς τψογὰ σχεριτηδηῖ) : 80 (δαὲ τῃ6 δῃ- 
ΒΊΟΥ ἸΩΘΔΠΒ: “1 ἃτὴ ἃ ποβῖ,᾽ 25 ἴῆς πεχὶ οἰδυβα 
ΒΠΟΥ͂Β : [9ὉΓ ψΠ ΔΙῸ δὴν. [κὸ πλιταΐθς τἣς 
ἕδλοϊ σττῃουΐ Ρυκίηρ ἧς ἴῃ τς τοουτἢ οὗ (ἢς ἀς- 
τοῦ. Ουγ Ἰοτὰ δαὰ δἰγοδαῦ οοχπηπιαπάδα ἴῃ 6 
ἄδτλοπ ἴο οοπις ουΐ (νεγ. 8) ; ἴπε αυεβοη “τῆδί 
δ [ὨΥ πδσης᾽ δϑβδυσηδαὰ παῖ (δε οοϊητηδηαὰ πνουϊὰ 
Ὀς οὐδεγοά, Ἰοαντὴρ ἰδ τηδῃ ὅχες ἴο δηβιναῦ; Ὀυὺὶ 
186 ἀσπηοῃβ 511} Ἰἰηρογεᾶ, ἀπὰ οπα οὗ ἴπεπι, 845 
Ἰεδάσοσ, δηϑινγοσεά ἰπ5, ἰὼ ὑσὶ δπὰ ραγίῖδὶ γϑβϑἰβῖ- 
ἅ06. “Ιρίοη ᾽ “τ 0]165, ποῖ ἃ Ἑςο]]δοξίοη, θὰΐ 8 
οΥζϑηϊζεα Ποβὲ (οοταρ. ΕΡΚ νἱ. 12 ; (Οἱ. 1}. 1 5). 

ΕΓ. το. Ηδθ ὈθθοῦρὮί --- δ ἴδλ6 πηι ἸΨΑΥ. Τῆς 
ΒΙΏΡΌΪΑΥ ἀπα ρῥἷυγαὶ ἤοῖς υϑεᾶὰ σοηδηη [ἢς 6χ- 
Ρἰδηδίίοῃ ᾿υβὲ είνϑη. --θὐαῖ οὗ 110 ΘΟΌΒΊΤΥ, ἐ. 4., 
ἴῃς (εγάϑεης αἰδβίσιοῖ. [Ι͂ἰκεὲ σαγβ: “ἱπῖο τῆ6 
ἄςορ ; ̓  οοῃρ. Μαῖίξ. νἱ[. 29ς. ΤὨΪ5 τεαυςβὲ 56 τ 
ἴο ἄδνε Ὀδδῃ ἃ ρύεραγδίοη ἔοσγ ἴῃς 5υϊδβεαυσηῖ 
οἤδ (νοσ. 12)ὲ. 1 γὰ8 1655 ἀεἤηϊϊα ἴῃδ1) ἴῃ 6 χες 
δα)υγαίοη, Ὀὰὲ 51}}} υἱτεγεα ἴῃ τῃς βρίγὶς οὐ τεβϑὶβϑῖ- 
δῇῦςε. ΤΕΣ ἀεδῖγε ἴο σοπγδὶῃ ἴῃ [αι ἀϊδίσὶ οἱ τγ88 
ῬΙΟΌΔΟΪΥ Τοοηπεοίθα νἱ ἐϊ ἸΔν]εβ8 σμδσαςίευγ, 
ΤΟυΡἢ 1ἴ ΠΥ ἢᾶνε Ῥδθ ΠΊΘΓΟΙΥ (86 νυνδὴ ἴο 5.3 
ψῦετα ΤΟΥ ψοτα, ἴῃ ἴ[ἢ6 τηδῃ. 
γε. τι. πο πιοπηίαίπ. Τὴς Ῥεϊΐζοτ αΘβιδὉ- 

᾿Ιβμεὰ τεδάϊηρ, ἀστδοὶηρ τόσα ἜΧδΟῖΥ ἢ Γυκκε 8 
δοοουῃηί. 

ψεΙ Ἱ Βοίῃρ δῦοὺῦῦ ἔσο ᾿πουδϑαπὰ. Τῆς 
ῬΑΥΘΏΓ 6515 δ ὈΠΠΕΟΟΒΒΑΣΥ. ὙὍὙΠ6 οοΙταοῖ γοδαϊηρ 
οΥὐηίβ ἴῃς νοῦῦ, δῃηὰ τὲ ΒΡ Ὀεΐη,. ΤῊΪΒ 18 
Ῥτεβεσνοὰ Ὀγ Μασὶς δίοπθβ. Ἴῃε τοβϑὲ ἄρτοαβ δῃ- 
Ἔχεῖγ, τπουσὴ ποῖ νϑγθλ] νυ, τὶ Μαιθον ΒΒ 80- 
οουηΐ. 

ψετ. 14. ἴῃ [86 ΘΟΕ, [1ἴ., ἢ τῆς 86] 5,᾽ 
ἐ. δ.) τὰς νἱ]ασεθ δηὰ μουβεβ ὈΥ ὙΒΙΟΝ (ΠΟΥ 
Ραβϑδεά. ὅο 1κῸ; Μαίζηον 18 1655 τηϊπαυῖα. --- 
ΤΏΘΥ, 1. 4. ἴῃς ρδορὶῈ ψῆΟ δελγὰ (δε τεροσῖ, 
Μαῖϊῃεν : “ἴῃς ψ0]6 οἰϊγ.᾽ 

ΜΕΥ. 15. ΤῆΘ οΟΥ̓ΟΙ οὗ ἴῃε ατεακ, νῃϊοἢ ἰ5 
τοαρτοάδυςοα ᾿ἰπ ἴῃς ἐοοϊ-ποῖα, 5 νἱν!ὰ. --- Βειπα, 
ποῖ ψδηάδοπηρ 45 Ὀεΐοτγο ; --- οἸοίϑᾶ, ἠοῖ πακοὰ 
ΠΟΥ͂ ; --- δοιὰ ἐπ ἰδ σίρε τϊπᾶ, 5β.πη6, ἢοΣ ἃ τιᾶ- 
ἷδο, 85 ἢ6 δὰ Ὀδεῆ υὑπᾶου ἴῃς ἀσιηοηϊδολὶ ἱπῆϊιι- 
6ΠΟΕΒ. --- Εγϑι Ηἷτὰ [πὶ ποὰ [Π9 Ἰορίοη. ΤὮδ ζχολ]- 
Ὁ οὗ ἴῃς ρΡοβϑεβϑίοῃ ἰβ Ἐπ ρῃδϑὶζοαὰ Ὁγ [ἢς ξδςξ 
τῆι ἴποὺ ἰαεπιδεαὰ (Ὠϊ5 ἸΔη 85 (6 ἐοΠΏΘΙ ἴοτ- 
ΙῸΓ ἴο ἴδῃς ἀϊδιτὶςῖ, -- ΤΟΥ͂ 610 αἴγαϊᾷ, ἰοττὶβοα, 
ΑΥΤΘ- 5 ΓΌΟΚ, 

γεν. τΙ6ό πὰ ἴδον ἴδδὲ δῶν 1ἱξ. Ῥτγοῦδοιυ ἴδῃς 
βίης ποιάβ ψῆοὸ δα τεϊυγπδα, ῬΟΒϑΙΌΪΥ ἴμο86 



ΓΗΑΡ. Υ. 22-4[3.)])ὴ ΤῊΕ ΟΟΘΡΕῚ, ΑΓΓΟΚΌΙΝΟ ΤΟ ΜΑΕΚΚ. 

ὙΠῸ πα ΔΟσΟΙΠΡΑΠ δα ΟΟΥ [,οτὰ ἴῃ τὰς Ὀοδῖ. --- 
ον ἰδ Βαρροηϑὰ. Νοὶ ἘΕΙ͂ τῆς ἕλος ΜὨΙΟἢ 
τῦοβε σοπηρ Αἰσγεδαν ρεσοείνεα, δαὶ τδ6 τᾶν ἰῇ 
Ὑ{Γ Ὁ τὰς ουτα Πδά οςουττεα, 

Ψεῖ. 17. Ἰἴο ἀθρασί ουἵ οὗὁἨ (ποὶσ Ὀοχάοσα. ὅ86ες 
ου Μϑδῖϊ. νι}. 324. Τῆδῖ Ενδηρε δὲ οπλὶῖβ 41} τῆς 
ἑποϊἀεηὶβ οὗ νεῖβ. ᾿ς, 1ό, 18--20. 

Ψεῦ. 18. Α8 8ὸ 88 ϑηβοσίηρ ἱπίο [80 ῬὈοδί. 
ΤὮς οοττεςοὶ τοδαάϊηρ βἤοννβ ἰῆαξς μα δα ηοῖ γεὶ 
οπίεχαα. --- Βοδουρῖ εἶπ. Τῆδ βϑάτὴς ψοτζὰ υϑεα 
ἴῃ τῆς Ιαϑὲ νεῖβεὲ. Τα τεᾶϑοη οὗ (ἢῃΐ8 τεηυσβῖ 
ἍΔ5 ὈΓΟΌΔΟΪΝ ΡὈεΥβοῦδὶ ρστδίϊυσε ἴο ΟΌΓ [,οταὰ. 
Ἡς νουϊ]ὰ ἰδ βεραγαίε ἢϊπι56 1 ἔγομηι ἴλο8ς ψΠῸ 
τεὐ)εοϊοα ἷ8 Ὠε]νεσοσ. ῬΟΒΒΙΌΪΥ ὃς ἔδδγδα ἃ σϑ- 
2056. 

ψεῦ. 19. Θο ἱἐπίο ΤᾺΥ Βοῦδο πηΐο ἴδγ ἔσγίϑηδδ, 

271 
εἴς. Ἐΐς πιᾶὺ ΒᾶναῈ Ὀδθὴ ἴῃ ἀΔΏΡΟΥ οὗ ἀἰδ5ρ 5:1 
ἢ 18 ἐγίθπὰβ ἱπ [6 ἀϊδίσιος τηδὲ τεὐθοιϊοά αἰ τίϑε 
Η!5 ρῥγανίουβ 11ξ6 ἸΏΔΥ ἤᾶνὲ δδιτηθα ἴἤεπιὶ; ΟὐΥ 
Ιοτὰ σψουἹὰ πᾶῖα ἢ18 δυΐϊυγς 1116 ἃ ὈΪ βϑίηρ ἴὸ 
ἴδ 6). --- 1761 ἴθ. Τἢς οοιημημᾶπαὰ ἴο ἰἤοβα 
Βοδὶεαὰ νγᾶξ οἔΐεῃ ἴο Κεορ δίΐδεηςθ, ἤδγα Σξΐτ15 (ἢ6 
ΤΈΥΘΥΒΟ, ΔΠα [ΟΥ ἃ σοοά γδδϑοῦῆ. ὙΠετα νγ88 0 
ἀδηροτγ οὗ ἴαπι] διϊθηάϊηρ ϑυςἢ ἃ ργοοϊδιηδ οι 
ἴη αἴ τορίοη 85 ἰῇ δ] 66. ΤὭεδη οὖσ [ρογὰ, 
δνθη ψΏδη τα]εοίεα, νου] ἰεᾶνα ἃ ρσθδομοῦ Ρ6- 
πἰηὰ Ηἴπι. --- ον στοαὶ (εἰπε 6 Ιοσὰ πδ 
0:9 7ῸΣ ἴ906. [ὑΚὲ : “οὐ δῖ ἄοῃπε ἔοσ {Πδς.᾽ἢ 
950 ἴπαϊ “ἴῃς Ιιοτὰ᾽ πχεδη5 ϑελουαλ, υῖ 1ζ 18. 4150 
ἃ ἰαὶγ ἰηξεγεηοα ἴδ 18 πιεδῃ5 Ο γίϑὶ Η]π|561} (566 
ψΕΙ. 20). --- Απὰ Βα δᾶ ΠΊΘΓΟΥ ὁα ἴπ006. ΤῊ] 
ΒΙη5 δῖ ἃ βρὶ γίϊυ] Ὁ] εβϑίην. 

Μερ οἵ Ὀϑοδροίϊε. 

εν. 2.6. ἴῃ Ὡροδροῖϊδ. ὅε6 οὐ Μαΐίΐζ, ἰν. 2ς. 
ΤὨς τερίοη (οὗ ἴδῃ οἰδε5 δαϑὲ οὗ δε Τοσάδῃη) οἔ 
ὙΠΟ (Ὦ]5 ἱτηπιεάϊαϊο ἀἸ5γοῖ ἐοττηεα ἃ ρατί. ΤῈ 
Βεαλὶοαὰ τηδῃ Ὀεσᾶπηα ἃ ῬΥΘΔΟΊΟΙ, ποῖ ΟἿΪ ΕΓ 
ΟΒσβὲ πὰ Ὀδδη τεὐεςϊοα θυ μετα Ης δδά ποῖ 
ἔθυε: ΗΒ πηεϑϑᾶρα τ ἐν ἀμ ΕΧ βλεύτι ̓  

Ὁ Ἐπΐηρα θεῖ ΟὯΘ [ὉῸΣ ν ὮΙϊς 
Βς απ πιοτα ἴο Ὀς ἴπεῸ 58π|6 485 " Πον στολὶ 
Κπηρβ ἴῃς Τογὰ μδῖ} ἄἀοης ἔοσ (πες. Οὐχ ἱ,οτὰ 
ΜΔ15 ποῖ Δἰϊοροίθεσ ὑπκηονγῃ ἴῃ [ἢ18 ταρίοη, Ὀυξ 
Ἦ!δ ΡΕΥΘΟΊΔ] σὰ ΠἸΒίσΥ αἰὰ ποῖ ἐχίεπά ἔαγίΠοσ (μδη 

1018 νἱϑὶῖ δηά δποίδου τὨσγουρἢ τῆς πογίπεγη ῥαγέ 
οὗ Ῥδοᾶρο]ἶβ (ομδρ. νἱϊ. 31). Ιῃ Ῥε]]8, ἃ ον οὗ 
Πεοδρο β, ἰδ6 ΟὨγίβιίδηβ ἑουπὰ τεΐυρσε δ᾽ ἴὴ6 
ἀεβίτυςἝοη οὗ [γι ϑΑ] 6). 

ες. 21. Ἁ ατοδῖ πιπ! πὰρ ψτδ8 σαί μογοὰ πηΐο 
πἷχι. Οοιρ. [{κὲ νι. 406. Τῆς πιρῃὶ δέϊευ [ἢ6 
ἀἰβοουτθε τγὯδ}δο Ργοῦ ὈΪΥ ραβϑδὰ οἡ (ἢξ ]αἶό, 50 
(αι [18 ψγὰ8 ἴῃ ΟδΥ ΔΕΕΥ ; ΡΟΒ51Ό]Υ ἴῃς βεοοπά 
ἄδΥ. --- ΒΥ [89 808 δἰ4άθ. Ηδ ταβυηεα Η8 [680 ἢ- 
ἱπρ ἵετο. 'ἣα αἰδοοηηθος 1815 νϑῦβε ἔγοϊῃ ψῆδὲ 
ἔο]]ονβ8. 866 ποῖς οἡ ποχὶ βεοίίοῃ. 

ΟΗΑΡΤΕΚ ΜΝ. 22--43. 

7Τε Καλείμρ οΥ 3,αἰγμο δαμρλίεγ,; απαᾶ 106 ἶεαζέρρ 9 ἐλε Ἰρογμαν οη 1 
7}. 

22 “5 ΝῺ, Ῥεβοϊά,: [ἢεγα σοπιθῖῃ οπα οὗ ὃ ΊΠε τυ]εῖβ οὗ τῆς 5γη- τ ἐεταρ 2 υετ 
ἀϑορια, [αἰτὰβ ὈγῪ ἤᾶηια ; δηὰ ἤθη 6 58} Ὠΐπι, μ6 [61] 5, ὍΝ 41. 

23 αἵ ἢἰβ8 ἔεεῖ, Αηὰά Ὀεβουρῃϊ ὃ ἰὴ ρτθαῖϊγ,, βαγίπρ, ΜΥ [{{π|6 
ἀφδυρδῖον ΘΓ ὅ δὲ (6 ρΡοὶϊπὶ οὗ ἀδδαίῃ: 7274} άσε,δ σους δπὰ 

1 ο»»"͵Ζ ὈΘΠοΪά 
4 0 ἢ δ 5 

3 δρᾶ βεοίηρ πὶ ἢς 4116 1ἢ 

3δὲ [μκ6 

4] 
Α-οῖἰϑ χΙὶ!. τϑ; 
χυ!!. 8, 17. 

ὃ οβθοοῆο ἢ 
δ 2,μ5471 ται ἴῆοιι (5 :ς ποζεσὶ 
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ΟἸΑΥ Ὧν δπᾶβ οὐ ἢοσ, (δὶ 5806 τῇδυ Ὀ6 Πεαὶβαᾶ; δηά 5ῆ6 53}4]] “ ζξιαρε. νἱ: τὶ 
24 ἴἱνε. Απάὰ ξεως 5 ψεηῖ ψ] ἢ Ὠΐτ ; δηᾶ πιο ἢ ΡΘΟρὶΘ 9 (ο]] οννοά δλλμα 

᾿ΐπιλ, ἀπά [τοηρδά 10 Ὠϊη). ΧΙ. 13. 

22 Απάϑξ οεγίδϊη 11 νψοϊηδη, Ὠϊο δά δὴ ἰβϑι6 οἵ Ὀϊ]οοά ἔννεῖνα 
26 γεαῖβ, Απᾶ δαὰ βυβεγεά την τὨϊηρβ οὗ ΔΎ ΡὨγδίοϊδη8, δηὰ 

ἢδα βρθηΐ 811 ῃδΐ 5ῆὴ6 Ὠδά, Δηα ννὰ58 ῃοίῃίηρ Ὀοϊςεγοά, Ὀὰϊ ταῖθοῦ 

27 σον ψόοῖβα, ΏΘη 85}ὴ6 δὰ πεαγὰ οὐ 2 1655, οδῖηβ ἰῇ [6 

28 Ρζ685 13 Ῥβῃϊηά, δηὰ τουομδα 15 ρασηθηΐ. ΕῸΓ 886 βαϊὰ, 11 

29 ἸὩΔῪΥ 16 τους Ὀψὲ ὨΪ5 οἸοίῃ 65,161 5841] θ6 ψῆο]6.5 Απά 5ἰγαϊρῃῖ- 
ΜΑΥ ἴῃς ἐουπίδϊη οὗ ΠαΥ Ὀ]Ϊοοά ννὰβ ἀτὶθά ὉΡ ; δπὰ 586 ἔεϊξ ἴπ δ᾽ 

30 Ὀοαγ τῃδῖ 5886 ψγὰ58 Ὠεδ]βά οὗ [ῃαἱ Τ ὦ ρίαριιθ. Απά 7εβυβ, ἰπηπιε- 4 886. οβαρ. 
ἀἰαίοὶγ 18 Κπονίηρ 19 ἰῃ Ὠϊπι561}Ὲ τῃαΐ ὁ νίτας Δ ροῆθ ουὖΐξ οἔ “ ἴαΚο υἱ. τῷ 
Ὠϊτη,39 ἐυχηξδα Πἰτὰ δρουξ ἴῃ ἰῃ6 ῥγεβ5,}} δηὰ αὶ, Νῇο τουοποά 

21 ΤῊΥ οΟΪοῖθεβ 16 Απηάὰ 8 ἀἰβοῖρίεβ βαϊά ὑπΐο δΐῖτῃ, Του βεαβί 
186 τηυϊτυὰς τὨτοηρίηρ ἴῆδε, ἀηα βαγοϑί που, ΝΟ ἰουοδοὰ 

22 τοῦ Απά δε Ἰοοϊοά γουῃὰ δϑοιῖζ ἴο 866 Βοῖ [δὲ δά ἄοῃς [815 

43 τϊηρ. Βαυῖ [Π6 ψοϊηδὴ ἔδαγηρ δηα {χει Ὁ] ηρ, Κπονίηρ ναὶ 

νν8 ἀοηδ ἴῃ 21 Ποσ, οδίηδ δηά [611] ἄοννῃ Ὀδίοτα δίη, δηᾶ το] τα 

44. 411] τε. γα ἢ. Απηὰ ἢς 5αἰά υμῖο ποτ, Ὠαυρῃίΐοσ, ἢν ἔα [ἢ μαῖἢ ᾿ 

"τηδάς ἴπθ86 ψμοῖα; ρῸὸ ἰῃ Ρθᾶσβ, δπὰ ΡῈ σψ80]68 33. οὔ τγ 7) 826 εμερ «. 
4 ρἷαριδ. 

3. ΜΏΙΕε 6 γαῖ βραῖο, ἴῆεγε οδπα ἔγομι σίδα τυΐϊοῦ οὗ ἴῃ 6 5γ}- κ 996 νεγ. 22. 
ΔρΡΌρ Θ᾿ 5 ἤοῃδέ σογέαῖγ, ΜΓ ὨΙΟὮ 5414,33 ΤῊΥ ἀδιρῃῖογ 15 ἀδδὰ ; ΨΥ 

36 "τουδὶ του τἴῃῇ6 Μαβίοσ δὴν ἔυγτί ποῦ ἡ Α58 βοοῦ 88 |65113 ἃ ἵκιζο νἱῖ. 6. 
Ὠραγὰ (ἢ6 ψοσζὰ [ἢδΐ νγὰ8 βρόκβϑῃ, ἢθ 3: βα: (ἢ υπΐο σ1ὴ6 τυ δῦ οὗ 

37 ἴδε βγπάροριια, Βεὲ ποῖ αἴγαϊά, ὁ ον Ῥε]ϊενθ. πᾶ ἢς βυβεγεά ὁ Ὑοῦ. Ξε. 866 
ὯΟ ΙΏΔη ἴο ἔοϊϊονν 25 ἢἰπιὶ, βᾶανα ἢ Ρεΐογ, δῃηᾷ [8π|68, πὰ 1 οη ἴδ ἃ 8ες Μδε. 

48 ῬὉτοίμοσγ οἵ Ϊαῖῆθβ. Αμπά ἢδ οσοπιαιῇ 35 το ἴῃ6 Ὠουβε οἱ σῆς τυ]ογ ὦ βαρ. ἕδ. 7. 

οὗ ἴῃε βγπαρόριο, δπὰ βεαῇ 5 τῆς τυτηυϊι,3 δηὰ τῃδῖὰ [μᾶῖ ψερΐ 
30 Δηᾶ ννΑ]]16ἃ 39 ργεαῖϊΐγ.υΌ Απά νῇθῃ ἢε ψὰ5 σοῃδ ἴῃ, ἣδ 5811} τηΐο 

τε, ΝΥ τλᾶκε γε 115 δάο,Ξβ δηὰ ψεὲρ ὃ ἴῃς ἀδιηβ6] 8) 15. ἠοῖ 
40 ἀεδά, Ὀυΐ 5]εαρεῖῃ. Απὰ ἴμεν ἰδυρῆθα ἢϊπὶ ἴο βοοσῃ. Βεΐ 

ὙὮΘη Ὧ6 διά ρυΐϊ [δ 411 ουἱ, ἢς τακεῖ τῆ6 ἔδίποσ δηά [ῃς 
τοοῖΐδου οὗ ἴῃ6 ἀδίη56],22 Δηᾶ "δὰ ταὶ ΟΓΘ ΜΠ Ὠϊπλ, Δηα 6Πη- πε ες. 37 

41 ἰοσοίῃ ἴῃ ψἤογα τῆς ἀδτη56ὶ 8. τψγὰβ ἰγίηρ. 38. Απά ἢςξ ἴοοῖκ 8: τῆς 
ἀδηηβ6] ὃ. ὃν τῃ6 Βαπά, δηά βαἱὰ 85. ηΐο ἢεσ, Τὶ ἴα συπὶὶ ; ΨΏΙΟΝ 

42 15, θεΐηρ ἱπίεγργεῖεα, Πϑδη86), (1 βὰῪ πὑηΐο [866,) 5 ατίϑαε. Απαὰ “ ζυκονῇ. τς 
8 ἈςΙίδι1χ. 40 

Ἴ τηῃαᾶς ψῃο]6 ({1}2., βανεα), δηὰ ᾿νε δ᾽ ἢ6 9 ἃ γτοδί τυ ἰυαᾶθ 
10 (ἢδν ψαῖς [Πτοηρίη 11 νεῖ: οοτίλὶῃ 15 τῆὴ6 (Ὠΐηρ5 σοποογηϊηρ 
18 ᾿ογοννὰ 14. δ;»27 ΤΩΔΥ 1δ σΑΤΙΤΩΘΩΙΒ 16 χηλὰς ὙἘοΪα 
1 ὯδΣ 18 Αηὰ 5 γα ρηΐναν [6505 - Ρεγοεϊνίπρ' 
τὲ [ὴ6 ρον Γ ἔτοτῃ Ὠἰπὶ δὰ ροῃδ ἔοσίἢ 31 το Πεαϊὶεὰ 20 

38 [6 Υ ΠΟΙ ἔγοπὶ 216 ἀσμδέ οΥὙ [6 τυ ογ οὗ ἴῃς βγῃαροραο, βαυίηρ 
4. 714 δεεί αφλογέζέσς γεααῖ Βαϊ 6505, ποῖ πδδαϊηρ (07) Ονθγθασίηρ) ἴδ 

ψοτὰ βρόκβθῃ 36 μεεγί ἰοροίμοῦ 36 (Π6Υ σοπὶὸ 
51 ληᾶ ἢς ὈεΒοΙ 6. ἢ 38. ἃ τσ] 9 ὁροῤίε πεεορὶηρ δηὰ ψδιἶηρ 
80 ΟΠ] δῖ ξοτίῃ 82 1ἢ 86 ξλῖῃογ οὗ τὴ6 οὨ]]ὰ πὰ ποῦ τοίου 
δὲ ογ»»"ξ ἰγὶηρ δὲ Αηά ἰδκίηρ δδ ἢ6 βδί[ῃ 
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βίγα ρῃναυ [86 ἀδηη56] δγοβα, απὰ νψαϊκαα ; ἔοσ 853}6 'ννὰ8 οὐ ἐδέ 
ἄρ οὗ ὑψεῖνε γεατβ. δ Απαὰ ἴεν ψεγα δϑίοη ϑῃθα δῖ ψΠ ἃ στϑαῖ 

43 ϑιοῃιβῃτηθηί 8. Απηά ἢ6»οΒαγροα {ἢ 6πὶ βίγαι γ 4 ἴμδὲ πὸ τηδη ἢ τὸν κε γεν 
Βῃοιὰ Κηον ἰξ ; 85 δηὰᾶ 45 σοτηπηδηάδα πὶ βοπιείίηρ βου ά 
Ὀ651 ρίνδῃ δγ ἴο 6ϑῖ. 

86 {γγεῖνα γθδῖ8 οἷα 
89 (15 40 “πε Ὧδ 

δ᾽ ατηλζϑὰ 

1Χ. 9. 966 
Μαιῖ. υἱΐὲ. 4. 

88. ἈγῃηδΖοιηθηΐ 
4 τη “ογεείλέμρ Ὀς 

ΟΗΚΟΝΟΙΟΟΥ. Τ686 τηϊγλο] 65 σεσα ρεγίοιτηεα 
ὙΕΤΥ͂ 5ΠΟΓΕΪ δέξο τὰς τεΐυση ἔγοπι [6 σΟΌΠΕΥ οὗ 
ἴῆς Ολάλγομεβ. Ετοῃ Μαιίεν, δονανοι (ἰχ. 
18), τὸ ἰεάσῃ ἴπαϊ τ ολσὴς ἬΠῚ16 ΟΣ 1,οτὰ 
ὙΔ5 Αἰβοουγβίηνσ δέϊοσ (ἢ ἔεδλϑδ αδἱ ἢἷ8 (Μαΐ- 
τον 5) ἤουϑ6. ΤὨς ΡΑΥΔΡΎΔΡΗ (σἤΔΡ. 1]. 156-22), 
ἰπ οστάδγ οὗ ἔτης, βῃουϊ ἃ ἱτητηδα εν ῥτγεοςὰς 
τὴηῖ5 βεςσῖΐοη. Μαγι᾽β δοοουηὶ οὗ [686 {0 |0 Πηΐγα- 
οἷεβ. 8 πιοδβὲ ἔ.}} δηὰ υἱνϊὰ. Τὴδ ρῥϑου αγὶτ 68 
δἰοηθ ἅγε οοτηπιθηϊοα οῃ. : 

Ἅεῖ. 22. Ἐδοσο οομοίδ, ἰο ἴῃς ἤουβε οὗ Μαῖί- 
(εν (1εν])]. Μασγὶς ἰ5 ἐοῃὰ οὗ υβίπρ ἴῃς ῥγεβεπὶ 
ἴςη86. --δεῖχπια. 50 [ὑἱκ6. Μαίδον οὐδ 1Π6 
πᾶπης. Τῆδ οτἱρίπαὶ ἰ8 γ᾽ νὰ : δοοΐπα ἷπι ἢ9 ζ4}}» 
φἴδ δ ἰδ ζοοῖ. 

νεῖ. 22. ἸῪ τὸ ἀδυριιίοσ. “1ἰ||6 ἀδυρῃ- 
ἴεγ,᾽ οὰς ψοσά ἴῃ ἴῃς οτἱρίηλὶ, ἃ ἀϊτυϊπυῖνα οἵ δἵ- 
ἑεςοπ ; οορ. ἴῃς Οετωδὴ 7 ελῥεγίῖμ. Ματὶς 
ΤΟΌΔΌΪΥ ρίὶνοεβ ἴῃς εοχδοὶῖ τνογὰβ8 οὗ ἰῃς στυϊ]εῦ; 
γε Ὠλγγαῖςβ ἴῃ ἢἷβ ονῃ ἰδησυλσε (ῃς 5ϊἴδίς οἵ 
ἴδ ςᾶ56 ; Μαιίιον, ἰῇ ἢ 18 Ὀγιοίεσ δοοουπί, οσοπι- 
δῖπαοβ ἰῃ οπὲ βοηΐδησα πὰ βυῤρϑβίδῃος οὗ ννηδὲ τῆς 
τυϊοτ βαἱὰ δηά (ἢ δεῖυδὶ βίδία οὗ ἴῃς ρἹτ] 88 σὲ - 
Ῥοτῖεἃ οὐ ἴῃς ὙΔΑΥ (ΙΓ ΠΟΙ (νοΥ. β 5), οὐ ΠΡ ΔΠΥ͂ 
ΒΡΕΟΙΪΆΙ τοϑίδγαποα ἴο [6 ἰδίϊεν ἰδοῖ. --- δ δ΄ [80 
Ῥαΐδὶ οὗ ἀθδέβ. Α οοττεςὶ ἘΤΈΡΉΤΑες οὗ ἃ Οτεεῖς 
ἐχργεβδίοα Ποἢ οδπηοὶ Ὧδ ᾿ἰΕΓΔ ΠΥ ἰγαηϑ]δίθα. 
--- μα ἴποὰ οομθ, εἰς. ΤΠ ᾿δηριάσε οὗ ἴῃς 
οὔὐφίηδὶ β᾽ ἰμῆρμι μα δηὰ Ὀγοόκεη, ἱπαϊοδίησ στεδὶ 
εἰηοϊίοη. Πδπος “Ι ῥγΑῪ ἴδε ̓ ἢΔ5 Ὀδεῃ 50Ρ- 
Ρ᾽ἰεα, Ὀυὲ τῆς βἰτοὴς ψοζὰ “τηδὲ᾽ (ἴπ ογάἄδσγ (Π4Ὁ) 
ϑδῃουϊά ποῖ ᾿ς οὐδ, ΤῊΣ Ὀεβὲ ἜἘχρ᾽ δηδίίοῃ ἰδ : 
Ηξε 5ἰδίεβ (δε οοπάϊτίοη οὗ ͵5 ἀδυρῃίοῦ “ἰη ογάοσ 
τῆλι σοτῖηρ ἴδοι πηάγεδβῖ ΑΥ̓ ΤΥ πδηᾶβ οὐ ἢοτ, ἴῃ 
οτάδν ἐμαὶ 8ὴ6 πιᾶῦ Ὅς τηδάς ψῇοΐς δηὰ ᾿νε." 
Ἡξς τῆ ΟΧΡΥΙΕ53568 ἰδ δ, “Μάβ πο]ς,᾽ ᾿ξ. 
ἐβανοῦ,, ἔτοτῃα ΠΟΥ ἀἰβοδλϑθο, δηπα “Ἰἶνε,᾽ βίησα ἰΐ 
(δτεδίεηδα ἀδδί. 
ει. 24. Α κιτοδῖ τυ πᾶθΘ. Το [Πγοησίη 

οὗ ἐς ρεορῖὶες 18 ργογεϊποηὶς ἰπ ἴῃς δοοουηῖβ ο 
Ματὶς δῃὰ [κ6. ΤὨδὶ 8ο ἱπιροτίδηξ ἃ Ῥεῦβοῃ 88 
]7αῖγυβ πδὰ δεκδοὰ οἷὖνἦγ 1 οσα β μοῖρ τᾶν δᾶνὰ 
οσολϑίοπεα υηυβυλ] Ἔχοϊϊειηδηῖ, [πουρσἢ τυ τυ 65 
Ὁ504}Ὑ ὀλομῶν ἰἰονα 

γεῖ. 26ό. βΒυΐὝοτοὰ τὴϑὴν ἐπΐηρα οὗ ΤΏΔΏΥ ΡὮγ- 
αἰαϊδηδ. 1 υΚο, Ηἰπλβε}]ξ ἃ ρηγπίοίαῃ, 4150 ΓΙΣ 
(μδῖ 5!ς "πδὰ βρϑηῖ 4}} ΠῚ ᾿ἰνίη οὐ ρῃγπιοΐδηβ,᾽ 
νου ΔΠΥ σοοὰ τεβϑυϊ. Ματγὶκ εἴη δολτος [δε 
ἐλςῖ (πᾶὶ 586 'Ξυβετεοα᾽ δὲ (ῃεὶσ ἤδηαβ, δηὰ στον 
“ΟΥῸς ἰηδιεδα οὗ Ὀεϊῖοτ. Ι͂ {ποβς ἀδγβ βυςἢ (15- 
ξλ56ε5 Ἐβρεοὶδ! γ τνουἹὰ ὈὲῈ Ῥοοῦὶγ ἱτεαῖεδα, δηὰ 
ττελιεὰ νἱτπουΐϊ ἰδηάοτγηεβ8, ἄγϑὲ Ὀεοδυβα ἴῃς Ρὰ- 
[ϊεηὶ νν258 ἔνι. 8}}} μπεΐφαρ, βεοοηά Ὀδοδυβα 586 
45 Ὁ τοοριᾶρ. ΟΥΥ 1, οτὰ 8 σοπάαςξ γγᾶ58 ἃ ὑτο- 
ἰεϑὲ ἀραϊπϑὶ Ὀοΐὴ ἴπε86. 7υ83ὲ ἴῃ ρχοροτίίοη 43 
Η!Ϊ5 ἰηβυεηςς Ρεττηδαῖθϑ 8ος εἰ, ἰ8 οπιᾶη ποῖ 
ΟἿΪΥ εἰεναῖεά, θυϊ ἰδηάεῦ! ἀεαὶὲ τὶ, ἐσθ οὶδ]] 
ἰπ (Πς πιδῖῖου οὐ ἀε] σαῖς ἀΐβελϑθεβ. ΑἹ], Ῥῃγϑβι- 
εἰλπβ ἱποϊυἀδά, τδῪ ἰδεάση ἃ Ἰθϑβϑοὴ Πόῖδ ἴἢ 186 
ἰτεαϊπηεηϊ οὗ ἰηνδ α9 οὗ ἴῃ ἔδιηλὶς 56 χ. 

νΟΙ. 1. τᾶ 

ει. 2). ὝΜΈΗΘΩ 886 δδὰ ποαχὰ. [ὲ 8 ποῖ οδῦ- 
ἰαῖὶη ΒΟ Ιοηρ ἰξ ψγ88 βίποες 806 παελσά, Ὀυϊ 586 
οδῖης Ὀδοδυβς "Ὁ ἰδοῦ ἀἀθεθν ππείυτὸ ἡττὰ 
Θογαΐπα 9081. ἰ8 ΡΑΣΆΡΒγαβο ὑγίπρϑ οὔὐ [86 
οοτσθοῖ 86η856δ. ὅ8ὲ ἢδὰ δοαγὰ οἵ Η δοίμα. 85 
Ὅ6]1] 25 Ηἰἷβ8 πδπΊδ. -- -ἴπ [50 οτοσὰ (ἴῃς ποτὰ 
502 }}γ ἰτδηβί θὰ “ της"). Μδτκ δίοηῃς 
της πιϊομβ ἐἢ]15. -- ΗΣΐσ ᾿ βασιοοσξ. Μαιῃεν ἀπά 
κε δὺς ποσὰ Ῥαγίίοι ασ : “106 ἤδη οὗ ἮϊΪ8 
ξαιτηεηῖ. 

νεῖ. 28. Ἐὸοσ εβδοὸ δαὶᾶ, [16 γᾺ}}γ, ὁ τνᾶβ βαγὶηρ." 
Μαιίδπον : “ νἱτπὶπ Ὠατβοὶ ,᾽ Ὀαϊ ἰἴ 18 Ροβϑι]ς ἴδδξ 
Βὴε6 ΤΙὩΔῪ πᾶνε τηυγηιυτοα ἰξ ἀσαίΐη δηὰ ρδίῃ ἃ5 
806 ἰτὶεα ἴο ρεῖ (Πγουσὴ ἴμ6 στον. 
ει. 29ῶΩ. οὶ ἰπ ΒΟῸΣ Ῥοᾶγ. 1ἰϊ., “πον (ἡ ἐ., 

ΌΥ ἔςε] ης) πὶ ἐπε Ὀοάγ.᾽ ΤὨας τβι οἰδυβε ἰ6}1]5 οἔ 
τῆς οεδββδίίοη οὗ [6 ογαϊ συ βυπιρίοηι οὗ Βδῦ 
ἄϊβεαβε, (ἢἷ8 Ῥοϊῃῖϑ ἴἰο ἃ ΠΕῪ 56 η36 οἵ ΘΔ]. 

γεν. ὅ., Τμδῖ [09 ῬΟΎΤΟΣ ἔσο ἷτη Ἀδὰ 9026 
ζοτῖ!. ΤΗΪΐ5 18. ἃ ἸἸεγαὶ τεηαοσίησ. ΤὨΘ ΡΟΟΣ, 
ὮΙΟΝ 8 Ηἰ5 δπὰ ΜΔΙςἢ Ρῥγοοδεαεα ἔσγομι Η πὶ, 
τε ἼΕ δὰ οὐ τιϊ5 οσολϑίοη 4150 ζοπα ἔοσί ἴο 
6]. 
γεν. 31. Ἐΐο ἀϊφοίμ]οδ. Τυκο: “Ῥεῖεσ δηὰ 

ἴδον ἴδαῖ όσα ἢ Ἠ πὶ. ὙὍὙΒῈ ἀδηϊδὶ οὗ 8]] ἰ8 
τποηπϊοπδὰ ΟΥ̓ ἰπς ϑᾶῖης Ενδηρο δῖ, ΤὨΪΐβ παῖ- 
ἀγὰὶ δῆϑνοῦ οὗ ἴῃς αἰβοῖρ]68, δοςοσαϊηρ ἴἰο {κο, 
οἰ] οὰ ἔογ δ δὴ ὄχρίθββ ἀδοϊαγαϊΐου ἔγοπι οὐἵ 
Τ1,οτὰ, ἴῆαι Ης ρεσχοῤϊνεα ρόοννεσ δὰ σοῦπὲε ουΐ 
ἔγοτη Ηἰπι. 

Ψεγ. 22. ᾿Απᾶ [9 Ἰοοκοὰ τουπὰ θοῦ. δου τ 
ἴῃ τ 18 ἴοτγηι ἴο Μδτζῖς. --- [9 8006 ΒΟΥ. ΤΙνΐβ ἱπαϊ- 
οδίεϑ, δὶ 8 ἱπιρ)ἰοαὰ ἴῃ ΔΩΥ ἔδὴῚ νον οὗ ἴῃ6 
ΨὯΟ]ς ἰταηϑλοϊϊοη, δὲ Ηαὸ Κπὸν νἢο δά ἀοῃς ἰΐ, 

ει. 332. Ἐοδχίπα, διὰ ἰσοχϊίπα, [κε ἰπ- 
ΒΕ: 84} [δῖ 5ὴ6 τγὯβ ποῖ Ὠϊα.᾽ Τῆς ἴνο 80- 
σουπίβ σία ΤΟΙΔΥΚΔΌΪ δηὰ γεῖ αἰβοεσ. Ηες 
Ἔχραγίδηοα ἴῃ τῆς ρᾶϑῖ νν6]}} δοσοιιηῖβ ἔου ΠΟΥ ΘΟἢ- 
ἀυςξ; τουσὴ Ῥῃγϑιοίδηβ, ραϊηξ] ἰσϑαϊπιεπί, 1085 
οὗ Ἰιϑδῃβ, ουοηπϑίδηϊ αἰπκνηυξίοη οὗ ὨδΑ] ἢ, (ἢ6 πΔ- 
ἴυτε οὗ ΠΟΥ ἀίβελβο, 111 Ἰεὰ ἴο (Ὡς βδογεῖ τηοὰς 8ὴ6 
δἀορίςεα, ἀηὰ {πὶβ 88 ἴῃ εαρίης ἢ τῃδῖ. - 
Ἰοϊὰ εἶτα 81} 1.9 (σϊι, δὰ [Πδϊ ἴοο " Ῥεΐοτε ἃ]} 
τῆς Ρεορ]ς᾽ (1υκε νἱϊ. 472). Ηδτγ ἐδ τῆ 185 Ὀὑγουσμὲ 
ουξ ἀπα ἰγυρῃ8 1π8 ονοὸῦ ΠΟΥ Εἰπιϊἀϊγ. ΤῸ 
1015 ἀδγ, Ρῃγϑβιοίδηβ ςοτηρίαίῃ οὗ νηΐ οὗ οδηᾶοσ 
ἴῃ ἔοπιδὶα ῥδίδηϊβ, οὐ δὶ 1ςδϑὲ οὗ ἃ ἔδίϊυσε ἴὸ δο- 
ουτγαίεῖγ βίδϊς τπαὶσ ϑυτηρίοϊῃϑ, εἴοσ. 850. (δδὲ [6 
πΑῖυγαὶ 6355 οὗ ἴῃς ῥίοῖϊυσα 18 γεπιδυ καθ ]α. 

γεν. ῳ. 89 Νοῖ ἴῃ βᾶπι6 γοσζὰ 85 ἴῃ 
ἴἢε ῥσγανίουβ οἴδυϑα. --- Οὗ ν β0οῦγθα, 
αὐ στο. Ῥδου δῦ ἰο Ματὶς. Τμδβθε ψοσγὰβ ΕΣ 
ἃ στγδοίουβϑ δηὰ βοϊδευλῃ σαϊ βοδίίοη οὗ ἐδ ς μελ]ην, 
ψΐὶοἢ δὰ δὴ ϑίοϊεη, 858 ἰξ ᾿γεγα. --- 6 ἱπ Ρ68096. 
1:, “πο ρεδςς.᾽ Τῇε βῖδῖς ἴῃ ψὩὶοἢ 56 οουἱὰ 
ον ᾿νε ἴῃ σοηϊταβί τὶ ΠοΓ ρῥτενίουβ ϑυδεπηρς 
δηα ΠΟΥ υπαυϊεΐ ὉΡ ἴο ἐπ 8 τηοπηθηῖ. 
εν. 35: ὙῈΣ ἰτουθοεῖ ἰδοῦ [69 ΣΩδδΙΟΣ 

(τεθεὶς : ὁ Ἰδδομοῦ ἡ ΔῺΥ ΤΣ ΠΟΥ ἢ Τῆς υπάετγὶγ- 
ἱῃρ ᾿Ἰδουχῆὶ ἰθ: ἴῃ 6 οΆ86 5 ποῦν Ὀεγοῃὰ ἰἢς μοῖρ 
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. οὗ [6509, γῆο ταὶρῃς ἤᾶνα συτεὰ, ας σΔηποῖ γαϊβα 

Βετ. Τῆο ἰδηρυᾶρο ἰ5 κἰηὰ, δπὰ ἱπμαϊοαῖεβ ἔα ἢ. 
γεγ. 36. Βαΐ 2668 ποῖ ἱηρ, ΟΥ, ΟΥ̓́ΟΣ ΘΕ: 

πᾳ, [6 ψτοσγὰ δροῖκοσι. Τῆς οοττεοΐῖ τοδαϊηρ ἴη- 
ἰγοάυςεβ8 ἃ ψνοσα, ΜΠ] ἢ υϑι4}}} τι 88, ἴο Ρ455 ὈΥ͂ 
8ἃ8 ὈΠΗΘΑΙΩ͂, ποῖ ἴο μιαρὰ : ΠΟΤ ΤΆΓΟΪΥ, ἴο ΟΥΘΙ- 
Ὦεδαῖ. [Ι͂ἢ εἰ ΠΥ οΔ56, ἰΐ 18 ἃ ΔΓ Οὗ ΔδοσύγδοΥ ἴῃ 
1}5 δοσουηῖ, Τὴ πηοϑϑᾶρὲ νγ»85 δα ἀΓοββϑεα ἴο [ῃ 6 
ΤΌΪοΥ, ποὶ ἴο οὐ οτὰ. Εϊῆοσ Ης ἀἰὰ ποῖ Πεοὰ 
ἐἑῖ, Ὡουρἢ Ηε Ὠεαγὰ ἰξ; ογ Ηδς πεαγὰ ἰδ, νῇδη 1ἴ 
ΜΆΆ5 ποῖ δαςιγοββοὰ ἴο Ηΐϊπι, 6 ἔΟΓΙΏΘΥ 566 1Π}5 
Ῥτοξεγα δ. --- Β0 ποῖ δἰσαὶϊὰ, ΟἹἹῪ Ὀοϊῖονο. [ΓΚε 
δα : “ δηὰ β8ῆς 5841] "ὲ τηδᾶάς νποὶς. Τῆς ἀε- 
Η βεοπηδα ζαΐδ], γὰβ ἰῇ ᾿ἰ56} 4 {γ14] ἴο 1π6 ἔδ ἢ 
οὐ Τ1Αἴστυιβ, ἌἜβρεοίδ!ὶν ποῦν ἴπαὶ τἢ6 ογϑ8 δὰ 
σοπιδ. Υεῖ ψνῆδῖ δά Εν ὨΔΡρΡρεηβά, ἔογ ἔδς 
Τησϑϑᾶρε (πα “16 Ης ψ͵ὰβ Βρεακίησ᾿ (νΕΓ. 
75), τουϊὰ δησουγᾶρε [Α]ΓΌ5, ἜβρΘ ον 45 δὶ τἢ 
δὰ Ὀεδῃ δχαϊιθαὰ ἴῃ ἴἣς τηΐσδοϊα Ἡν Ϊ ἢ ἴΠ6 ΓΣΌΪΟΥ 

ἢ πη56 1} πὶ ηδββεα. 
ει. 28. Βομοϊδοίβ δ ἴσιο]. Μαῆῖς σίὶνεβ 

Ῥιοπηηδηςα ἴο ἴπΠ6 ΟΙδ6 σοιητήοῃ ἴῃ βυςῇ Οἰτουμη- 
βίδηςθϑ ; Μαιίδοεν, ἴο τῆς “πιἰη5ῖ. 65; ΤΊ ΚΕ, ἴο 
τῆς υφἐρίης. Εν πΕ τς 884π|6 βοθὴβ 18 ἀ6- 
ΒΟΙΡοα δηὰ (6 δοοουπίβ ἀεγνεα ἔγοιῃ ἐγθ- 1- 
Ὠ655685. 966 Οοἡ Μαίϊ. ἰχ. 23. 

γεν. 39ϑ. ἜΘΟΣ 80 δῦ ΟΟΣ10 ἐπ, Τῆε Ἤτον 
ὟΥΔ5 αν ουΐϑίάε, ἴἤγες αἴ5010168 δοσοτηρδηυηξ 
Η; πὶ. 6 ἴδῃ βρεᾶκβ ἴο (ἴῃς οτονὰ ἑμρίζ, ἀπὰ 
ΔΙοΥ ΠΕΣ βοογηξυ ΓΤΟΡΙΥ (νεσ. 40), [δ Υ ἂγτὲ ρμυῖ 
ουῖ οὗ ἴῃς ἢουβο, δὲ ἰεαϑί κορὶ ἔγοπι δηϊδγηρ ἰηΐο 
τῆς ἙσΠΔΙΏΡΕΥ οὗ ἀδαῖῖ, 866 οὴ Μαῖϊ. ἰχ. 24. 

γετ. 40σ. Ἑπίοσχοϊ ἴῃ ΘΙ [86 Ἅ82. 
Τῆς ΨΠΟ]6 δοοουηῖ, ᾿υ8ῖ μετα, 866 Π|85 ἴο ἤανθ Ὀεεη 
ἀεπνοά ἀἰγεςιν ἔγοπι Ῥεΐοσ τ ῆο ν458 ὑγεβθηῖ, 

ψεῖ. 4ι1:. Ταϊϊῖδα σαὶ. ΤὭδβε πεῖ ἴἢς νοτγὰβ 
866, ἴῃ ἰῆς αα]εοῖ οὗ ἴῃς σουηίτγ. Μασ οἰΐεβ8 
ΒΌΟὮ Αταμλδὶο ἜΧΡΙΓΘΒΒΙΟἢΒ ἃ ΠυΠΊΌΕΥ ΟὗἨ {Πππ|658 (1]. 
17; Υἱῖ. 11, 34; χὶν. 36. Τῆς δαἀάϊιίοη οὗ δὴ 
ἰηϊετρσείϊδίοη βῆονβ ἴπδὲ ἢς ᾿ψτοῖς ἔογ οἵποῦ ἤδη 
ον} τοδάοσβ, Ὀυϊ [πε ἰπβογίίοη οὗ [ῃ6 νεγῪ 

ΤΗΕ ΟΟΘΡΕῚ, ΑΓΓΟΚΌΙΝΕ ΤΟ ΜΑΕΚ, [(ΠΑ». ΥἹ. 1:-6. 

ΟΣ 5. 15 ἃ τα ῖ οὗ ΔοσύγδοΥ, δπα οὗ ἰἢς 5ἰγοὴν 
᾿ργεβϑίοῃ πιδάδ ὕροη ἴπε οὐδ - ὙΠ Π658. --- ΘΔ ΣΏ86] 
(1 δῶ. ἴο [2:090) ἀτίδ6. ᾿ Δ4π|56]᾽ 15 ἃ νοτγὰ οὗ δῃ- 
ἀεαιτηδηῖ, 45 16 1 ψεσα : " Εἶΐβε, Τὰν ΟἹ] ὰ,᾽ δηὰ 
“ΤΑΙ ΠΑ’ [848 ῥγεοίβεϊυ ἴῆδξ 86 π56. “1 δᾶ ἴο 
ἴμες;,᾽ 15 ἡμβετιδα 80 ἰδαῖ ἴῃς τηθδηΐηρ 58}4]1 ὃὈς 
845 Ῥ] δίῃ ἃ5 ροβϑϑῦ]θα, ϑοιης βυρρεβὶ τηλῖ 1 νγδβ 
ἴο 5μοὸν (αξ (6 ννογβ υϑεα γγεγα ἠοῖ ἃ πηιδρίοδὶ 
ἔοστηυϊα, Ὀιξ δὴ δου] δά γοβ8 οὐὁἨ οοστησηδηᾷᾶ ; δυΐ 
[815 15 ποῖ Ῥσγο δῦΌϊα. 

γεῦ. 42. δίχα ΒΕΑΥ [0 ἄδηη8ο1 ἀσοδο. Τυϊο, 
τῆς ΡῬγβίοΐδη, Βρθᾶκβ οὗ ΠΟσ βριΠῈ σεϊυγηαην. -- 
Απὰ ψαϊκοὰ. Ῥδοι]ἝἋᾶι ἰο Μδιῖ, δὰ 8η ἱποιάδηΐ 
ΠΙΟΝ τνουὰ Ὀ6 ἱπηργοβϑοα ὉρΟὴ ἅΠ δυε- Ὑ]ΏΠ) 658. 
“- ΕΟΣ 9 ψδϑ ὑνοῖνο γϑασα οἷὰ. βείοσς ΠΕΡ 
ἀεαὶῃ 8η)6 ᾿ψ»ᾶβ οἱὰ δπουσὴ ἴο γαὶκ δπά ννᾶ8 ΠΟΥ 
Τεβίοσεα [πὲ 28 Ὀεΐοσα. ὕρ ἴο (ἢ}8 ροϊηξ ἴσα 
ὙΔ45 ποϊῃίηρ ἴο ἰηἀϊταῖς [Πλὶ 886 ψ45 οἴου ἴδῃ 
8Δη ἱπέδῃξ, ἴὐὺκὲ τηοπίοηϑ Ποὺ ἄρα τῆς ἢ ΘΆΓΙΕΣ 
ἷῃ ἢ παισδῦνο, ἢ] Μαιίῆσνν οὐἱβ ἴἃ δ]ῖο- 
είμεσ. [ὁ 15. ᾿τροβϑίθῖς ἴο Ὀεϊΐενς {παὶ ἴἢ6586 
ἴῆγες Ενδηρε ϑῖιβ οορίοα ἔτοτι δᾶςοῃ! οἷδε, ΟΥΓὁ 
ἔγοπῃ ἃ σοϊηπίοῃ βοῦζοα, ἱπ τοραγὰ ἴο 1815 οσουΐ- 
Ιεηοθ. Τῆς δίίεπιρὶ ἴο αἰδεγ δἀπὰ ἄρτος ἰῃ (ἢ 18 
ΨΥ πουἹὰ ΡῈ εἰ Δ] οροῖθεῦ υπδυοςαββέαὶ ΟΥ̓ 
οοδὶ τῆοσ ἴπδῃ ἱΐ ψγϑ ὑ σὮ. -- ΑἸρδεϑᾶ. 
ΒίΤΟΠΡΕΥ ποσὰ ἴπδῃ [δὲ δι }}γ ἰτδηβ]δίεα “ 25- 
ἰοηἰϑηεδά.᾽ 

γετς. 42. Ομβασροὰ ἔοι ποῖ, Α ἰυπλ]ὶ ταϊρϊ 
Ὀς εχοϊϊεὰ, (με σάγηδὶ εχρεοϊδιίοηβ δρουΐ ἴἢ6 
Μεββϑίδῃ πυρῆς Ὀὲ τουβεὰ, (οχῃρ. ἱ. 43; Μαῖϊ. 
1χ. 30, εἴς. -Ο Ὑπδῖ δοιμοιδίπρ᾽ Ὁ αἰἷνοι ΒΟΣ ἴο ὁ8.. 
ὙΤΒο τλϊσασ]ουβ ΡΟΨΕΙ πον οοα56α : Βῆ6ς πεεαεὰ 
ἑοοὰ ; Ποῖ βίσεησι(ἢ που ΡῈ τεοονοσεα ὈΥ παῖ- 
ὉγᾺ] τηδᾶπ8. Αἵ ἴδε βᾶπια [ἰπ16 ἰξ νγγᾶβ ἂπ δνυϊάθῆος 
ταὶ 58ῆ6 γγᾶβ δοίυ δ! τεϑίογθα. -- Μαδιαν, το 
νν45 ῬΓΟΌΔΟΪΥ οεείσἑας ἢ τῆς ΟἿΠΟΥ αἸ50}}0]65, 16}]8 
οὗ της ἘΡΓΕΒΕΙηΚ, Οὗ ἴῃς τεροτὶ οὗ [18 τη ῖγδοὶα, 
γῇ ]ε Μδτκ, ΡΥΟΌΔΟΙΥ ἱπέοττηβα δρουϊ ἰξ ὈΥ͂ Ῥεῖεγ 
ὙὯΟ νν 83 ἰπέϊάς τῆς Βουβ6, φίνεβ (6 ρᾶγιουϊλτβ οὗ 
ὙΠλὶ οοουγτεοα ἔῃοζα. 

ΟΗΑΡΤΕΚ ΝΊ. 1-6. 

Κρδοίίορ ΟΥΓὙ ομ7 1.ογάὦ αὐ Λιαδαγεζᾷ. 

ΝῺ δε ψϑηΐ ουδ ἔγομι ἴπαμοα, ἀηὰ οαπια ἰ ἰπίο ἢ18. ΟΥ̓ “ ΜΑττ. αῆϊ. 

2 ΟΟὈΔΒΊΓΥ ; ἀπ Δ15 αἰ5οΙρ᾽ε5. ἕο] ον ἢ. Απὰ ἤθη [τὰς 

ΒΑΡΡΑΙΏ ΟΔΥ νγὰ85 Ἴοοῖηθ, ἢ6 Ὀόραη ἴο ἰθδοῦ 1ἢ ἴΠ6 ΞΥΠΔρΡΌρΑΟ: 

Δ Πα τηϑηγ 3 μεατίηρ ψξηὲέ ΕΓ δϑιοη βῃ θά, βαγίηρ, Ετομ 8 ἤδη Ο6 
Βδῖῃ τηϊβ »παρ ἴμεβε [Ὠἰηρ5 ἢ δῃηά ννῆδί νυ ]βάομι ἐς [815 οὗ 4 18 
δίνδη υηἴο Βίτη, δ [Πα Ἔνθ δυο τ ρΥ ΜΟΥΚΒ ἀγὰ ὅ υτουρῆς ὈγῪ 

3 δ΄5 δαπάβ [8 ποῖ 1}18 ὃ ἴῇς οἀγρεηίογ, ἴἢ6 βοὴ οὗ Μδσζυ, ἴδ6 2 σοπιριΜδῖ 

Ὀτοῖμεῦ οὗ ]Δπ165, ἀπά Ϊοβθβ, δῃὰ οὗ υἀΔ8,7 δῃηὴ ϑίγιοη ἢ δηά 
χἰλὶ. ς-. 

ΔΤ6 ποῖ ἢὶ8 βίο ἤδθγα ΨΙ 8 ἡ Αηὰ ΤΠ6Υ ψογα οβεηάεά «αἱ ὃ 

4 ᾿ἰπι. Βιυιι9 6815 βαϊ 4 υηΐο ἰἤθι, Α ῥσορῆεϊ 15 ποῖ ψἱῖδουΐ 
Ποπουτ, Ὀπὶ 10 ἴῃ ἢΪ5 οσῃ σουηΐγΥ, διηοηρ ἢὶβ ονῃ Κίη,}} δηὰ ἰπ 

Δ οοιηρίῇ 
8 οἵ ΕΥΟΤᾺ 

3 σοοαῖ αμίλογέζέδς γεσαῖ [ἢ 6 ΤΑΔΩΥ 
4 λῃὰ νῆδὶ 8 ἴῃ ψνίϑαάοτῃ [μαῖ 

δ τῃ18 »μπαᾶρπ (αεοογάζέμρ ἐο ἐλ ὀεεξ αμεέλογ 145) 

1η 

8. ληὰ 5ΞΌ00ἢ τῖρῃ ψοσκβ (σεσγάξερ ἐο ἐΐέ ὁσοεί αμέλονἐε5) 
8; 9. Αμὰ 10 βᾶνῈ 

Ἷ δηὰ Τυάλ8 
11 κἰ ηαγοὰ 



ζΗΑΡ. ΊΙ. 1-13.] 

5 Ὦ15 ΟὟ ὨΟι86. 

ΤΗΕ ΟΟΘΡΕῚ, ΑΓΓΟΚΌΙΝΟ ΤΟ ΜΑΚΚ. 

Δμπὰ “ Βα σοουἹά ἴμθτα ἀο ἢ τϊργ ψοσκ, 
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ς Ὅεῃ. χὶχ. ϑΘΑνΘ δον τῆαρ; (αὶ 

μὲ 4 Βς ἰαἰὰ μἰ5 βαπάβ ἀροῦ ἃ ἔδνν βίοἷκ ἔο]κ,12 δῃὰ μϑα]βὰ ἡάδρα. ᾧ ἴτε οιρν. 

6 Απά “ ἢς τρᾶγνε δα Ῥεοδιβε οὗ (μαὶγ ὑηΡ 6 1168, 
γ ΤΑΠΑΒο ψοηΐ τουπά δροιιῖ [6 ν]]αρο8, ἰοδοῃϊηρ. 

1. ογείξ [01] 

ΟΗΚΟΝοΟΙΟΟΥ. ΤΠ 8 νἱβῖὶ ἰσ Ναζαγείῃ 15 ἴῃς 
βᾶτης 85 Ἰδι τηθηϊοηδα Ὀγ Μαίίπεν (χὶν!. ς4--58), 
Ὀυΐ ἀϊθογεοηϊ ἔσοτῃ δαὶ τεσοτά δα ὈΥ [μκὸ (ιν. 14- 
30). 8566 ποῖδβ8 οἡ οἵα ἔουϊηεσ ρᾶβϑαᾶρθ ΘΟη6 
ΟἾΠΟΥ τΐγα 658 ἱητεσνεηεὰ Ὀεΐνγεοη ἴῃς τα βίην οὗ 
7αϊγαβ᾽ ἀδυρηῖεῦ δϑα τμϊ5 τεὐϊεςοη (Μαϊί. ἰχ. 27- 

34). 
ει. 1. οΩϊ ου ὕχοτι ἔβθποθ. ΕἼοΙ Ολρεῖ- 

ὨΔΌΠΙ. --- Ἠ6 οὐὰ ΘΟΌΒΕΤΥ, 1“. 6.,), ΝΑζΖάγείῃ. - ΗΠ2 
ἀἰφδοὶρ]θ6 ζο! ον ἶ. Μεηθϊοηεὰ Ὀγ Μαιίῖδον 
4150 ; τὴ Ορροβθϑ ἰδ ἰάθη νι τῃ6. νἱδὶξ 
τοδπιϊοπδα ὈΥ [ὐἰα. 

ει. 2. Βαθθαϊπδγ. Μαικ, Ποῖα 85 80 
οἔϊεη, ἰ5 πόσα βρεοῆς ἴδῃ Μαιδον. -- ἸΔΗΥ, 
Δοοοσάϊηρ, ἴο ἸΏΔΠΥ Δποίδσπὶ δυϊῃογ 68, “ ἐδ 6 
ΤαΔΌΥ, 6 τυ] υἀς οὗ [ἢ15 οἶγ.- ΔΕ ἰδ [80 
υἱούουι αἰτοι ἀπο (μὲσ δ ΤῊ5 Δοκπον]εᾶρο- 
τοοηῖ Ηἰ58 νἱἱβϑάοτῃ σοῆνουβ ἃ ϑηθετ. Μοτζγα 
δταρῃϊς ἴπᾶπ Μαιίμοννβ ϑἰδίθιηηθηί. --- πὰ δυο 
ΣΟΙ ΔΉ ὙΟΣῈΣ (ΟΥ, ὁ ΡΟΊΕΓΙΒ᾽) Ὁ ὮΥ πἷδ 
δδηδδ. ε ΙΩΔΥ ΒΌΡΡΙΥ Εἰ Υ “νῆσηος ἅτε," 
ΟΥ “δαὶ δτὲ.᾽ Τῆς Ἰλίου 86 π|8 ἴο ρμίνε τῆς 
Βεῆβε οὗ ἴδε οοττεοῖ τεδάϊησ. [{ 15 ρἰδίη, ἔγοῃι 
γΕΙ. 5, ἰμαῖ (ΠΥ τεξεισεὰ ἴὸ ταΐγᾶς 8 ἴῃ ΟἿΠΟΙ 
ῬΪΔςε8. 
ει. 2. Τὴ ΟΑΥΡΟΙΘΣ. ΜααιΠΟΥ : “τῆς ΟΔΥ- 

Ῥεηϊοσ 5 βοη. Ουὖυγ Ι,οτὰ δαὰ Ἡὐρτων ψτουρῃὶ 
αἱ τὴς. ἰσγδάς οὗ 7οβερῇ ; ΤἼΟΘΕ ἴῃ6 ΝΆΖΑΥΘη 65 
ΟΣ] ἴῃ ΔΠΥ οᾶϑ8 πδίυγα! ΝΥ ἸΔΟΥ͂ Ηἰ ]ὰ 
ἴῃς οσουραίου οὗ Ηἰ5 τεροτιεἀ ἐλῖμεσ. ΑἹ] Τ1εν- 
ἰδ! γουηΐ πε Ἰεασηθὰ ἃ ἰτδαάθ. Τῆς Ἰερεηαϑ 
δηὰ ἔδηςϊε5 δρουΐ [πδ ᾿ἱπέδηου οὗ ΓΟ γβῖ ἅττα νοῦν 
ἔοο ἰδ; Ὀυϊ (ἢ ὅϑοη οὗ πιᾶὴ πουϊὰ ἀουθε]655 
δΏλις ἰπ ἴῃς ῥυηαὶ ουτϑς (ἀδκη. 11}. 10). --- Οἡ 

ΟΗΑΡΤΕΚ 

3. 
: ἵν Εἰἶχ. τό. 

αἴϊ. ἰχ. 1) 
[ἀκ πὖδ' 
11. 

1 

ΡΒ Ὀγείβγεῃ οὗ οὖγ [οτὰ, 8ες Μαίϊδεν, ρρ. 127, 
128. 
Εν τὸς 4. Αχαοιρ δἷδ οὐκ κίηἀτοᾶ. ῬδΟΌ ΑΓ ἴο 

ΑΥΚ. 
ΨοΥτ. 5. ΔΑπὰ Βο οουἹὰ [8079 ἃο 20 τυρβη  ΨΟΣΪς. 

Η!5 ροννεὺ νγὰ8 ποὶ οσῃῆδησεά. Η:5 τηΐγδοϊθβ δὰ 
ποῖ ἔεαὶβ οὗ τηλρὶς, θυϊ τεαυϊτοαὰ ἴτο σοπαϊοηβ 
ἴο 081} [Πεπὶ ἔογί ἢ : 3ῃ Τρροσγιιηὶ τ πᾶ ἃ 8υ8- 
αἰδηξ τΟὙᾺ] ρυγροβα. “ Ὁ} ε]ϊοξ ᾿ ὑῬχενβηϊεα Ὀο(Ώ. 
Τῆδ υπεϊϊενίηρ νου] οὶ οοίας ἔογ δεα)ης ; 
ἴο ἢδ64] δυοὴ νου 6. ΘΟΠΙΓΔΑΙΥ ἴο ΗΪ8 Ῥυγροβα 
ἴπ ἰῃς πιῖτας]ε8, [6 ἀεπηοηβίγαιϊίοη οὐ Η!5 βρὶγὶϊ- 
0] ρονγεσ. Ἡδηςο, Ηδ “ οου]ὰ ποῖ᾽ ἈΝΏΘδη τηδ 
Ὧο ποῖ Ὀαῖῖονςε, ΠΕΥ ἀο ποὶ ρὶνε Ηἰἶτὰ [26 ὀΟρροῖ- 
ἰαπἱγ ἰο βᾶνα (ἢς6π|, ἀπὰ ἴο βᾶνς ἰῆς υὑῃραϊϊενίηςς 
18 ΟΟΠΕΓΔΤΥ ἴο ΗΒ ρυγροβς, δπὰ ἱπηροβϑίῦὶς. ΤῆΘ 
ἔδνν Τα Ϊγ 0165 οὗ Ὠδδ)[ης ἱπ ΝΑζασγοῖῃ ψεσα οὗ δ6 
τποβὲ 051}}2] σπλγαοίοσ αὶ [656 ἴοο ψογα ἀουδῖ- 
Ι658 δοοογάϊηρ ἴο ἴῃ 41} οὗ ἴῃς 5υδ]εςί8. 

γεγ. 6. Ηδ τοδσυϑ]ϑὰ ὈθοθΏ8ο οὗὨ [διοὶσ πη θα] οΐ. 
Το θὲ ἴακβῃ ᾿ἰΐεγα! γ. Οὐ Δποῖπεσ οσοαβίοη ΟἿἱσὨ 
[οτὰ “τηλγνε]]εα ̓  (Μαίῖ. νἱῖ. τὸ ; 1ἀκε νἱὶ. 9) 
αἱ ἴῃς στεδῖ ζδιἢ οὗ 4 μεδίβεῃ οοπίαστοη. Βοίἢ 
Ἰηβίδῃοδϑ ἱπαϊοαῖα τῇς σγεαῖ ἱπηροτίδηοα οὗ ζδι τ. 
-- οὐ τουπὰ δρουῖϊ. ΤΣ ὑπδε]ϊεξ οἔἱ Ναζαγειῃ 
αἰαὰ ποῖ βίορ οὐγ [,οὐὰβ δοϊϊνιγ. ΤὨΪΐ8. οἰγου 
ὙΔ3 ΟἸΟΒΕΙν σοηπεςίδα τ ἢ ἴῃς δεηάίηρ ἔογι ἢ οὗ 
(ῆς Ὑ νεὶνς (νετ. 72) ; ἤδηςς ἰξ 5665 ἴο ὃ6 ἰάδης}- 
ΟΔ] ψ} ὑπαὶ τηδηϊοηδα ἴῃ Μαῖϊ. ἰχ. 4-ς, ἰξ να 
τοῖον ἰῃ6 ἸΑίίεσ ἴο ἃ αἰϊβιίηοϊ ἸουγηοΥ. ᾿ ψου]ὰ 
Ὀς (ἢς “ἀγα αἰγομῖξ τῆσουσὴ ΟΔ11}166, νη ϊο ἢ Ὀ6- 
δαῃ 1 1015 τε͵δοϊίου δὲ Νζαγείῃ δπὰ Ἴσοπιϊηυδὰ 
ὈΠῚῸ] τῆς τεΐαστι οὗ [6 ΑΡροβίῖεβ, τῆδῃ {πεν 4] 
ὙΠ Βάτεν (νοσ. 30). 

71ε τομάρι ομἕ οὗ ἐλ 7 τπυεῖσε. 

7.5 ΝῺ δε οδ᾽οὰ ωρήο ἀΐρεῖ τὴς ἵνεϊνε, πὰ Ὀδρδη ἴο βεῃά “ Ματτ.χ.:, 
τῆδηλ ἔοσγίἢ ὉΥ ἴνο δῃά ἴνο :; 

ΝΙ. γ-13. 

Ἀ 9-14| υκκ 
᾿ ΤΧ. ΓῚ ὡ“- 4 Δηα ρσανα ἴθ ΡΟΜΘΥ ΟΥΘΓ Ὑεὶ τῆς 

8 ὕῃο]δδῃ 8ρ|Γ15; Απᾶ σομηηαπαδα ἴμθὰ ἴπδί ἴπαῪ μου] κα τσ δὴ" 
ποῖῃίηρ ἔοτ δι» ἸΟΌΓΠΟΥ, σάνε ἃ βίβε, οὐἱγ ; Π0 80 σὶρ, πο Ὀγθδα,3 

9 ΠΟ ΠΊΟΏΘΥ ἰη 2ἠεῖγ Ρύγβα : Βυΐ δέ" ὃ βΒῃοα ψΊ βδηάδ]β ; δηά ποῖ δ Αεις χί.. 8. 
[0 ρΡυϊδ οἢ ἵνο οοδίϑβ. Δηὰ ἢδ 5414 υπῖο ἴθ, Ιῃ ναί ρῥἷδοα 5ο- 

δνόγθ γε δηΐογ ἰηΐο ἃ ἤουβ86, ἴΏδγα δὐΐάδ {11 γε ἀδρατγῖ ἔγοπῃ ἰδδῖ 

[1 ραος.ῖ Απάὰ ψΒοβοσνεσ ὃ 5}4]} ηοΐ τεοεῖνε γοῖ, ΠΟΥ Ὦθασ γοῦ, 
ψΏΘη γε ἀερατί ἤδηςεα, 5ῃδ Κα οὐ ἴῃ6 ἀυ5ῖ 9 ὑπάϑγ γοιγ ἔδαί “ ἴοΓ Ἢ 8:6 Μαῖι 

ἃ ἰ65 {ΠΟΥ δρδϊηβί 10 [Ὥθρῃ. ΨΟΠΙΥ 1 5ΑΥ τπίο γου, 1 5411] 6 

3. ἐμεεγί ἰἢ6 
6 ΝΠ ογοβοόνοῦ 
9 ἐμεογί δαὶ 158 

1 ἙΔ]ΠΘ υπίο Ὠἷπὶ 
δ ρυΐ ποῖ 
8. Ὑνμαίβοενοσ ρἷδοθ 

8 ῃο Ὀγχοδά, πο ψνδ]]οῖ 

ΥἹ. 4. 

4 20 ρῸ 
Τ τ1ἢδῆσο 
10 μηΐο 



276 ΤΗῈΕῈ ΟΟΘΡΕΙῚ, ΑΓΓΟΚΌΙΝΕ ΤΟ ΜΑΕΚ. [(Ηὰα(.. ΥἹ. γ-29. 

ΤΆΟΓΕ [Ο]6ΓΔΡ]6 ἴογ ϑοάοτῃ δηὰ (σοϊηογγδῇ ἰῃ ἴῃς ἀδγ οὗ λιἀρτησηΐ, 
12 ἴῆδη ἔοτ [δαΐ οἰτγ.} Απὰά δου ψεηΐ οὐ, αηὰ ρτεδοῃδά τῃδΐ πλθ 
13 5δῃου]ὰ τερθηΐ. Απά ἴῆδγ οαϑῖ οὔξπ δὴν ἀ6ν 115,12 δηὰ 4 δηοϊπιθα 4 745. ν. ᾿ς 
Ἰ ΟἹ] ΤΏΔΩΥ τμδΐ νΟΓα δὶς κ, δηὰ ἢδαϊδα ζζξρε. 

ἦι: 714 δεςέ αμέλογίξέσς ο»εῖΐ γον» Υ ΘΥΪΥ ἐο ἐλ4 εἶστε οὗ 1λ6 σεν 13 ΘΙ ΟΏ 8 

ΜΑΤΤΗΕΥ͂Ν Ρτεΐδοεβ δἰ ἔ}1ετ δοοουης Ὀγ {ε}}- 
ἣν οὗ οὖ 1,οτα δ οοιηραϑββίοη ίοσ (ἢ6 τ τυ 68 
(Μδαῖι. ἰχ. 136-18). 1υκς σίνεβ ἃ νεγγ ὑγίεξ βἰδίεἊ- 
τοηΐῖ {({πκα ἰχ. 1- 6). ΤὩς εἦσίκε οὗ ἴῃς Τ νοῖνα 
ἴοοϊκ νίαςς βοπὶς τἰπις Ῥείογε (ομαρ. 1ἰ}. 12-ἰ,0), 
ψ]ῖη τῆς 5ληπιὸ γεᾶσ. Ματγκ σίνεβ ΟὨΪῪ ἃ ρογοῃ 
οὗ ἴῃς ,ἔιγεξ 2αγέ οὗ ἴῃς αἰδοοιγδα τεςζοσγάθα ἴῃ 
Μαΐου. 

ΟΟΝΤΕΝΊΘΒ : {πεῖν σμζβ οὐ τοαρκί ΟἿ σε (νεΥβ. 
8, 9); ἴδε »πμαρμεν οὐ ῥγοκέεαϊ τι (νεγβ. 10, 11) ; 
ΨΕΙΒ. 12, 12 ἀοβοτὶρς {π6Ὶγ δου ν  γ. 
ει... ΒΥ ἴνο βὼὰὸὰ ἴνο. ὙἸπαβα ΡΔΙΤΒ 866: 

ἴο Ὀ6 ἱπάϊςαϊεὰ ἰῃ (ἢς δῖ σίνεηῃ ὉΥ Μαιίδεν, 
ΔΙ᾿ Βουρῃ Βα ἀο65 ποῖ πιδοηϊίοη (δὶ [ΠΥ ᾿ψεῖς 
(ὔυ8 βεηΐ ουὐἵ Α ριοοΐ Ὀοΐϊὰ οἵ (τυξηξαϊ 6585 

, δῃηὰ οὗ ἱπαορεπάδηοςα. -- ῬΟΨΟΣ ΟΥ̓́Σ [06 πΗοῖ682 
8. Ῥοουϊίας ἰο Μαῖκ, διὰ Ἵβασδοῖϊοσίβεις οἵ 

818 παγγδῖϊνα. 
ΨΕΙ. 8. βανὸ ἃ αἰδίζ ΟΠ]γ, ὁ. 4., ἴξ, ἃ85 τΔ5 

5081], ΦΔΟἢ δα ἃ 5ι:Δ8Ὲ ἔογ νδικίηγ, 1εῖ Βἰμῃ τᾶ Κα 
ἱξ, θαΐ ποῖ ῥτονίἀς ὁπ Ἔβϑρεοίδ! !γ. Τΐβ Ἐχρ᾽δηᾶ- 
ἄοη, ΨὩΙΟΩ 15 5. ΠΟΥ ρτδιηηηιδίοδὶ, γεῦλονε8 (ἢ ς 
ΔΡΡαγεηῖ αἰβδοσοηος Ὀεΐϊνεδεη ἴῃς σοπιηληὰ 48 
τεοογάςα πεῖ ἀπὰ Ὁγ Μδιίῃεν δπὰὶ 1ὐυκε. ΟυΣ 
Ιοτὰ ἀϊὰ ποῖ ῥγεβογῖδε πιϊπυῖεὶν υνδῖ δά ἢ 5δουϊὰ 
ἬΘΔΙ Δηα ΟΔΙΤΥ, 85 τ ἢ ςἸ5ἢ} τὰ ΐθ8 ἀο. Τῆς ροΐπὶ 
δ: ΣΏΔΚ6 ΠΟ Βρ6ΟΪΆ] ργερασζαίίοῃ, ἴα ἢο δρδςὶδὶ 
οἝτε : “ἔογ ἴῃ ᾿ογΚηΔῺ 15 ῬνοστηΥ οὗ 8 ἑοοά᾿ 
(Μεῖζον), ἃ τ[δουρδῖ ἰηνοϊνεα ἴη ἴῃς ᾿γογὰϑ : πὸ 
Ὁτοδὰ, τῆς Μαιΐηονν οπιὶίβ. --- ΗΝ “6116. Α 
Ἰοαῖμοση ρουοῖῆ. ΤᾺς οοττεσί ΟΥ̓ΟΥ 18 45 δῖα ἰη- 
ἀϊοκίεά. -- Ὁ ἸΔΟΏΘΥ ἴῃ ΤΒΟΙΣ ῬΌΣΘΟ, 111., “ ποῖ 
Ὁγαβ8 ἰπίο ἴμς φίσα!ε.᾽ 

ψεῖ. 9. ΕΝ βαπάδὶδ, ἐ. ἐ., δυο 4Ἃ5 ἴΠῸῪ δὰ 
οὐ δὲ ἴδ ὕπιε, σψίιμουῖ τναϊτίησ ἔοσυ δἤοε 68- 
Ῥέοίδ!γ δάαριεὰ ἔογ ἰῃς ἰουτῆεν (Μδιπον : 
4 ΠΟΥ 5065 ᾽). --- Τοε Τοπδίγαςιτίου σἤδηξοβ ἰηἴο ἃ 
ἀΐτοοι σοταπιδηὰ ἰῃ ἴῃς 1451 οἰδιι56, 45 ἰέ {Π6 χηδιι- 
ΟΥΥ οὗ οης ῥγαβεηὶ ῃδὰ βυρρ] δὰ )1. 

Ψψεῖβ. 1ο, 11. ὅ86ε6 ποῖθβ οὔ Μαῖϊ. χ, 11--τς. 
Μαχῖκ, ἤονγενοσ, δ ἀ8 : [ὉΣ ἃ ᾿ΘΒΌΣΔΟΣΥ ππηῖο [π618 
(ςοτρ. Μαῖίι χ. 18). Γ[κὸ 5405, " δραϊπϑὶ ᾿ῃ6ῃ.᾽ 
ΤῊΪ5 βοίδιιῃ ἃςῖ, ψηὶσἢ τπσδηΐ ἃ σαϑϑαϊίοῃ οὗ ἸἰὩ- 
[οΥοοῦΓΒςα, ῬῊΔ5 ἃ [αϑ. ΟΠΥ ἴοὸ {π6πηὶ, πὰ ἀσαϊηϑὲ 
τῆσπι 4180, ἃ ἰοΐίθη ἴῃαὶ ἰῃς {γαῖ τγᾶβ 51}}} (ἢ 6 
ἐγ, ἀπὰ δεῖς τεὐεοὔοῃ νουὰ ΡῈ ἃ σγουηὰ οὗ 
Ἰυαρταςηῖ. 

6Γ. 12. Τμδὲ σαϑη βδουϊὰ τοροαΐξ. Νοὶ Β'ΠΠΡΪΥ, 
Ῥτγοδλοϊεὰ γτερεηίδηοα, θυϊΪ ὑτγεδομδὰ ἰῃ οτάογ [πα 
τηδη πιΐσῃς Ὅς Ἰεδὰ ἴἰο τερεπίδῃςς ; [Ὠς ἸΔΙΓΕΥ ἰῃ- 
οἰυαϊπρ τς ἔοττηοτσ. 

Ψψεγ. 11. Αποἰηϊοὰ ΣΕ οἱἱ ΙΒΔΩΥ εἷος. Ῥε- 
ουατ ο Ματῖ. Τὸ βύρροβε παι της οἱ] ννᾶ8 υϑεὰ 
Τ ΘΟ ΟΙ ΠΑ} 8 σοηῖσγασυ ἴο ἴμ6 Ῥ Οἷς ἴοποσ οὗ [6 
ΠλΙταιϊϊνα58. [ἰ ἨΔ5 τῆς νϑῇῃϊοὶϊς οὗ θα] πρὶ ΡΟΥΕΓ 
ςοπιηι ἰδ ἰο ἰμ6πὶ" (ΑἸέοτγά), ἂῃ Ἔδχίεγηδὶ βρη 
δὺς ἢ 8ἃ5 οὔὖσ [ογὰ ϑβϑοιηοίπηε5 5εα ἴο ςοππεςὶ 
Ἡ πηβεὶξ δὰ ἴῃς ρεβοη ουταά, [{ νγᾶϑ8 ῬγοῦδΟΥ 
4130 ἃ βϑυίηῦο] οὗ δηποϊητηρς ὈΥ ἴπῈ ΗΟΙΪΥ ϑριπΐξ, 
Α νῬεδοῦςε οὗ 18 Κἰπὰ οοπεπυκὰ ἴῃ [ἢ Α ροβίο]ς 
ΟΒυτγοὴ (56ε 48. ν. 14); δυΐ πεϊῖηοῦ τῆς ἴδοῖ ΠΟΥ 
{6 5γηιδο 8] πιοαηίπρς 51} γῇ τΠ6 Ἐοπιδῇ βδογᾶ- 
τηδηΐ οὗ δχἴσοτης υποϊΐοηῃ (οὐυδπογνοα 450 ἴῇ ἴδδ 
Οτεοὶς ΟΒυγο, νι της αἰδεγεπος (Πδὲ ᾿ξ ΠΊΔΥ 
"κε γερεαίεα, νας τῇς Ἐοτηδὴ ΟὨυγοῖ Δδαμληἷ8- 
ἴδγ5 ἰξ ΟΠΥ οπος, δὲ [Ὡς ἈΡΡσοδοὶ οὗ ἀδ8ιἘἢ). 

ΟΒΑΡΤΕᾺΚ 7}. 14--.20. 

714 Μῶωγαάεν οΥΓ7 ϑολη 11 δαρίή᾽ε. 

Ι4 « ΝῸ Κίηρ Ηεγοά μοαγὰ οὗ ἀΐρε, 1 (ἔου 18 πᾶπιὶθ ννὰ8 βρτεδὰ 4 Ματτ. χίν. 
ΣΠΙΔῚ ζυκεκ 

Αὑτοδά ;32) δῃὰ ἢδ 814, Τμαῖ,3 ]οῆη ἴῃς Βαριϊβῖ ὁ ννὰβ ὃ ̓π- 79: 
τίβθῃ ἔγοιῃ [ῃῆ6 ἀδθδά, δπὰ ἰβεγεΐοσε τσ νοσκβό ἀο 5Ὧ εν 

15 ἔοσγίἢ ποιηβρῖναβ ἴῃ Ὠἷπι. δΟΙΒΕΙΒ 5814, Τρδί 8 ̓ξ 18 ΕΠ145.5 2 σμαρ. νίῃ, 
Απὰ οἴδεῖβ βαἰὰ, τ βαῖ 8 1 18 ἃ ρσορῃεῖ, οὐ ἂβ οὔδ οὗ ἴῃ6 ρτορῆ- 48. 1 866 

Μαῖι. χνὶ. 

16 εἴς, Βυϊ ψῇδη Ηετγοὰ Ἠεαγὰ δάσο, ἢ6 βαϊά, 1 15 10 Ἰοῆη, νῇοπὶ ἡ 
17 1 Ῥεδεοδάδά: 11 ἢς 18 σίβϑη ἔτοπῃ ἴμε ἀθδα.}13 Ἐν ΗἩετγοά Ὠἰπλβοὶξ 

δὰ β8θηΐϊ ἰογίῃ δηὰ δὰ ἢοϊὰ ὕὑροῇ Ϊοῆῃ, δῃά Ὀουημᾶ δϊπὶ ἴῃ 

Ὀτίβοῃ ἔοσ Ηθγοάϊδϑ᾽ βαο,}8 ἢ15 Ὀγοίμογ ῬΏ1ΠΡ᾽5 νὶΐα ; ἔοσ ἢς μδὰ 

18 τηλιγ δὰ ἤοσ, ἘῸΥ Ϊ]οῆῇη δα 3" βαϊά υπῖο Ηετσοά, 1ἰ ἰ5 ποῖ ἰασξ] 

1 ,ἄεγεοῦ 3 ῃλᾶ Ὀξδοοσῆα Κηοννῃ ὃ ο»ὲξ ΤὮδι 
4 (ηλῖ Ὀδρ(ϊΖεά, 97, τὴ6 ΒΑρίϊΖεγ δ 5 δ 1ῃ)6 ὁ» 656 ΡΟΥΘΓΒ 
Ἷ (ο νοῦ δ Ἐ]Π))}6 ἢ 9. ργηξ ΟΥ 20 φρμξ 1 ἰ8 
11 (,} ἡμοίδαα ο7 (1) 
18 ({ὴ6 84Κ6 οὗ Ηδοτοαϊδβ 

12. ογ»»"ἱὲ ἔγοτῃ ἴῃ ἀδδὰ 
14 ο»»"ἦξέ δὰ 



ΓΒΑ». Ἱ. 14-20.] 

19 ἴογ ἴἢ66 ἴο δανα (Ὧν Ὀτοΐμοιβ τ. 
ἃ αυᾶγτγοαὶ 16 ἀραϊπβϑί ἢϊτη, ἀπά ψουὰ ἢανα ΚΙ]]6α 16. ἢϊπι; νυ ἢ 
8ῆὴ6 σου]ά ποῖ : ΕῸΥ Ηετοά δαγοὰ ἴομη, Κηονίηρ [δαὶ ἢ6 5 4 τ 53 20 

ΤΗΕ ΟΟΘΡΕῚΙ, ΑΓΓΟΚΌΙΝα ΤΟ ΜΑΕΚ. 277 
Τπεγείοτε Ηεγοάϊδβ “ μὰ ς σε, χῆκ. 

Οτεεῖϊ νοῖ- 
βίου; [υΚ6 

υδῖ πη δηά 4 Βοῖγ,18 ἀαηὰ οὐβογνϑα 19 πῃ ; δηαὰ ψῇθῃ ἢ6 πεαγά 
21 δῖπ, ἢς ἀϊά τηδηγ ἰδίηρβ,29 δηὰ βεαγὰ Ὠϊτῃ ὅ ρἰδαϊγ. Αμπαᾶ ψῆδη ἀ σμᾶρ. κί. 

ἃ σοηνοηίεηΐ ἀδΥ 'ν85 οοϊης,2}} [μαἱ 3 Ηετοά οἡ ιἰ5 Ὀἰγί μα εΐαρ. ἵν. τό. 
“τηλάς ἃ Βυρρεγ ἴο ἢἷ5 79]ογάβ, 2, ἱρὰ 33 σαρίαἰη5, δηὰ ὁ ομϊεῖ δη- “τς 
Ζαίος Ὦ οὐ ἢ ΆΠΠΕα; Απᾶ ψ ἤδη ἴῃς ἀδυρῃῖεγ οἱ {ΠῸ 84 Ηδ- εάν πτν 22 

δι Κιη τι. 

ΔΙῸ Σ 

2 Ἐοδν. χνὶϊι. 
το 85 35 οδίηθ ἰῃ, δηἃ ἀδηςβά, δηὰ 3 ρ᾽ὶοαβεὰ Ηδγοά δηῃᾶὰ ἴῃοτη  2:. 

εν. χίχ. 18, 
[δῖ 8δὲ ἢ Ὠϊῃ, [ἢ 57 Κίηρ βδαϊά υπΐο [ῃς ἀδηγ56ὶ, Α δὶς οὗ τὴς ΟΣ: 

23 

24 

ΜΝ αίβοονου του Ψ1Π1, δηα 1 ΜΠ] ρσῖνα 12 ἴῆδα6. 

υπῖο Ὠοτ, ΔΝ αΐβοενοσ ἴου 8ῃ]ϊ δϑδκ οἵ πι6,1 ν}}} ρῖνε 22 ἴῃ66, α ἴλκε τ 

ἐπηΐο [ῃ6 μ4}ξ οὗ τὴγ Κίηράοπι. Απά 5886 ψεηΐ ἔογίῃ, ἀπὰ βαϊὰ 1 Ἐδιμεγν. ὅν 
αηΐο ΠΟΥ πιοΐδογ, Ναὶ 5}4}}1 δδὲκ} ΣΝ 

47.1.1 Ἀεὶ 
ΧΆ. 50: ΧΧΥ. 

1 

Απά ἢδ6 βδναῖα 

Απά 5316 5.1], Τῆεα ποδά 

25 οὗ ΤΙοδη [ἴῃς Βαρίϊ5ῖ1.. Απὰ 586 σδῃης ἴῃ βἰ γα ρϊνναΥ ψ ἢ Παϑῖα 
πηΐο [6 Κιηρ, δηὰ δϑκϑά, βαγίηρ, 1 Ψ1}1 ταὶ ἴὰου ρῖνε της ὉγῪ 

26 δῃὰ Ὁγ 35 ἴῃ ἃ Ἵοδδγρεγ της δεδά οἱ Ϊοῆη ἴῃς Βαρι8ῖ. Απά 

[86 Κίηρ νγᾶ8 Ἐχοδδαϊηρ ΒΟΙΓΥ ; 742 ἴοσ 18. οδίῃ᾽ 5 86κε, δῃὰ ἴογ 

27 1ῆο!γ 86 Κ65 ψῇϊοἢ δαί ψὶ τῆ Ὠϊ, ἣς νου] ηοῖ το͵δοῖ μου. Απὰ 

ἱπητηδαϊαίοῖὶγ 89 τ[ῆ6 Κίηρ, βεηΐ δὴ ὄχθους οηθγ,8' δηὰ σοτηπηδηοα 
ἢ15 βοδὰ ἴο ΡῈ Ὀτουρῆῖ: 83 ληὰ ἢ ψεηΐ δηὰ Ὀεμοδαθά ἤϊτὰ ἴῃ 

28 τῃς ργίβοη, Απῃά Ὀγουρϊ ἢΪ8 μδδὰ ἰῇ ἃ οβαγρετ,9ῃ δηὰ ρὰνς ἴΐ ἴο 
29 ἴδε ἀΔπ156] ; ἀῃηὰ [Π6 ἀδηι56ὶ ρανβ ἰΐ ἴο ἢοζ πιοῖμετ. Απά ψῆβη 

ἢϊ18 ἀϊβοῖρ]65 μεαγά 9οζ 22,1 [δ σάτα δηὰ ἰοοΐς ὉΡ ἢϊ5 οογρβ6, δῃὰ 
Ἰαϊὰ 1ἴ 1ῃ 4 ἰοῦ. 

16 Ξοἱ Ὠουβεὶ 
18. ἃ Ἰυπὲ Δη ΠΟΙΥ τηδῇ 

ἃ ςοηνοηΐϊοηΐ ἀδγ ανίηρ σοπια 
Δη6 [Π6 ᾿ρἢ 

586 με δαΠ] 97 ἀπά 
ὌΡΟΣ ἃ ὈΪαίίοτ 
ἃ 50.616. οὗ ἢἷ5 συαγὰ 

5ΕΞ οἡ Μαῖίί. χῖν. 1-12 ; σοιρ. [κε ἰχ, 7-9. 
Μαιϊκ᾽β δοςοιιηΐ ἰβ ἀείδι]δα, σοὶης Ὀδοὶς ἴο ἰῃς 
ἱταργβοπιηθδηΐ οὐ ἴοῦπ, μοῦ οσουγτοα Ὀεέοτε 
οὖῦ 1 ,οτὰ Ὀεραη Ηἰἱ5 (α] δ ᾶη ἐἀμανἐδῳ 

γε. 14. Είπᾳ ἩἨδζοὰ. ΗἩετοὰ Απιῖραβ, ἴῃς 
“Τείγατςῖ ᾽ (Μαῖϊ,, 1ὺε). -- Ηοασὰ. ΤῊ Δ ΝΥ 
οὗ ἴδε ΑΡροβι]68, ργεδοδίης δηα ρεγέοσυτη Πρ τηϊγὰ- 
Οἷο5. ἃ5 ἴῃς τ οϑϑΟηΘ ΕΓ Οὗ [651.18, ΠΟῪ 5ρ6ςΟ Δ|}7 
αἰιγταςιεὰ ἢ15 αἰϊδητίοῃ. --- ΕῸΣ πἷ6 80 δὰ δθ-» 
δΘύπ|6 πότ. Τῃδ ποΟΟβΘΆΤΥ σόϑυ οὗ ἴῃς Ἰαῦοσ 
οὗ ἴῃς Αροϑιῖδ8β. 

γετι : δ: Οἴδοσε δβαὶᾷ, ννεῦε ἱπ ἴῃς ΠΑΌΪ οὗ βαγ- 
ἴῃρ. ὙΠ ουτγοπῖ ῬΟΡΟΪΆΓ Ορπίοηβ ἄγε ἢεῖδ 
ξίνεῃ (οοταΡ. οἶδρ. νυἱῖϊϊ. 23; Μαῖί. χνὶ. 14; [κς 
ἸΧ. 19), ἀπαὰ ποὶ ννῆϑδλὶ νὯβ βδία ἴο Ἠεοτσγοά. --- ἃ 
Ῥτορδοῖ 688 010 οὗ [᾽6 Ῥτορμοίδβ. Το πιεαπίηρ ἰ8 : 
Α Ῥγορδεὶ κα [ἴῃς οἱὰ ῥγορμιεῖβ, ποῖ Ε11}8})} ΠΟΥ 
ἴδε Ῥγορῆδεῖ. 

γεῖ. 1Ι6. Βοεαζγά. ῬγοΡΔΌΪ οὗ ἴπ6β6 ορ᾽ πίουβ 
88 Ἧς] 45 οὗ ἴῃς δοίβ ὙὩ]Ο ἢ οοοδδίοηθα [ἤ δ. --- 

16 Πδεοῖγοὰ τὸ [ε1]] 

Φ 

1 δηά 
19. Κορὲ Ὠἰπὶ 82ΐβθ 

λα ὀε:ί αμεζλο» ός γεααῖ νγλ5 τοὺ ἢ ρεγρίοχϑὰ 
15. ὮΡη 

Ἅ τἢς οπίεξ πιϑη 
δηά 1ῃς ἀδυρῃίογ οὗ Ἡεγοαϊΐδβ Βοσβοὶ ἢ Ππανίηρ' οοης ἴῃ 

“1 δῃηὰ (ἢ 6 
80 αἰ γα σΠΓΑΥ 

38 ἐοσ ἢ 

82 τὸ Ὀτΐηρ ἢἷ5 μεδὰ 

ὝΟΙΩ 1 Ὀομοαλοὰ. ΤῺ οἰ ΡΠ 4515 γεϑίβ οὐ “Ϊ,᾽ 
δηὰ [Πς οογτοςῖ γοδαϊηρ' 18 ποτε ργαρτϊς τμδῃ 186 
σοοη οπα. Ηἰβ συ  σοπβοιδπος ᾿βυρσρεκίεα 
ἴμ6 (ἰπουρῆϊ, ὙὨΙοὴ ψγ8 υἱϊοτεὰ ἴο ἢ8 βονδῃηΐβ 
(Μαῖῖ. χὶν. 2). Οἰδοῖβ μοϊὰ ἴδ βᾶπιὸ νἱεν ([ὺκς 
ἶχ, 7). 

6ἴ8, 17-[|90. 866 οἡ Μϑῖϊι. χῖν. 3, 4. 
Ψετ. 2.0ϑ. ἘὸοΣ Ἡοσχοὰ ζοασοὰ Ζοῆπ. Ἡετοῦ δ 

ἔδει! ηρβ ἰοναγὰ [ολη ἂτς ἀςίδι]εα Ὁγ Μαγὶκ ΟὨ]Υ. 
ΤῊς ἱπιρτγοββίοη τηδάς τροη Ἡδτγοά ρστεν 5ΙΓΟΠΡΟΙ 
δίϊζον [ἢ6 ἱπιρυὶβοητηιθηῖ, 50 ἰδαὶ ΗἩετγοάϊδ5 “ οουὰ 
ποῖ’ Κα] ἴοῆη. Μαῖΐίῃεν βαγβ ἴμδὲ Ἡ ετοά “"ἐδαγεὰ 
πε ταυϊευ46. Βο(ἢ πιοῖϊνεβ Πεοδββαγ δη- 
ἰεγεὰ, ΜΠ Βουΐς τὴς Ῥο] εἶς] πιοῦν ἴῃ 6 πιοταὶ 
οης ψουὰ οὶ ἢᾶνα 8ιυβῖαϊπεα Ἡοτοὰ δραϊηβί [ἢ6 
Ἅ}Π οὗ (ἢς ννοπηλῃ ἢς Παα δά] γΟυ 5} πιαγγίεά, 
-- ΗΟΙΥ. Α τεοορηϊτίοη οὗ Ϊοππ᾿5 αἰ ση Ὑ 45 ἃ 
ΡΙορμδῖ, οὴς οοηϑοογαίεαἃ ἴο (οί 5 βευνίοα. --- 
ἹΚκορί ἷτη δαῖθ, οὐ " ργεοβεσγνδαὰ ἢΐηι,᾽ 1. Ζ.,) ἔσότωη 
Ἡετοάϊδ3. --- αδ ταῦο νοσρίοχοά, Τὶ ἰάδα, 
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ἩΝΙοΝ 5 τοδίοσεα Ὁ. ἰῃς οοττοςξ τοδαϊηρ, 505 
τιοϑβῖ β:ΠἸΚΙΉΡΙΥ ἴΠ6 Ρδου]ασ δηὰ αἰν!άεα 5ἰαῖς οὗ 
Ἡετοά 8 πλῖπα. -- Βοδσὰ δἷπι αἰδάϊγ. ὅϑόπια τοδὶ 
ἰπῆυσπος ἔοσῦ ροοὰ 8 Ὀδρπηΐηρ ἴο Ορεζδῖα. 
Τῆς ἀσβογρῆοῃ 15 ποῖ υππδίυγαὶ. 

νεῖ. 21. Α οοπγυθηΐθηϊ ἀδΥ, ἐ. 4., ἔογ ἴῃ 6 ρυτ- 
Ροβα ψῃϊοῃ Ηδετοάϊαβ ομογιβῃδα, ποὲ ἔοσ Ἡεγοῦβ 
[εαϑῖ, ψ Ιοἢ ἴοοῖκ Ρΐδος δὲ [ἢ ἄχεα Επιο. -- ΨΈΘΕ 
Ἡοχοὰ οὰ δἰ οἰσχίπάδν. Ἡτοῦϊαβ Ρὑ᾽δπηςα ἴῃς 
βοδοηλοβ Ὀοξογο απα. --Τοσὰδ, εἰς. Ῥο]Ἶ 4] 861- 
νδηϊβ δὰ Ἔν οἰ οἶ415, ἴβεη Ἰεδαϊηρ τδη οὗ 
ἰῆς Ἰαπὰ. “Ηἰ8᾽ Ὀεϊοηρβ ἴο ἴῃς τβὶ ο]2558 ΟὨ]Υ. 
ΘΙΠΟΟΠΥ βρεακίηρ, Ἠεγοὰ μδὰ πὸ οἰίϑί οδρίδἱπε 
(ς ἢ] αγο 8) οὐ ἢ15 ουσι. 

ψεῖ. 22. ὅὲες οἡ Μδίϊ, χῖν. 6, 7. -- Ἴμὸ ἄδαρ- 
ἴον οὗ Ἡοχζοῦϊδ5 ὨΟΣΒ0 1. Νοῖ ἃ σοϊηθοι ἀδηοην 
Εἶτ], Ὀὰς Πδγ οὐσὰ ἀδυρμίοσ γᾶ8 ρυΐ ἴο [ἢ ἀ6- 

δάϊηνρ ἴαβκ, ἔοσ [6 δοςοπρ  Βῃτηθηΐ οὗ Ποῦ τὴᾶ- 
Ἰσπαδηΐῖ Ῥυγροβθ. ϑοχῆς οὗ ἰῇς Ὀεβὲ δυίῃουῖεϑ, 
Βονεν συ, σεδᾶ : “ Ὦ18 ἀδυρδίοῦ Ηοτοαϊλϑ8.᾽ 586 
ὙΓΔ5 ὩΟΥ͂Σ, ἴῃ ἰανν, 88 ἀδυρῃίον, δηὰ τἢυ.5 ἃ πηεπι- 
Ὀεῦ οὗ 8 ονγῇ ξδτ ΠΥ 18 τηδὰς ἴο ἄγοιβε ἔθ᾽ ηρ5, 
φὶςἢ, τ 8116 ϑἱηξυ] πὰ μοίβοῖϊνοϑ, ἰδ ἢῖπὶ ἰηΐο ἃ 
οὔπις ἢς ἀϊὰ ποῖ νυὺ7͵ῖϑἢ: ἴο σοι. --- ΤΞ 5Βῃου!ὰ Ὀς 
ποῖςαὰ τῇαϊ (ἢς ορεοηὶηρ οἰδυδε οὗ [ἢ]8 νεῦβϑε 18 
οίπεα οἸοβεῖῦ ἴἰὸ μα ἤτγβί οἰδυβε οὗ νδσ. 21, [Β6 
ΟδΥ μανὶηρ ΠΟΓΙΩΘ, --- ἴὯς ἀδση86] μανηρ σΟμα ἴῃ ; 

ΤῊΗΕ ΟΘΟΟΘΡΕῚ, ΑΓΓΟΚΌΙΝΟ ΤΟ ΜΑΕΚ. [(Βᾳ». ΥἹ. 14-44. 

δὶ ἱπίογνεηεβ ἀεβουῖθο8 ἰἢς οοηνεηίεπὶ ἀδν. 
Τα τδὶπ τπουρῆϊξ 15: 8860 μ]οδδοὰ Ηοτσοὰ. --- ΤῊς 
ἕλοι {πᾶὶ 6 σγτῇο]ς σΟΙΉΡΑΠΥ 85 Ὀ᾽εδβεὰ 8 πιδη- 
Εοπεά Ὀγ Ματσγὶς ουἹυ, ψῆο αἰβο ρῖνεβ ἴῃε νοσὰβ οὗ 
Ἡδετοα. 

γὲετ. 22. Ὅπίο [16 4} οἵὗἨἉ τ κίπρσδοιι. ΤῊς 
[.}} ἐπὶ δὲ ἐπ οδίἢ ἰ8 ἤδτα Ῥιετοινεὰ ΑἸ δ5- 
ὑογὰ8 (ἘΒΊΠΟΥ Υἱὶ. 2) πιδάς ἃ 5) 1}12. οαἱἢ ἴο ἢ18 
αυξεη ; {18 νγᾶ8 (0 ἃ γἹΓ] ̓ ΒΟΒ6 στδοςξι] ἱπιπιοά- 
.Ἶ διὰ ρ]εαβεὰ τῆς Κιηρ. 

ΕΙ. 24. β8.:|Ὸὸ ψοπξ ἰοσί!. Τὰς 5ιἰυάϊεα νἱη- 
ἀϊςϊΐνεπ655 οἱ Ἡεσοῦδβ 15 ἤεγα Ὀσουρσὰξ οὐΐ. 
δῖ. 25. ΙΔ μαδῖθ. 580᾽6 5ῆονν8. ΠπῸ ταῖθο- 

ἴληςς, Ὀυϊ ἰ8 ἃ σομυΐδηε ἀδυρδίοι οὐ ἴη6 Ἡετγοαϊΐδῃ 
Σλταῖϊγ. Ελδσ τεαυδϑὶ 15 ρυΐ πιοβί ΒΙΣΤΟΠΘΙΥ: ΣΕ], 
ἑ. Ζ., [15 18. ΤΥ Ἑ“δοῖςδ. -- ΕΟΣ ΕΣ, δέϊου 45 βῃογέ 
8 Ἰπίεσγνδὶ 45 ροβϑὶ]6. 

γεν. 26. Ἐχοοροαΐηρ ΒΟΙΤΥ. Μαυῖβ Ἰδηρσυάᾶσο 
8. ΒίΥΟΠΡΟΥ ἴπλπ ἴμδἱ οὗ Μαιίδεν. ᾿ 

γεν. 27. Α βο]άϊξου οὗ μἷ6 ΤῊς νοζὰ 
Ϊβ ἃ ΡΘΟΌ ΑΓ οπς, ἀοτίνεα ἔτγοσῃ ἴῃς Τ,λιη. Τῆς 
ΤΟΙ Ό6Γ5 οὗ (ἢς Ὀοάγ-συλτγὰ πουἹὰ Ὀ6 δηϊτυκίοὰ 
αὶ (ἢς Ἔχοουοη οἵ οαριῖαὶ βοηΐδηςαβ, δυῖϊ τῆδὲ 
νγν 83 ποῖ (ΠΕ ῚΓ 5ρ6οῖδ] οϑῆοσεα. -- πὶ [16 Ῥχίϑοι. ὅ:ες 
ου Μεαῖϊξ, χὶν. 10. 

γεσ. 29. ΗΙΪν ἀϊδοὶρῖοι, 1. 4., ἴῃοβε οὗ Τοδη. 
ΤΎΠΟΥ “ οδΔηια ἀπὰ ἰο]ὰ ε5υ5᾽ (Μδεῖι. χὶν. 12). 

ΟΗΑΡΤΕΚ ΝῚΙ. 230-44. 

716 ᾿εραΐηρ 7 86 ἔνε Τλομδαηά. 

30 “ ΝῺ διε δροβίῖϊεβ ρδίμεσγεί  {πεοηηβοῖνεβ ἰορϑίθοσ υηῖο 4 ἱκικε ἵκ. το. 

7655, δηά 3 το ᾿ἷπὶ 411 [ἰηρβ, Ὀοϊἢ 8 νι μδῖ τῃ6γ δά 

241 ἄοῃο, δῃὰ σψῇαῖ [παν δα ταυρῃΐ. 

ὄὅ Μαῖϊι. χ. 2; 
1άακο νἱ]. τοὶ 
ΧΥΪΙ ς; χχιὶ. 
141 Χχὶν. το. Απά ἢς κ5δἱά ὅ υηΐο [ἤθτ, 

Οοιὴδ γε γοῦγβαϊνεβ ἀραῦί ἱπῖο ἃ ἀδϑβοσί ρἷδοθ, αηᾶ τοϑί ἃ ΨἘΠΟ : 
ἔογ ἴῃθτθ εῖῈ ΤΊΔΩΥ σομπλϊηρ Δη4 ροίηρ, δπὰ [ΠΥ δά “ πὸ “ ὅββρ. ἣΐ- 20. 

42 ἰείϑυγα 50 τσ ἢ 85. ἴο 6ϑῖ. Απά [δ Υ ἀερατίςα ἰηΐο 8 ἀδβοσί 

43 Ρίαοα ΦΌΥ βῃϊρ Ὀγίναίεϊγ “Απᾶ [ἢ6 ρεορὶεῖ αν {Ποῖη ἀε- αΎετ. 46: 
Ρατιϊηρ,ὃ δηαὰ τηδην Κησδν ὨΪπ|;9 

οὮδρΡ. ὮΣ. 9. 
απ γαη αἷοοὺ τπιῖῃογ 10 οι οὗ « Ματτ. χίν. 

τλτλι Γὐκακ 

44. 411 11 οἰτἰε5, αηά ουϊναηΐς Γ[ΠΘ, δηά σα] τορεῖδου απο 11.132 ᾿ τοτ 171 
ΟΗΝ ν]. 5- 

Απά Ϊε505, νῇεη ἢ6 σαπια ουξ, 54} τ ἢ ΡΘΟΡΪΕ,18 ἀπ 7 νγὰ8 16] οοπιρ. 
ὮδΡ. υἱιὲ. 2 

πιονεά ὙΠ 16 σοτηραβϑίοη ἴοναγὰ ἴμθτη, Ῥεοδῦβα [ΠΟΥ ΕΓ 85. ,κϑς. μι κε 

ΒὮΘΕΡ ποΐ δΒανίηρ ἃ βῃερῃεγα: δπᾶ δε Ὀεσδὴ ἴο ἰδαοῦ ἴμθῖὶ ἰχ- 36 

245 ΤΏΔΏΥ [Π1Πρ5. Απᾶὰ σψβθῃ ἴῃς ἀδγΥ ννγᾶθ ΠΟΥ͂ [δ βρεηΐ, 15 ἀ15- 
αοἶρ]65 σᾶῖηθ υπΐο Ὠϊπη, δηά 844, ΤῊΪΒ ἰ8Β ἃ ἀεϑβϑεσί ρἷδοθ," δηά 

246 τον [6 {ἰτης ἐς ἔα ραβϑεὰ : 16 ϑεηά {Πϑτὴ αὐνᾶυ, ἴῃδΐ [ΠΟΥ ΤΥ 
ρο ἰηῖο ἴῃ σουηΐτΥ τουηα δρουΐ, δηα ἰηΐο [ῃ6 ν] ]]ρ65, δηα ὈὰῪ 

47 1πειηβοῖνοβ Ὀγεδᾶ : ἴογ {πε αν ποίδιηρ Π ἴο δδῖ. ΗΦς 18 λη- 

β γε δηα 86] υπηΐο ἴΠεηη, αἷνα γα ἴμθπὶ ἴο εαΐ. Ὁηὰ σ [Π6Ὺ Ζ ὥϑωρ.) δι 

Δ σαῖδοσ 3. ἐηδεγέ (Ὦ6Υ 8 ογ»γκἦὐ Ὀοϊἢ 4 ὙΠ δίβοονοσ δ᾽ 9, ἢ 
6 ψνδηῖ ἉΨΑΥ ἰπ ἴῃς Ὀοδΐ ἴοὸ ἃ ἀσβογί ρδοβ δρασί 
Ἵ 446 2εοῤῥε (ἠκμ Πίαϊϊα) 8 ροΐῃ 

10 {ηδν σδὴ ἴορείῃεγ ἴδετε οἡ ἔοοί (σγ ὈΥ 1Δη6) 
12 714 δεεί αμέλογέζίθς οἴ ἐἢ4 ἐσεέ σἰαπδέ οὗ νῈ7. 33 
18. Απὰ ἢδ σᾶτὴδ ἔογἢ δηάᾶ ἂν ἃ ργεδῖ πὴ] τυ 

16 τ[ὴ6 ἀδγ 15 ἢονν [2 βρβηῖΐ 168 ΤῊς ῥΐδοε 5 ἀδϑβδοσί 
1 Ῥὺν [Ὠδιηβοῖνα 58 βϑοιῃθν]δῖ 

9. άορε (ἐπ 7ζαϊ) 
Ὁ ἔτοιῃ 1} [Π6 

14 λῃὰ δε Ὠδὰ 

18. Βυϊ ἢ8 



(ΒΑΡ. 7. 309-44. 

38 οὗ Ὀτεδά, δηὰ ρῖνε ῆξηι ἴο δαΐ 
᾿Π ΤΏΔΩΥ Ἰοᾶναβ ἢδνα γὙ6 ἡ ρῸ δηά 866. 
30 5840, Εἶνε, δηὰ ἵἴνο 5065. 

ΤΗΕ ΟΟΘΡΕῚ, ΑΓΓΟΚΌΙΝΟΕ ΤῸ ΜΑΕΚΚ. 

Β8ΔΥ ὑπῖἴο Ὠἰπι, ὃ 51} τγὲ ΡῸ ἀπά Ῥυγ ὕνο δυπαγοά Ῥαηηγσνοσί ἢ 
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ζοπι 
Νυμδ, χὶ. 

24ἴ, 22 Κι ᾿ Ηςε 19 Ξαἰτὰ υπΐο ἴπετα, Ηο 1,3}. 35 

Απᾶ ψἤδη πον Κηον, [ἢ Υ “5 
Αῃα ἢς οοτηηδησδα [δηλ ἴο τηδῖζα 

40 4113 511 ἀονῃ ὈΥ σοπηρϑηΐθϑ ΠΡΟ ἴἢ6 ρσταθη ρ,Ά88. 

41 8ιῖ ἄονῃ ἰῇ γϑηκβ, ὈῪ Ὠυηάνοάβ, δηα ὈΥ ΠΕ[68. 

Δπάᾶ μον 
Απὰ νῆδη δ6 

᾿φᾷᾶ τάκδϑὴ 31: [ὴ6. ἢνα ἰοανεβ δῃηά [ἢς ἴνο ἤβῃεθβ, μα Ἰοοϊκθ ὉΡ ἴο 

ἤδάνθη, δηᾶ Ὀ]6βϑαά, ἀπ γαῖα 3: ([ἢς Ἰοᾶνθβ, δἀῃηα ραν ζάερε ἴο 

Ὧ158 ἀΐβοῖρ᾽θ5 ἴο βεΐῖ Ὀείογε ἴδια ; δηὰ ἴἢς ἵνο 5} 65 αἰν!ἀ6α 6 
42, 43 διλοηρ ἴδηι 411. Απά ἴδον ἀϊά 4]}] εδῖ, δηὰ ψεγε 8116. Απά 

[ΠΕΥ ἴοοκ ὑΡ ὕνεῖνα Ὀαβκοῖβ {}}} οὗ (ῃς ἔγαρτηβηίβ,3 δηὰ 33 οὗ [ῃς 
44 ἢ.53}68. 

1πουιϑδηά τηθῃ. 

9. Αὐά ἢθ 
4. Απὰ δ ἴοοῖϊ [δα ἄνα... 

86 Ὀγάκα 
32 Ὀγόϊβϑη ρΐεοαβ ἔσγεῖνε Ὀαϑκοῖβ {0]} 
3 αἵξ 

ΤΗῊΒ επί ἱπάερεηάεπος οὗ Μασ β ἀοβρεϊ 15 
ξᾺἸ] ἀρραγδηῖ ἱπ ἰὨΐβ βεςοῃ, νὩϊοἢ [6118 οὗ οὔ 
οὗ ἴδε ἔενν ενθηΐβ τεσοσαςὰ ὈΥ 11] ἔουτ Ἐναπβεὶ- 
15:5. [πη τῆς επιοησδίίοηϑ ψψὰ ἤλνε βουρδξ ἴο χα - 
Ῥτιοάιπςε ἴῃς νἱνδοῖν οὗ τπ6 οὐ]. 

γεν. 30. Απὰ [ΠΟΥ ἰοϊὰ πἷπὶ 41} τἰπΐησα. ΤῊ] 
Γεροτὶ ᾿γ8 ῬΥΟΌΔΟΪΥ ρίνθη δὲ 4 {ἰπ]ς ῥτεν  ουβῪ 
ΔΡροϊηπῖεα ἔοτ τΠ 6 ῚΓ τεδβϑο Ὀ] ηρ. 

ΕΓ. 31. ΟὐΤΘ γὃ γοῦΣδοΙ νοῦ (ἑ. Ζ., γου ἃ] οῃ δ) 
διὰ χοῦ δὙὮ116.{0 ΤῊς πιοῖΐνε τγᾶ8 ἴμαϊς “λέγ 
δῃουϊα τεϑὲ. Αποίδοῦ γεάβοῃ ἔοσ {818 ἀδραγίυσε 
νλ5 ἢ τοῦ β βίδίε οὗ τηϊηά. 

νεῖ. 32. Α ἀοδοτῖ μἷῖδοθ. Νεασ Βείμϑαϊ ἃ 
(μκ6), οα ἴῃς δαβίεγῃ διὰ οὗ ἔῃε Ἰαἷεα ([ο ἢ η). 
-- Αρασί. Τῆς β8ᾶπιῈὲ ννογὰ 48 ἴῃ νεῖ. 32. “ῬΡῃ).- 
νδίεϊγ ᾿ ροϊηϊβ ἴο σοῃοδαϊτηθηῖ, ὙΠ] ἢ ὉΥΔ5 ΒΟΔΥΟΘΙΥ͂ 
ἀεοσηοεα. Ὅμα ἀεραγίυγε 45 ποῖ ἴῃ βεοσεῖ (νοῦ. 
3). 
γει. 33. Α ἽΠΕΠΕ Ρἰοΐαγε οὗ ἐς σοπιπηυδᾷ 

ῬΟΡΟΪΑΓΙΥ͂ οὗ ουῦ Τοχγά, Νἦε γίνε (ἢς τα ϑ]δίοη 
οὗ τῆς Ὀεϊζεῦ βϑυρροτίεά, ἀρρτονεὰ σεδαάϊηρ. 

γεῖ. 324. Ὧ9 οᾶπιθ ζἔ ΕἸΠοΥ ἀἰβο- 
Ὀαικεοὰ ἔγοιῃ ἴῃς Ὀοδῖ, ΟΥ̓, ΠΊΟΤΕ ΡὑτΟ Δ ὈΪΥ, σϑπις 
ουῖ ἔτοπι Η!5 τοι τοπχοεηῖ. ὕροη Ἰαπάϊηρσ ΤΠΕΥ 
Νεηΐ ὉΡ βοῆς ἢΪ] οὐ ΟἹ δπὰ ἔτουσι ἰπδὶ ροϊηϊ 
ΒΔῪ ἴῃ6 ρστεδῖ ογσονὰ. (7 μη νἱ]. 5). 1 15 ποῖ 
οεγίδίη ἴμδὲ ἴῃς ποράςα τοβϑὶ νγᾶβ οἰσιδιηθά. --- δὰ 
ΘοΣὰ εἴς. Οορρ. Μαδιῖ, ἰχ. 36, ΒΟ Ὦ ἐς }}8 
οὗ τῆς 5άπηῈ ἔδεϊπρβ οἡ δὴ δΑΥ ] δΓ, ὈὰΣ 51] Υ 
οςολβίοῃ. -- ΕΘ 0 ἴθ80}} Γ[ΠΘΙΩ ΣΊΔΣΥ͂ 
ΤῊ5 δῆονβ νῆδλὶ Πς ἀεδοπχοᾶ {πεῖν στελφεβὶ πεδᾶ 
ἴο Ὀς, Αἰ πουρῇ δὲ (6 βδάῖῃὴς πιὰ " Ηδς πολὶεά 
τπεῖὶσ 5ιοῖς ᾿᾽ (Μδιπεν) ; σορ. Τυΐκε Ιχ᾿ 1Ἱ. 
“Βερλη ᾽ ΤΊΔΥ τηδλῃ, δἰΐμεν ἴπδὶ Ης Ὀερδὴ δὲ 
οὔςςα, οὐ ἰδαῖ Ηδ οΟἿΪΥ Ὀερδηῃ, ἴδε ἀδὺ Ὀεῖΐῃς 
ΔΙγοδαν ἔα βρεπῖ. Τδ ἔουτησῦ ἰβ οσα τ θΔΌΪ6. 

γεῖβ. 235-37). 8566 οὐ Μαῖϊ. χῖν. 1:ς, τό, δπάᾶ 
Ἐπρθοί !ν Ἰομη νἱ. 5-ῦ. Ἐτοτὰ ἴμ6 Ἰδίϊευ δ0- 
ςουπὶ ψὸ ἰδάᾶσῃ ἴπδὲ οὖγ Τιοστὰ ρυϊ 4 αυεβίοῃ ἴο 
ῬὮΠΙΡ, νῦο δὰ ὑγοὈν θδαη τἢ6 5ροκεϑηιδη, 
ἴο ΤῊ Ἀἰπι, ἀηὰ παῖ ἢς δηβνεσεα ἴῃ ἰδηρύαρε 
Τοῦ σΟΏΘΥΔΙΪΥ βἰδιςα ΠοΊα. --- ἔτο πσπἀγϑὰ ῬΘΏΣΥ- 
ψοσία. ΤῊ8 βυπὶ 18 πιδητ ἠδ α τηδίηγ Ὀεσαυβα 
ἷξ νγᾶβ δπ δϑιπηδλιε οἵ δον τσὴ ἰξ του] οοβῖ ἴο 

Δηὰ ἴδδγ τδαὺ ἀϊά οαἱ οἵ 33 ([ἢΞ Ιοανεβ ψεσγα δροιυΐ 33. ἔνε 

20 τῇκξ 411 5ῆου!ἃ 
. « Δηᾷ Ἰοοϊκίηρ Πἢ᾿Ὸ ἴο πδάνθη, ἢς δα ββαὰ ; δηὰ 

38 ληὰ 4͵50 
45 7ὰφς δε: αμίλοντζίες ο»»"12 ἀὈουϊ 

Εἶνε ἴο δδοῦ οἣδ ἃ [{{{|6 (Ἰο δ νἱ. 7). ϑόοῖλε ἥδνε 
βυρροβαά {παῖ [158 ννὰβ ἴῃς διπουηΐ Οὗ ΠΠΟΏΟΥ͂ ΠΟΥ 
Ββαά ἰῃ [ΠΟΙ͂ ΟοΙμσίοη ἰτοάϑοσυΥ, θὰ ἰξ ϑ56δῃιβ8 
ΤΑῖΠοΥ (ὁ 6 τιρηϊοηδα 48 ἃ ϑδυηὶ ὀεγομαῖ ᾿λεὶγ 
ΔΌΠΥ ἴο Ρᾶγ. [τ ννὰβ -ῦ30, οσ ζό, ς, ἃ ἰαγρε 
διηοῦηϊζ Οὗ ΤἸὩΟΏΘΥ (ἤδη, 5'ποθ 4 ἀδηδγίυβ, οὐ 
“Ῥεπηγ;, νγᾶβ ἰῃς Πίτε οἵ ἃ ἀδυβ ἸΆδοσ. 

ψεσν. 38. 60 διῇ 8969, |ϊϊ., ’ ῦο, 566.᾽ ῬῬεουϊαγ ἴο 
Μαῖῖκ. - Ἴδα [ΠΟΥ πον. ΒΥ ἤησίηρς ἃ ἰδὰ 
νὰ 1Π686 γον βίοῃβ ; 8:6 Ϊοδη νὶ. 8,9. Τῆς 
ΔΏΒΜΟΙ τνᾶϑ ρσίνδη ὈὉΥ ΑΠπαάτγον. 

ψευ. ὧδ Ὅροι ἄτϑθη δτι86. “ Οτεεπ᾿᾽ ἴ5 
᾿ηβεσίςα ὉγΥ Μασκ δίοῃςδ, ἰῇ ἷ8 υϑ08] σγυδρῇῃϊς ννᾶγ. 

Ἅεῖ. 40. [πὰ ΣΌΪ, ὉΥ͂ υηάτοῦδ, διὰ ὮὉν ἤΥ168, 
ΤῊΪΒ 15 τῆς ἔ}}6δὲ δοοουπὲὶ οὗ [ἢ ΨΑΥ {ΠΕΥ ΨΕΓα 
Ρἰδοεά, (μουν 4]] ἔουγ Ἐνδηρε ϑῖ5 ἱπιτηδλίς ἰμδὶ 
τῆς οἴοννὰ νγὰβ διτδηρεὰ ἴῃ δῇ ΟΥάδυΥ ΤΏ ΔΉΠΟΥ. 
ϑοιὴς δᾶνε Τπουρῆξ ἴῃ δγα ἡγοῦ 50 56εἴ8 ἴῃ Ὀσοδατῃ 
δηά τοὺ ἴῃ Ἰἰεησίῃ, [πΠ8 πηλκίηρ ὁ,οοο (νεῖ. 44). 
Οετδοῦ : “Ὑνο ἰοῆσει τονβ οὗ 100, ἃ 5Ποσίον 
Οἠδ οὗ το ρϑείβομπβ. ΪΓῇῆὲε ἔουτ 5δἰὰς σαπιδίπαά, 
αἴϊες 16 ΠΙΊΔΏΠΟΙ οὗ ἴῃς ΔηΟΙ ΕἾ (4065, ΕἸΏΡΙΥ 
δη ορεη. 

γε. 41.-. Μασκ ἤεγα ἄζτεθὸβ τηοϑὶ Οἱ βου τ ἢ 
Μδαίιδεον δπὰ Τκε, 116 Τολη 8 1455 ἔα}. Τμδ 
ει οη ἀδίοη5 οοτσοϑροπα τι ἴποβε ἰῇ Μαῖίί. χίν. 
τ 6 ΡΡ ΓΕΝ αἰνι θὰ 0 διιοπρ ἴθι 

Ιη [Π6 ολ8ς οὗ ἰἴε ἤ8} ἴἤδσὰ ἰβ πο πλοπίϊοη 
τηλὰς οὗ 4 ἀἰϊβιτπθυϊίζοη ἰγουσῇ (ἢς ἀ15ς]Ρ]68. 
ΤΒςε ἔπε ἀείδ!} ἴῃ τεραγὰ ἴο ἴῃς Ὀγεδὰ νᾶβ 
τοΟῦΌΔΟΪΥ ἀυς ἴο 15 ΕἰσῆδΥ βυμπ.1 1.8] πιεδηϊην. 
οὐδονοῦ 811 ἀϊά ποῖ ραγίδκε οἵ ἴῃς ἤβῆεϑβ ; σορ. 

Τοδη νἱ. 11. Μαγκ᾽β τηεηπιίοη οὗ ἴῃς αἰνίϑίοη οὗ 
τῆς 5:68 18 ἀποίπεσ δνϊάθησοα οὗ ἴδε ὄχδοίῃηεββ 80 
ομαγαςίογιβίς οὐ τἢ]8 σοβρεὶ. 

γεν. 42. Απιοηρ ἴδε ΤΔΩΥ ΡΘΟῸ τ] ε8 οὗ 
τῆς νατίουϑ δοσουηῖβ οὗ [ἢ 5 πιϊγαςοὶς δηὰ ἴῃ 6 51 Ππ|]- 
ΪΑλῦ οὴς (Μαῖϊ. χν. 32-10; Μαῖκ νἱϊῖ. 1-9)}, ποῃϑ 
ΓΘ ἸΏΟΤΕ ΤΟΙ ΔΓΚΑΌΪΕ (μη [ῃ6 νΑτὶεῖν οὗ Ἔχρῦθβ- 
Β1]0η5 υ86α ἴο [61] οὗ ττιδαὶ ννγὰϑ ραϊπεγεὰ Ὁγ [ῃς 
αἰ 5. Ρ 68. Ἀναχὰ ἴῆς 5ἰχ δοσουῃῖβ ἢ ἴνγο ἌΓΘ 
ῬτεΟΙΒεΙΥ ἰἶκα. [{ 5 ἱτῃηροββῖθ!ε ἴο τερτοάυοθ 
[ἢ α1551}111Α ΥἹῪ. - πὰ οὗἨ [80 ὅδ.ιθ06. 715 4180 
ἷβ ῬΕΓΟΌΠΔΥ ἴοὸ Μασκ, {πς σοποϊυβίοη οὗ ἴπς ῥχδ- 



280 ΤΗΕ ΟΟΘΡΕῚ, ΑΟΟΟΕΒΌΙΝΕ ΤῸ ΜΑΚΚ. [ς(μὰδρ. ΥἹ. 4ς-τό 

νἱοῦβ βίδιειηδηξς (νοῦ. 41). ἍΝ δαξ τεοιημαϊπθα οὗ γεν. 44. Εἶνο ἐπουδαηῖ τ. Ματγῖκ, υϑιιδν 
τῆς ἤβῃς8β νγᾶβϑ ὑσοΌΔΟΙΥ ἱποϊυδεά ἱπ ἐδε σοπίεπίβ 80 Ἵχαςῖ, ἄοες ποῖ βρεαῖς οὗ ἰῃς “νοΐ διὰ 
οἵ ἴμε τνεῖνα Ὀδβκεὶβ, δ πουσὰ Ποἤη βεεβ ἴο οἰ] άγεη᾿᾽ (Μαῖμον). ΑὮ ενϊάεπος οὗ ἱπάορεπά- 
Ἰἰπιῖ ἴῃς5ς ἴο ἰδς ἔγαστηθηῖβ οὗ ἴδε Ἰοανεβ. δῆςα. 

ΟΒΑΡΤΕΚ ΚΥΝῚ. 45--ς6. 

ες Ἡψαϊξέηρ οι 11 5εα απά Ηἤεαζέηρ ἦη τῴ Σαμαά οΥΓἹ Οσεηρδεαγεί. 

45. “ Λ ΝῸὈ ιτγαββῦναν μ6 σοηβίγαϊ θα ἢΪ8 ἀϊβοῖρεβ ἴο μεῖ ἱπίο " έαττ αν 
ΥνΊ. ῖς-2 Ὁ [δε 5810,} δηὰ ἴο ρὸ ἴο [8ε οἵβεγ 5ἰάβ Ῥεΐοτε υῃίο “ Βειῃ- οἷς εννετ. 2. 

46 5εϊά6,32 ψΜὮ116 Βα βεηΐ ἀναὺ [ἢ6 ρεορὶε.8 Απά ψβδη με 4ῃδ βεπί" τὴν τ 
47 ἴδει ἀννδγ," ὃς ἀδρατίδα ἰηῖο ἃ ὃ τηουηΐδίη ἴο ργαῦ. ῚΊἀπά ψῇεῃ « ἴαιε ̓Ξ 

Ἔνθῃ ννὰ8 οοη6, ἴῃς 5ῃὶρ1 νὰ ἴῃ τῆς τηϊάϑι οἵ {μ6 868, ἀπά ἢς Ακε ἀνυὶ. 
18, 21; Δ 

48 Ἤαἴοης οἡ ἴῃς ἰαπὰ. Απά δε 8εδνν (δηλ το] πρ δ ἴῃ τονίηρ ;  ἔοσ Οὐον. α' 13. 
ἴῆε ψίηὰ ψὰ8 ΘΟΠΊΓΑΤΥ ἀηΐο ἴδεηι:Τ δηα κ ἀρουὺΐζ ἴῃ6 ἰουτίῃ 
Μαῖο, οὗ [πΠ6 ηἰδῆς 6 σοτησίῆ ὑπῖο ἴμοπι, ναὶ Κίηρ προ [δ 6 

49 568, δηἀ “ΨΟυ]ὰ Πᾶνα ραβϑϑβεὰ Ὀγ ἴβεπ, Βυΐ Ψἤθη ΤΏΘΥ ΔΥ « ὥοπιρ. σε. 

ἢ1πὶ ψναἸκίηρ ροη ἴἢ6 5868, [ἢν βυρροβεά 18 δὰ Ὀεξῃ ἃ βρί τι," ἵμκε χχίν. 

50 δΔῃὰ οτἱβα ουΐξ : ΕῸΓ (ΠΟΥ 411 84νν Ὠίηι, Δηα ψογα ἴσου ]6α, Απά 
ἱπηπηδα δῖον ἢ6 ἰΔ]κοά 10 ψ ἢ ἴθι, ἀπ βαιτ απο ἴμ6πὶ, ΒΕ οὗ 

51 ροοά οἾδΕΓ: ᾿ξ |15 1; Ὀ6 ποῖ δἴγαϊά. Απά ἢδ ψϑηΐ ὉΡ υηΐο 6] 
ἰηῖο δῖἢ6 5810; δηὰ τῆε ψὶπα οσδαβϑᾶ: δηὰ [ΠΟΥ ΨΈγα 8016 

52 διηδζϑά ἴῃ {πειηϑεῖνεβ Ὀαγοπα πηδᾶϑιγα, αηὰ νοπάογε.}} τ ΘΕ ας " 
40. νἱϊῖ. ΓΊΠΕΥ οοηϑίἀοτεὰ ποῖ ἐζσ »εἶγαείς οἱ 13 τὴς. Ἰοανεβ ; ἔογ 15 186 ῖγ΄ το 8, αν 

2 (ἴρ. νἱὶϊ. 
ἢρατί 5 'ννὰ5 βαγαθηδά. 171 ]οῖπ. 

χι. 40 ; 
53 δλαμὰ ψ ἤθη [ἢδΥ δά ραββϑϑᾶ ονοϑσ, [6 Ὺ οδπῖα ἱπίο [δε ἰδηὰᾶ οὗ πα. χί: σι 

54 ἀεηηδβαγεῖ," δηὰ ἄγαν ἴο [ἢ β5ῃοτα. δ Απά ψἤδη ΕΥ ψετα 14 1 508 

δ5 Τφομηδ ουξ οὗ [πε 58 ἰρ,1 βίγαι σῃναν ἴΠ6γ Κηον 15 Ὠϊπλ, Αηά σγδὴ “ἃ Μλττ, χῆν. 
[Ὠγουρ παῖ ψῃόϊα ταρίοη τουπα δρουΐ, δῃᾷ Ὀδρδὴ ἴο ΟΔΙΓΎ ἂς νἱ. 24, 

ΔΌουϊ ἰῃ 645 ἴμοβα (δὶ ναῖε δἱοκ, θα ΤΟΥ Ὠδαγὰ ἢ6 ψγ85. 
δ6 Απὰ ψνῃΣ ογβοσνοσ 18 ἢς δηϊεγαά, ἰπίο νι] ρῈ 5, οὐ 19 οἱ[165, οἵ 32 

οουηίγγ, ἴΠ6Υ Ἰαά της 5ἰοἷς ἰπ ἴῃς βίγεεϊβ,,.: δῃηὰ Ῥεβουρῃς ὨϊπῚ 
ἐτῃῖ ἴμ6γὺ τιὶρῃς ἰουοῖ ἰξ 1 ψοτα Ἐς τῆς Ὀογάδγ οὗ ἢἰ5 ρατγ- ἡ ὅϑὲ, τμαΡ. 
τηρηΐ : Δηἀ 85 ΙὩΔΩΥ 845 ἰοιυοδοα Ὠἰτλ ἢ ψεσα πηδάθ νὨΟΪΘ6. τ αν Ὁ 

1 Ῥοαϊ 3 Ῥείοτε Ὠἰπὶ ὑπο [6 ΟἾΒΟΓ 5:46 ἰο Βει(ῃϑβαϊ δ 
ὃ ἢ6 ὨΪπ)561Σ βεηάδίῃ [ἢ6 τι ἰτὰἀ6 ἀΥΑΥ 
4 Απά πανίηρ ἰΚεὴ ἰδᾶνθ οὗ {6 πὶ δὨ6 
8. ββοίηρ {πε ἀἰβίτεσϑεα Τ(,}) ἐμοίοασ οΥ 61) 8 ογεῖΐ δῃὰ 
9 τῃδί 1ἴὶἰ ψὰ5 δῇ Ἀρρδτυι οἢ 10 Βυῖ 6 βί γα ρῃ ΕΝ ΑΥ 5ρᾶ Κα 
1 μὰ: δεσέ αείλογίἑες ον Ὀδγοηὰ τηεᾶβυγο, πα τνοηάοτοα 
13 πῃαεγβίοοα ηοΐ ΠΟΠΟΟΓΉΪΩ; 18. θυ 
14. 2ῃε δεεί αμίλογέξέδς γεαά ονοτ ἴο ἴῃ6 ἰαπᾶ, {ΠΥ οατὴα ἰο σεπποβαγεῖ 
16 τῃοογοᾶ (ἢεγε. 16. 9» ροῖ Κπονίεάρε οὗ 
1 γαμσεν τουπα δου 18 ἩΠΟΥΘΒΟΟΝΟΓ 19. ἐηιδεγέ ἰηἴο 
Ὁ ζπρεγέ ἰχῖο [Π 6 31. γῃαγκεῖ- Δ. 68 

ΘΕΈ ποίεβ ου Μαῖϊ, χὶν. 22-6, οἣπ ΥἹ. 1.5-- 165 ἰδαὶ οὗ Μαίίμεν, Ὀυϊ τ τ 6 υδ08] ναγὶδ- 
25. Μαῖκ οὔῖβ ἴῃς δἰἰετιρὶ οἵ Ῥείευ ἴο ναὶ ὁ ἰ(ἰοῃβ. ᾿ 
ἴδς ναοῦ ; Οἰογ 56 ἢἷ8 δοοουηΐϊ οἰ ο56)}Υ τεβεῶ- ΜΈΣ. 45-.47ὼ. ὙΤθ6 ΟἿΪΥ ἀειλὶὶ Ρδου δῦ τὸ (ἢ 656 



ΓΗΑΡ. ΨΙ]. 1-23.] 

ὙΟΙΒ65 ἰ58 ἴῃς τηεηϊίοη οὗ Βοίδεαία. [Ι͂ἢ ἴπ6 ΟὨΪΥ 
ΟἿΠΟΙ οὯ86 ψ ες Μαῦῖὶς υ565 [15 δὴ (ςὮΔΡ. 
ψ]]. 22), ἰἴ απάουθίεα!γΥ τεΐετβ ἴο Βει βαιά [185 
οὐ ἴδ6 δ .07ε 5ῆοτε οὗ ἴῃ6 ἴᾶκ6. [{ 18 πηοϑὶ 
Ἰ Κεὶγ τηδὶ τῆς βασια ρἴδοθ 18 τηεᾶπὶ ἤθεα. Βειῃ- 
δαὶ, ἴπὸ εἰϊγ οὗ Απάγενν ἀπὰ Ῥείοσ, 15 ϑυρροβεὰ 
ἴο πᾶνε ὕεδιὶ οἡ [ἢ τνγεβίοσπη βῆοσε, δηα νοσ. 45 
ΒΕ66ΠῚ5 ἴο ροίΐηξ ἴο ἃ ρῥίαςε δοῖοβϑ ἴῃς ἰακο, Βυΐ 
ἴῃς αἰδεὶρ]65 ννεῦε ἀπίνθη ᾿νδϑῦνγαγα, δούοβα ἰδ ς 
Ἰαῖκθ, δραιπϑὲ (ποὶσ Ψ1}}, δηαὰ (ἢ 8 οᾶη Ὀδ6 Ὀεβί 6χ- 
Ῥαϊπεὰ ὈΥ βιρροβίπς ἰαῖ ΨΏ]|Ὲ τῆς υἱεϊτηαῖα 
ἀετοί οη τν85 ἴἢς οἴδοῖ δά 6, [δ Ὺ ψέτγα ἴο βῸ 
διβὶ ἴο Βειηεαίαάα οὐ ἴῃς βᾶπὶδ 8ἰάες δηὰ {ποῖα 
ὮΔΚΕ ὉΡ οἷν 1 οτγὰ, δἔϊεν ΠῸ μδὰ βεὴξ ἄννᾶὺ [ἢ ς 
Ῥεοῦΐδ. Οπ {πὸ τεδβοὴ ἔοσ ϑεπάϊησ μοι ΑΥΔΥ, 
8566 [οἤῃ νὶ. 1ς. ; 

γεῖ. 48. Ὀϊεϊχοδβδϑά ἐῃ τουίπρ. 1,11., “τοττηςπίοα,᾽ 
πη σοηϑεαθδησε οὗ ἴῃς σΟΊΓΑΤΥ ἱπα. Τοδη 5808 
ἴδον τον δὰ δῦουϊξ ἱνεηϊγ-ῆνε οὐ {ΙΓ ξυτ] οηρ5 ; 
γεῖ (ΠδΥ πηυϑί να Ὀδδὴ [5 δηραροα ἔοΓ 50Πὶ6 
τπια, δίποα ἴἃ ννᾶβ ὑοΐ ὑπ1}} δϑουϊ [δ9 ζουτίι 
Ὑαῦο οὗ [ἢ πἰρδςϊ (τες ἴο 5δἷχ ἰῃ [ἢ τηογηΐηρ) 
τηλῖ Οὐγ 1, οτὰ δρρεαγεά. --- ουὰ μανὸ ὈΥ͂ 
ἴδοι. Μεηιϊϊοηεὰ ΌΥ Μαγκ ΟΠΙΥ : ΤῊΙΒ νγᾶ8 ἴὸ 
ἮΥ πεῖ. [ἴ βεδῆ5 Ὀεβὶ ἴο βϑύῦρροβο, ποὲ [παῖ 
ῬοΙἢ ψγεγα σοίϊηρ ἴῃ ἔπε βᾶτὴς αἰϊτγεςτίοη, ναϊ τπδὲ 
[Ποῖγ σοιγθαβ ογοββϑεῦ, δηὰ παῖ, βεεὶηρ Ηὶπὶ ρὸ 
οη Ηἰβ ραῖὶῃ ονογ (8 5368, ἰἤδυ 'γεῖς ῇήἑδεςϊοα 48 
ὙΨΟΥ͂. 49 ἀεβοτὶρεβ. ΤῊβ ἴοο Ὑ1}1} θδϑὲ δοοουῃηῖΐ ἔοσ 
Ῥείογ᾽β 1055 οὗ Ἴσουγᾶσα ἰῃ ἴδ Ὀοϊδίογουβ (ςοη- 
ἰγγγ} πα. ὅ66 οἡ δίδει χὶν. 20. Γληρο {Π|ηΚ8 
1ῃαὲὶ 1158 Ραββί πῇ οὐ ἯΔ5, 85 ἰξ ὍΕΥα, ἴο 500 
ἴδει ἴῃς γᾶν, ἴο βῆον ἴπαὶ (Ποὺ πεοὰ το Ἰοηροῦ 
ἴο:} το πιδεῖ ἢ ἰπὶ αἱ δαδϑίεσῃ Βειίῃπϑδι δ, θαὶ ταὶς 
ῬΆ4538 αἰ ΤΟ ΙΪΥ Ὄνος. 

ψετ. το. ΕῸΣ [ΔΘῪ 411 ἐδ ἷπὶ διὰ 610 ὑσουῦ- 
θὰ. Α Ρτοοῦ πὶ (Π18 ΒΟΥ ννγὰβ ποῖ ἄς ἴο ἴῃς 
ονοι-οδῖεα ἱπηαρὶπαϊΐοῃ οὗ ἃ ἔεν οὗ δε. Αἱ 
115 ροΐπὶ Ρεΐογ᾽β διϊεπιρὶ ἴο ψγαὶκ οὐ ἴῃ 6 νγαῖθσ 
οοςυτταα, 

γεν. 51. ὙΟΣΘ δ0Ι6 διιαξϑὰ ἰὴ {ΘΠ ΒΟΙ͂νΘδ. 
Τοο τηυςἢ 80, 88 ἴδ ποχὶ νοῦβϑὲ ἱπάϊςαῖϊθβ. Ἡσδηος 
“αγοπα τηδᾶκαγε ᾽ 45 ὕδδη ἰηβεγίςα. 

ΟΥ. 52. ἘῸΣ [ΠΟΥ ππἀοχβίοοά ποῖ ΘΟΠΟΘΣΗΪΙ 
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Ὅλο Ιοᾶνϑ8, 11ϊ., “ο»» (ῆς ἸΙοανε5. “ὙΠΟΙΟ 88 ΠῸ 
ἰητε]ΠΠσοηϊ σοτηρτεπαηβίοη γομραδα οἡ τῆς πχίγαοϊα 
οὗ τπ6 Ἰοᾶνεβ. ὙΠ δΥ αἰὰ ποί ἔτοπι ἰῃς τηϊσγδοὶα 
ἐπεν Βαᾶὰ 8εθη, ἰπέδσ ἰδ Ῥόνεῦ οὗ (ἢ Ι,οτὰ ονεσ 
παΐυτε᾽ (ΑἸἰέξοτά). -- Βαϊ [ποῖ οατί σγὰϑ Ὠαγὰ»- 
θηθὰ, “ Ηδὰ ὕεεὴ δαγάθηεὰ ᾿ 18 δαυδι[ν πδᾶγ ἴῃς 
τηεδηΐηῦ. Νοῖ 1 ἴμε 86ῆβϑε ἰῇ ΠΟ '᾿᾿ν 6 ΠΟ 
υ86 ἴῃ656 ἰοττη8, θα ῖ τῃηδδπῖηρ ται Υ 5] ον 6585 οὗ 
ἰηϊ6]16οῖ. δὶ [ΘΓ 15 ἃ ἴοῃηξ οὗ σδῆβυγα ἰῃ [ἢ6 
νεῖβε. ΤῊΪΒ βίδίς οὗ τηϊμα νγ»ᾶβ ἴῃ Κεερίηρ τὶ 
ἘΠ οῖγ σμδγδοῖοῦ 25 ροσίγσαγεα τῆσγουσδουΐ ἴδ6 (ο8- 
Ῥεΐβ, δῃὰ σὰς ἴο υπιδη Ὠδίυγα. 

ΨεΙβ. 523-66. ΜαΙκ᾽β δοοουηὶ 5 μεῖα ἰῃς {0]}- 
δϑΐ, 48 ἴο ἴῇς ἀεία!]8 οὗ ἴῃ 6 Πεδλ]ηνς ψοτϊκ ἴῃ σοϑη- 
ποβασεῖ, ΪΙοδπ ἰηιστοάμυοας οἴμπου ἱποί ἀδηῖβ δηὰ δῃ 
ἱπηροτγίδηϊ ἀἰβοουγβα υἱτετεα ἴο ἴμοβε Ψῃο βουρδῖ 
Οὔ Ἰοτὰ. 

νεῖ. 53. Ῥαδδοὰ οὐ ἴο [80 ἰΔηἃ. ΤὨς οοτΓ- 
τοοὶ γοδάϊηρ 5. ΓΕ ρΊΠοη58. ἴῃ6 νἱοῖν ἴθδὲ ἴἤεσα γᾶ 8 
ὯΟ τα ΓΑ ]Ο.5 521]1Πρ, βίηος 1 αἰδιϊηρυ θη 65 τὴ6 
Ραϑϑὶηρ ονεγ ἴο ἴῃς ἰαπά, δῃὰ (6 οοτηΐηρς ἴο αδη- 
Ὠσϑδγεῖ, ΤὮδ παῖυσζαὶ οουγϑα οὗ {Π]Ὼρ5 15 ἔυΓΙ ΠΟΙ 
ΔΡρασδηῖ ἔτοχη ἴδε 1αϑὲ ρῆγσαϑβε : πηροχζϑὰ [Π67Θ, ὦ. 4., 
ΟΔΠιδ ἴο ΔῃΟὮΟΣ, οὗ, τηδάς ἔαϑὶ, ῬΟΒΒΙΟΪΥ γδῃ ἴῃ 
Ὀοδῖ οἡ βῆογδ, ΔΓ Πουσῇ ἴΠ6’α 8 ποίϊδιησ ἰὴ ἴῃς 
οτρίηλ] δηϑινογίηρ ἴο ἴῃς Ρῆγχαβε : “ἴο 1ἴῃ6 5δογα,᾽ 
οὗ ῃς ςοπιπιοη νογβίοη, 

γος. ΤΟΥ Κηον, ΟἹ, χοῦ ἰυονὶ οἵ, 
πἷτω, τὰ 50οῦ ΚηΟΨΏ ἐν τις μευόραν, τ μι 
νγ25 ἴἤγο. Ἡζς νν28 γεςορῃη)ζοα 45 βυςῇ, βίπος [ἢ ς 
τορίοη ψὯϑ ῬΧΥΟΡΔΟΌΙΥ ποᾶγ (αροσγηδυπ.. ὅ:ε6 οἢ 
Μδῖϊ. χὶν. 3ς, δηὰ σοῃρ. Ϊοδῃ νὶ. 24, 2 Ὁ, 59. 

ψετ. 55. Το ΟΔΥΙῪ δροαῦ ἐπ Ὀθά8. ϑοηὶα τοῖα 
Δ Κεη ἰὼ οὔθ ῥΪδος, οἴμειβ ἴο δηοίπεσ, 45 ἴΠῸῪ 
ποαγὰ Ψ ΠΟΤῈ οὐ 1, ογὰ τγᾶ5 : Βογδ τυ ἤν ὕὈδοη 
ςΑστὶοα ἔγοηι ρΐδςα ἴο ρ]δος δὐΐεγ Ἦλμπι, Ὀυϊ ἱἰΐ 15 
οὶ πιοδηΐ ἐμαὶ 118 νγἃ3 σΘηΘ ΓΔ] ΠΘΟΟ55ΆΤΥ. 

νεῖ. 56. ὙΨΘΙΘΒΟΟΥΟΣ ὯΘ Θπΐοχοδ. ΤἼΐ5 ἴπι- 
1168 ἰδὲ ἃ ἰΟΌΓΠΟΥ οὗ βϑοῖὴς Κίπὰ ἐο! ονεα, -- 

ὮΧΨ, [Π|ς, “Π645.᾽ - ἩΠαυ κοῦ ΡΙδοοθ, ἤετα ἢ 
ἃ νας 56η86. --- ΤῊΏΙΒ ἀδβου ρίοη ΠΊΔΥ τεΐεσ ἴο ἃ 
Ρεοα οὗ βοῆς ἰδηρίῃ, ἀπα ἱπαϊοδῖθβ ἰῃς στεαξ 
ΠΌΠΟΙ Οὗ πιίτϑο] 658 ρογέογπιθα ὮὉγ οὖς [,οτὰ. Τδα 
ῬΆΞΒΟΥΟΙ νγ85 δὲ Ὠδηὰ ([ὁ8ῃ νἱ. 4). 

ΟΗΑΡΤΕᾺΚ ΝΙ]. 1--23. 

Τύροομγες αδομμέ Εαζίρρ το ὥπηνασλεη απάς. 
15 ΗΕΝ οδπιε ἰοροίμεγὶ ἀπο Πϊπὶ [6 ῬΏΔΙ 5665, αηὰ σογ- 4 Ματτ. αν. 

2 ταΐῃ οὗ ἴῃ 6 5ογῖραϑ, νῃϊο ἢ οδτὴς 3 ἔγοπὶ Θγυβαίθπι. Δηάᾶ 
θη [ΠΟΥ 86 βοίηθ οὗ ᾿ἰβ8. ἀἰβοὶρ]ε5 εδἱ 8 Ὀγεδὰ ψ ἢ ὃ ἀ6Ά]64,4 ὁ γετ.5: Αια 

4 ἴδαῖ 15 ἴο 5840, ψι Ὦ ἀμνναβῆδη ἢδηάβ, ΠΕΥ ἔουπα ἔδυ. δ ἘῸΓ 
[ὴ6 ῬΑτγί86 65, δπὰ 411] ἴῃς [εν8, Ἐχοαρῖ ΤΟΥ ψαϑἢ 2.417 Ἠἢδηᾶβ 

Χ. 14, 28; 
χὶ. 8; Εοπι. 
χὶν. 14} 
ἩΦὉ. χ. 29: 
Ἐδν. χχὶ. 27. 

.4 οὗτβ εδαἴ. ποῖ, μοϊάϊηρ ἴῃς ἰταάϊτίοη οὗ τῆς οἰάθσβ. Απά εὐδερ 

ἐλεν εονῖς ἴτοτη ἴδε τηδγκεῖ, ἜἼχοαρὲ ἴπεῪ ψαβϑῇ, πον δαί 
Ὡοΐ. 

1. Απὰ ἴδετε ἀγὸ ραϊμετγθα ἱοροῖποῦ 
8 τῃλῖ βοπηδ οὗ ἢΪ5 αἾ5ς]ρ165 δἷα {Π6 }γ 

Απάᾶ ἸΏΔΩΥ ΟἴΠΕΓ ἰπίηρδ ἴἤογα Ὀ6, ῃ]οἢ παν ἢᾶνα τε- 

ςεἰνεᾶ ἴο Βοϊά, ας [με 8 “ναβῃίηρ 9 
ς Ἡοεῦ. ἰχ. το; 

οὗ ὁ οἰρ5, πᾶ ροΐβ, Ὀγάζθῃ φοπιρ. 7ομε 
τ" 

3. Βανΐῃρ οοτὴα Ἡ ἀτκΡΗ, 
4 27, ΓοΠ 0 ἢ χὶ. 30. 

δ οἴῃ γ ἔουηὰ ἔδυϊι, αγα] ἑποίοσα 67. 3, 4 ἐμ δαγεμίλδεῖς (ΞΘ 6 ποίθ68). 
6 Προ μι γ, ογ ΜΠ [86 δῖ 
8 ο; εξ, ας ἴῃς 

Τ Ὀδίπο, Ο᾽».,) Ὀαριῖΐζα {πο ηιβ ον 
9 ψδβῃΐηρϑ, ἐ2,., ὈδρεἰΖίηρβ 
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5 να58εἾ5, δῃὰ οὗ [40 165. ΤὭδη (ἢ6 ῬΑ 5665 δηα βου ῖρε5 δϑϊκοὰ ᾿ὶ 
δῖ, ΝΥ να] ποῖ τγ ἀϊ501Ρ168 δοοογαΐϊηρ ἴο ἴδ ἰγδάϊτοη οὗ 

6 τῆο οἱάδθσβ, Ὀυΐ οδί 13 ὑγεδὰ τ πἀηναβϑῆθη 18 ἢληάβθ ἡ ΗδἊ 
ΔΉΒΜΟΓΕα Δηα 5814 υηΐο ἴπαηι, 611 μαῖῃ Ἐδ54ϊδ5 ργοριεδϑβϑίβα 
οὗ γοῖι Ὠγροογίίεβ, 88 ἰΐ 18 νει θη, 5 ΤΪΒ ΡΘΟΡΙῈ Ὠομουγείῃ τὴς 

γ ΜΚ Ζἠδσίγ 1|Ρ8, Ὀυΐ {Πεῖγ ἤδαγὲ 185 ἔδὺ ἔγτοτω 6. ΗἩονθοὶς ἴῃ 
ναῖη ἀο [ΠΥ ψνουϑἢΐρ πΊ6, ἰοδοδίηρ 2907 ἀοοίτ 65 [86 σοτητηδηά- 

8 τηξηΐβ 1 οὗ δῆ. ἘῸΓΐ ἰαγίηρ δϑἰα6 15 [6 σοτηπηδηατηδηΐ οὗ (οά, 
γε ΤΠ Βοϊά τῆς ἰγδάϊίίοη οὗ τηεη,}8 Ὡς (6. ψαβῃϊηρ οἵ ροΐβ δηά 

9 ΟὔΡ5: δπὰ τδην οἴμοσ βιοἢ ᾿|κὸ τὨϊηρβ γε ἀο. Απὰ δ6 5αἰὰ 
υαηΐο 1 6πὰ, ΕἘᾺ]] νν6]] γε 15 τοὐδςὶ [ἢ6 σοτηπηδηστηεηΐ οὗ σοά, δαΐῖ 

[0 γα ΤΩΔΥ ἵκεαρ γουγ οὐγῃ 39 ἰγδαϊτίοη. ΕῸΣΓ Μοβεβ βαϊά, " Ηοπουτ ἔχον. χα- 
(ὨΥ ἔδῖμεγ δῃὰ [Ὦγ τηοῖμεῦ ; δηά, 5 ὕΥμοβο οὐυγβείῃ 31 ζαίῃον οὐ Ἐλορ᾿ πὶ. 

11 τοοίβοσ, ἰοῖ ἴσα ἀϊα ἴῃς ἀδδίῃ : 33 Βυΐ γε 54γ, 11 ἃ τλδη 5841] 58 Ὺ 
ἴο [5 ἔδῖθεσ οὐ τηοῖδοσ, 72 ἐς ἢ (όγρδη, (μαῖ ἰ5 ἴο 880, ἃ ΠΝ ΕΙΣ 

Ὀγ ψϑδίβοενοσ Ξ του πιϊρηϊεβὲ 6 ὑγοβίεα ὃν τη; ἀξ σλαΐζ δέ Μαῆ, χανῇ 
12 2 εε. ὃ Απὰῇ γε 5βυξον πη ὯοῸ τ]οτο Τ ἰο ἀο διρῃξ ἔοσγ ἢΪ5 
13 [ΔἴΠ6Γ οΥΓ δῖ8 τωοΐβοσ; Μακίηρ ἴῃ6 ψνογὰ οὗ ἀοά οὗ ποης εἴ- 

ἔεςϊ 33 [Ὠγουρἢ γουγ ἰγδάϊτοη, ἢ οἢ γα μάνα ἀεἰνεγαϑά : 3 δηὰ 
14 ΤΩΔΏΥ 500 ἢ [κ [Ὠηρ5 ἀο γε. Απάᾶ ἤδη δος ἢδα οΔ4]16α 4]1 [ῃ6 

ΡΘΟΡΙΘῈ μρίο ἀέρα, Ἠ6 88] 89 υπΐο ἐμδτι, Ηδασίκθῃ πῖο τπὰθ ΘΥΘΟΙΥ 
15 οτς οὗ γον,31 ἀηα υηάοτοίδηα : ὙΏΕγα ἰ5 ποίμίηρ ἔγσοσι ψὶτδουΐ 

ἃ 83 τῃδῃ, [δαὶ δηϊογίηρ 83 ἱπίο ᾿ἷπὶ οδὴ ἀθῆϊα Ηἰηι : Ὀὰϊ [ῃ6 
[Ὠὴρ5 ΜὨΪΟὮ σοπλα οὐΐ οὗ Ὠΐπ), [ῃο56 τύ 8: ἴεν (μαΐ ἀ6Ά]6 1δς 

16,17 πιᾶηῃ. [1ξ ΔῊΥ τϑη ἢανα ΘΆγβ ἴο ὮΘΔΓ, ἰοΐ Ηἰτὴ θα δ Απηά 

ΘΠ 6 νὰ5 86 δηΐϊογοά ἰηΐο [86 Βουδβα ἔσγοτῃ [86 ρϑορῖε δῖ ἴπ1  Ρ τμΣ 

[8 ἀΐποῖρ]ε5. δϑκεὰ δίτῃη σοῃοθγηΐηρ ὅ8. [ῃ6 ρᾶγαῦῖθ. Απά ἢε ϑβαϊ[ῃ 
αηΐο δ, Ατὸ γε 5039 νἱτουΐζ υηἀετγϑίδπαϊηρ 450} Ὁ. Ὅο 

γα ποΐ ρΡεσγοεῖνα, [μαΐ ψηδίβοανοσ τίη ἔγοση ψιτουὲ δηΐογεῖῃ Εἰ 
19 ἱπίο [6 πιδῃ, ἐξ οδηποῖ ἀβῆϊα ἢΐπὶ; Βαοδυβα ἰξ δηϊεγείῃ Κὶ ποῖ 

ἰηῖο δῖ8 Βεαγί, θυΐξ ἱπίο [6 ὈδΙγ, δηὰ ροεῖῃ ουὖἱ ἰηΐο {πῸ οροτρ. αλο 
20 ἀγαιρῃῖ, ἔρυγρίηρ 411 τηθαῖβ 35 Απὰ ἢξς 844, Τβαῖΐ ΨΏΪΟΒ ἰ 4; Ἀςα 

21 οομηδί 48 ουξ οὗ {6 τηδη, ἰμδαῖ ἀθβ]θῖ ἢ [ῃ6 πιᾶη. ΕῸΓΙ ἔσομτλ ἜΤ Σ 

Μη, οοὖὐδ οὐ τῆ6 Βεατῖ οὗ τῆθη, ρτγοοθεᾶ εν] τῃπουρῃϊδ, 

4 ἴ8Δ. χχῖσ, τῇ. 

10 λῃὰ ὈΓΤΆΖΘΠ ν6556]5 : ολεζηρ πα οὐ (2065 Ἷ1 δῃᾷ (ἢε 5οσῖθ65 51 
12. ἐμεεγΖ (Ὠεἰγ 18 κλ2 δεεί σεζλογζέσς γεααὶ ἀφο ]οὰ 
14 αἸὰ 5δ᾽δῃ ὑσορῇεβυ 16 ἰρδοβίηρ Ζ5 ΖῪῖγ τοδί» 5 ργεοαρίβ 
16 γα ἰεῖ ρὸ Ἱ δηὰ 
18 ἐΐφ ῥεεΐ απίλο» δ ογεΐζ λ6 γορεαίν 27 Οὗ σ67. ὃ 10. γν6]}} ἀο γε 
30. ρ»εἶ ΟΥ̓ 31. γρυ]ϑίἢ 31. φΌΓΣΟΪΥ αἷα 
38 ([ῃδἱ 15 ἃ γ᾽ 29 σοα) 34. 411] (ἢδι τ ῃεγον ἢ 
36 σγεῖΐ, 14 τὐλαϊ ἐδ 7,έεέ 36 ογεῖζ Ατπὰ 4] γα Ὧ0 Ἰοῃρ Υ ΒΌΒ ΕΓ Ὠἷπὰ 
38. τῃακίηρ' νοϊὰ ([ῃε νοτὰ οὗ σοὰ Ὁ Ὠληδδά ἄονῃ 
80 Αῃᾷ Πα οΔ]]6α ἴο πἰπὶ ἴλ6 του τὰἀ6 ἀραΐῃ, δηὰ βαϊὰ 
δι ἩρΔΓ τὴ Δ]] οὗ γοῦ 823 ({Π6 88. σΌΪΏ 
8ε ρτονεὰ ουΐ οὗ [6 πηδη ἃτ6 δ κῃ ἦτε αμζλογίξέσς ο»εἶξ ν67. τό 
δὸ 12 ΜΥᾺΒ δ1 τη τας 88 οὗ ἢ), ογε  εΡ᾽ ΠΟ ΠΟΤ ΩΡ 
80 80 [ἤδη ἅτε γὲὰ 4130 40 ον αἶ50 41 σοοῖἢ 
45 τηαϊκκίηρ, 811 πηδαῖ5 οἰδδῃ 45 ῬΡχγοςδδάθίῃ 
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22 δαιυϊίογῖος,Ἐ ζογηϊοδίίοη8, τυ ΓΘ ΓΒ, 
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ὲ 4δ 7 Ἄλοι. ἱ. 29: Τοῖς, ὁ σονοῖοι 5658, τα 

- ἱοκΚοάηεβα,,θ ἀδοοϊξ, " ἰαϑοϊνίου5η 655, 5 δὴ 6ν]] αγϑ, ὈΪβρῃθγυ, " Αεὶβ αὶ. 26. 

23 Ῥυιίάα, » 100] 150 η685 : ΑἸ] ἴῃ686 εν] τ[Ὠϊηρβ οοπγα ΚΠ ἔσοτῃ νη, 
δηθὰ ἀθῆ]ο 6 πηδῃ. 

4“ »»α":727 δα] ογῖεβ 29 ἐλ σηα ο77 ἐλδ τδ75 5 
46 υἱοκοάηοϑςοβ 

ΤὨς δ βίουυ οὗ ἴῃς 18 γεᾶσ οὗ οὔυγῦ [οτγὰ β τηΐη- 
ἰβίσυ Ὀερίηϑ ἤετε, ὅες ῃοΐεβ8 οἡ Μαῖίϊ. χν. 1--20. 
Μαῖκ τπἰγοάυςοβ βενοσδὶ ἱπάδρεηάδης ἀείδί]8 : 
ἴῆς ἕλοι παῖ ἴῃς Ορροβϑεῖβ δῆς ἔγομη [ γι 5416 πὶ 
(νετ. 1), ἴῆς ἐχρδηδιίίοη οὗ ἴῃς [εν 5} γΆϑῃηρ5 
(νετβ. 3, 4); Ὀυῖΐ ἢς οπιβ τῆς τοπιδτῖβ ἴο ἰῃς 
ἀἰϑοῖρ᾽ 65 ἂρουξ ἴῃς Ῥμασίβοοβ ἰδκίην οἤξεηςς 
(Μαῖι. χν. 12-14). 

ψεῖ. 1. Απὰ ἴπ6ΤῸ δ΄ΙῸ σδίλποσχοὰ ΓΟΘΘΕΒΟΣ ππῖο 
εἶτα. Αγαΐπϑὶ Ηΐπι, ἃ5 τς 566. -- ΕΟ Ζοζαδα- 
σι. ὙΔΕΥ Πδὰ τἜος ΠΥ σοτια. 

ετ. 2. ὝΕὮΗΘΣ ΤΏΟΥ δανν, ὦ. Φ.,), ΟἹ 80η)6 ὙΕΙ͂ 
τεςεπὶ οσοδϑβίοη. --- Τπ δὲ δοῦιθ οὗ ἷ6 ἀἰδοΐ 196 αἴο 
ἐδοὶς Ὀχοδὰ. “ὙΤὨἷ8 ἱποϊάδηϊ παϊυγα!ν ὈτΊρ5. ἴο 
νἱεν ἴῆς οοηδίδπὶ δηὰ ἰηϊσυϑίνο σηεγϑε ίαρεό ἴο 
ὙΠΟ οὐὐἵ Τοτὰ δπὰ 5 αἰ8ορ1| 65 ψνεῖς βυῦ- 
ἡεειεά᾽ (]. Α. ΑἸεχαπάςσι). -- ϑοδ]οθᾶ, οὐ. “ σοτη- 
τηοη.᾽ ΟοΙΏΡ. ΑΟςἰ χ. 14, 15. --- Τμδῖ 18 ποσαδῆθη 
μεαπᾶδ. ΤῊΪΐβ ἐχρ δηδίϊοη βϑῆονβ ἰἢδλί ἴῃς ἀοβρε6ὶ 
γγὧϑ τ τδη Το Οεηι]ς τοδάθτβ. --- ΤῊς οἰλυδα : 
“ἴδεν ἐουπαὰ ἔδυϊι,᾽ 15 ἴο θ6 οτϊεα, ἴῃς σοπδίγυο- 
ἴοη 5 Ὀσόκεη Ὁγ ἴπς ἐχρ᾽ δηδίϊοη οὗ νϑῦβ. 3, 4. 

ψετ. 3. ΑΙ ἴο ζονγε. ῬῬμαγίϑαϊβαι δὰ τῆς 
ὌΡΡΕΙ μιαπά. --- ΣΙ ΟΠ Υ, [1ἰ, “ἢ τὰς ἤκε᾽ 
Τῆς ὕπο ἱπίεγργεϊδιίομϑ ΠΟ τηοϑῖ ρεΠΟΓΑΙΪΥ͂ 
δαοριδὰ ἅσζεὲ: (1) Ασίυδ!ν “ ἢ (ῃς ἢ5ι,᾽ 45 ἃ 

ΟὟΠΑΓ ΟΟΓΘΙΏΟΠΥ Οὐ 80 ἢ οσοαβίοηβ. ῬσΟΌΔΟΪΥ 
τὶ νγᾶ8 μαζί οὗ ἴῃς τῖῖς, τῃλῖ (ἢ: βῆ παπὰ νγἃ5 
δδαῖ ; Ὀεοδυβε 1 τῖρῃϊ ἕᾶνς θδοη (δουρῆς [δὲ 
[ὃς ορεῃ μβαπᾶ δηραρεὰ ἴῃ ψνδϑηϊηρ νου τᾶκο 
τῆς οἵἴδασ ὑποΐδαῃ, οὐ θῈ πιδάα ὑηοϊδδη ὉΥ 11, 46 Γ 
δανίης ἰἴ86ε 16 θεθη δηθὰ ̓  (1,δησε.) (2) “ Ὠ]]1- 
ΘΠΕΥ,᾽ ἘΠοτουσῆϊγ, ἴῃ δοοοσγάδηςς ἢ ἃ Ηδ- 
διεπ ἐχρυεββϑίοη, Ψ ἰσἢ υ568 ἴῃς ἢ5ϊ 45 Ἰρεδηηρ 
“γεπρίά. Βυῖ Μασκ ἰ5 ρίν!ηρ δῃ Ὄὀχρ᾽δηδίίοῃ ἴο 
Οεηες τϑαύοτβ, ἀπὰ ἣἢς ψουὰ Βαγαάϊν υ8ὲ ἃ 
ἩΦΌΓΟΥ ὀχργοβϑϑίοη. Τῆς ἰἰἴ6γ8] 86 η88 15 ἴῃς 
οοῖτοςὶ οης, Ῥαΐ ᾿ξ σοηνδΥβ ΠΟ τηδδηΐηρ ἴο [ῆς 
ΟΥ̓ ΏΔΤΥ τεδάοσ σἰϊμουϊ ἃ ἰοηρ ὀχρίδηδίϊοῃ. 
ΤῊς πιδίη Ροϊηξ ἴ5, ἰδὲ ἴῃ6 ΟΟΥΟΙΏΟΣΥ νγΔ5 
ἔοττη 8]. 

νεῖ. 4. Αμπὰ ἤτοι [6 τιαχῖκοῖ. [Ιἰ 15 ἀουνι} 
ὙΠΟΙΠΕΟΥ [ἢ 18 πιθδῃ8: ὙΠΘη (ΠΟΥ σοπις ἔγοπι ἰῃς 
τηλικοῖ, οσ, γῃδαῖ σογ68 ἔγοιῃ ἴῃς τηλγκεῖ. γε ὑτο- 
ἔεγ ἴῃς ἔοττηεσ (8ες Ὀεϊον). -- ἘΧοΘρΡ ΤΆΘΥ ὈΔίδ6, 
.1ι,, “ὈαριΖε ;᾽ δοοοζαϊηρ ἴο δποίπεν σοδαϊην, 
“ΒΡΓΠΚΙς {πε πιϑεῖὶνε58.᾽ ΤῊς ΟΥΡΙΠΔ] πιοδη5, δἰ ΠΟΥ 
ὈδριϊΖε ἐποιλβεῖνοϑ, ΟΥ, ἔοσ πεηηβεῖνε8. ΤὨς ἔοτ- 
ΙΏΟΙ 15 [6 πιο ΟὈνϊουβ 86η36. [Ἃ}ἢ δἰ ΠΟΥ οΔ56, [ἢ 
ἯΔ5 Ὁ γ δ  ρΊΟ. 5 ΟΕΥΕΙΏΊΟΗΥ. --- Ἢ δ ΐηρσθ, οἵ, ὁ ὈΔρ- 
πηι, 7. Φ., Πα γε οηἶ8], γε] σίου τναϑηϊηρβ. Τῆς 
ΡάββᾶξεἪε οΟἰεαυϊν Ῥσγονὸβ ἴῃς ΟΣ υϑᾶρε οὗ [ἢς 
ἴετπι5 “Ῥαρτῖϑηι ᾿ δηᾶὰ “δ αρῖϊζε" ἰῃ δ] ] εις 
Οτεεκ, Ὑμείπετ ΟΥ̓ ἱπιπιεγβίοη, ΟΓΥ Ῥουτγίπρ, ΟΥ 
ΡΥ ΚΙ. ΕἸΣ ΒΌ ΔΉ ἀοα8 ποῖ ργδϑοῦθς ΔΗ͂ 
ΔΓΈΟΟΪΑΓ πιοάς 45 ὁβ5ϑδης4). Ὀἰβραῖοβ δρουΐ (ἢ ς 
οστῇ οὗ Ὀαριίϑπη βᾶνοσ τυ ἢ οὗ ψνῆαῖ οὖσζ 1,οτὰ ἰ8 

τε υϊκίηρ ἰῃ τῆς ἀἰβοουγθε ΠΙΟὮ ξο]] ον8. ---ΟΡδ. 
Ὀγτϊηκίης νε55ε]5. --Ῥοῖδ. Τῆς ψοσὰ ἤεῖς υϑεὰ 
5 ἀογί νεά ἔγοπι τὰς Γ,αἰΐη, πηδαηΐηρ ἃ νε85ε1 ῃοϊά- 
ἷηνς ἴῃς 5ἰχῖῃ ρατῖ οὗ ἃ ἴδε οὔθ. [1 νγβ ὑτοῦθᾶ- 
ὉΪΥ ποοάεπ, Ποϊάϊηρ ἀρουΐϊ ἃ ῥίηϊ δῃὰ ἃ δ]. --- 

" 2 Οοτ. χὶϊ. 
21. (1. νυ. 
19: Ερῆῇ. ἦν. 
τος 2 Ρεῖ. χἱ, 
: ]υὰε 4. 

Φ ὅεὲ Μδῖῖ. 
γὶ. 23. 

3 2 (ον. χὶ. σ, 
17) 23. 

46 φςονοίίη 
ΑἹ Ῥγοῦθθ 

ΒΓΑΣΘΩ γῸ880]18. ἘΔΓΠδη ομδβ ψεγ Ὀγοόκοη 
δὴ ἀσοδ)εὰ (1μον. χν. 12). -- “ (οιυοδδ5,᾽ ποῖ 
“140]65,᾽ 18 ἴῃς τηεδηΐϊησ οὗ ἴῃς πογὰ ψῃσἢ |ἰ5 
ἔουπάὰ εῖα ἰῃ την δυϊῃογ 65, [6 σουςῆδ5. οα 
ὙὨΙΟὮ ῬΟΙΒΟΠ5Β ἤδη ΓΕΘ] ΙΠςα δὲ πη6α]15. ΑἹ] {Πε56 
[Ὠϊρ5 ἼΟΙΕ σΟΥΘΠΊΟΠΙΔΙΪΥ ν2ϑῃδα, ΟΥ̓ ὈδρίζΖεά, 1ῃ 
ςᾶ86 οὗ ἀεδῆ]ειεηῖ. Οτάϊηδγυν υδϑηϊηρ ἔοσ ο]68η]}- 
Π658 ἰ8 ποῖ τεξειτοά ἴο. [Ιζ 185 ρσγοραῦὶς {πδὶ τῆς 
ῬΏΑΓΙ86 65 τ Ὁ] ΠΡ] ]ς ἃ τῆς σεεαςίοης οὗ ἀςδ]ετηδηῖ, 
45 ἴπεΥ μΒαὰ ἀοης ἴῃς σγέίεΐσς ΜὨΪΙΘ οου]ὰ Ὀς ἀε- 
δΙεά, Ὀυϊ ᾿ξ 15 δοδύοεὶγν ροξβίὶς τπδὶ ἴπε8ς δρ- 
ιἰ5π|8 ἴοοῖκ ρῥἷδος Ὀείοτε οἵ δ ο ΘΥΈΓῪ τηε8]. 
ΤΠεβὲ υϑαρο8 ψεγὸ δας οἡ [μδν. χὶΐ.--χν., θυ [ἢ 6 
τηδίῃ δυϊ ΠΟΥ ἔοτ τ πὶ νν458 ποῖ ἀεσγνἝα ἔγοπ [ἢ 18 
ϑοῦγοδ, ἃ5 8 ὀνϊἀδηΐ ἔγοτῃη τῆς ἰδηζυᾶρε οὗ ἴδς 
ῬΠδσίβεεβ (νεσ. 5) ἀπά οὗ ουτ [ογτὰ (νεγβ. 8, 9). 

γΥΝδεπίης οὗ ἤδπαε. 

γεν. 5. 8ὲες οἡ Μαίϊ. χν. 2. 
ψετβ 6,). ΤῊ 5 οἰϊαϊίοη 15 ρ]δοςὰ ἴῃ ἃ ἀϊβέοτ- 

ἐπ ροϑιτἶου Ὁγ Μαϊίβεν, Ὀυὶ ἴῃς βθῆβε ἰβ ὑσό- 
οἰβεῖὶγ ἴῃς β5δπιδ. 

γεν. 8. Ὑοῖ ᾿οῖ ροὸ ἴδ οοπιιδηάτηοης οὗ Θοὰᾶ, 
εἴς. ΤῊΪΐβΒ νεῖβς ἰ8 ρδου]ασς ἴοὸ Μασκ, “ βεἰ[ἰην 
ἔοτιἢ τῃοὶγ αἰσργεζλαϊέηρ οὗ (οὐ σοτηπχαπα ἴῃ 
σοτηραγίβοη τῆ Ὠαπιᾶη ἱταάϊτίοη, Ὀείοτε τῆοὶγ 
αὐϑοϊυϊς υἱοίαδίονε οὗ ἴπλὲ σοτηπηδηᾶ ἱπ νϑτβϑ. 10 
11. (ΑἸέοτγά.) --- Τσαάϊθου οὗ θη. “Μεπ᾿ 45 ἴῃ 
ςοηϊταβὶ ἴο “Οοά;; ἱπιρ  γῖπρ, τηαῖ (ἢς “ εἸάετβ " 
(νοσ. 5) μβδὰ πο οἴμετ μδῃ ψυπιᾶῃ ΔυϊΠΟΥΪΥ. --- 
Τῆς τεϑῖ οὗ ἴῆς νοῦβα ἰ8 ἴο Ὀς ᾿οπγ τς, Δοσοταϊης 
ἴο ἴῆς Ὀε5ῖ δυϊῃοτ 68. 

Ψψεῖ. 9. Ἧ6]1. ΙτοηΪΟΔ] ; δῆς βάτης ψογὰ 85 ἴῃ 
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γεῖ. 6. --- οῦῦ ἰταάϊίίοπ. ΤΏς ἰτδάϊείοη οὗ ἴῃς 
ΕἸ οτβ ννᾶβ τῃδὲ οὗ “τηεη,᾽ δηὰ ἴδεν ἢδὰ τηδὰς ἰΐ 
Ἐπ εἶτα, Πνίηρσ ὉΥ ἰΐ, ΘΟΠΊΓΑΤΥ ἴο ἴῃς ἴᾶὰννβ οὗ σοά. 
“Αἱ τῆς Ὀοιίοπι οὗ ἃ}} τίζογουβ δηξογοεηεηὶ οὗ 
ἐγδαϊομδὶ οἰβοσνδηςῦβ ἴποτα ἰβ Δη ὑποοπβοουϑβ, 
ΟΥ̓ Πα]Γ σςοηῃϑοίουϑ, Γερυρηδηςα ἴο βυῦταϊξ ΡΕΓΘΟΙΥ 
ἴο ἴῃς ἰᾶνν οὐ συά᾽ (1,2η6ε6). 

γεγ. 10. ἘῸΣ οδοαδ βαϊᾶ, Μαῖϊδεν : "ΕῸΣ 
Οοά οοπιιδησεά.᾽ 

ψεγ. 11. Οοτῦαπ. ΤῊ Ϊβ ννὰβ ἴῃς Ηεῦτον ποσὰ 
υδοά, νὨϊοῆ Μαῖκ ἰγᾶπϑ]δῖθβ ἱπίο Ογοοὶς ἔοτ ἢϊ58 
Οτεεῖ τελάεγα, Βοίῇῃ τλδδῃ ἃ σις ἰο σοά. Τῆς 
ἴοστῃ " Οοτθδῃ ᾿ 5εεη85 ἴο ᾶνς ἱποϊυάεα 4]] Κὶ πᾶ 5 
οὗ οἴετγίηρδ, Πουρἢ βοπλα [ΠῚ Κ 1 τνᾶ5 ἈΡΡ]Ἰεὰ ἴῃ 
τῆς {ἰπὶ]ὸ οὗ (γδῖ ΟἿΪΥ ἴο οὔἴεσίηρθ ἩΠΠουΐ ἃ 
δαςτῆςθ. Οη τε νὨοὶς νεῦβε, 566 Μαζί. χν. » 

ΨΜοΙ. 12. ἴθ πὸ] ΒυἜοΣ ἷπι, εἴς. οἵ 
ΠΕΟΟΟΒΒΑΓΙΥ τἢαϊ ΠΟΥ δοίνοὶν ἔογυδάς ἱξ, θυϊ τΠεὶτ 
ἰδδολίηρθ ν᾽γίυ δ} Ροττη ἰἐἀ Ὠΐπὶ ἴο περίεςὶ ἢΪ5 
ἔλῖῃεγ δπὰ πιοῖμογ δ᾽ορεῖθοσ. ὙΠ8 5. ἴῃς σοΠ)- 
τηοηΐϊ οὗ οοἵγ 1, οτά, ποῖ ἴῃς ἰδησίδρε οὗ ἴμ 6 Ῥμδι- 
͵δεεβ. (οι. Μᾶδῖίϊ. χν. 6. 

εν. 132. ΤΏς ]Ἰαϑὲ εοἴδιιβε οὗ νεσ. 8 νγᾶ8 Ῥὑτοῦ- 
ΑΌΪΥ τ κε ἔγοπι 1}}1}5 γε ῦβα. 

γετ. 14. 86 68Δ11οἅ ἴο εἶχα [0 χουϊ εἰ πὰθ 
. Νοῖ “4}]1] τῆς τυ] τυᾶς.᾽ “ Αραΐῃ ̓  ἱπη- 

Ῥ 68 ἰῃδὶ ἀυτίηρ [πἰ5 αυςποπίης τῆς οτονὰ τνᾶ8 
Ὡοῖ 50 ΟἸοβεῖν αδὔουϊ Ηἰπὶ ἃ8 υὑβυλ], Ὀυϊ ἃ ἀο65 
ποῖ ἔο οἷν τπαὶ {ε μδᾶὰ Ὀεδη Ἰυάϊ οἶα }}ν Ἔχδηι- 
ἰηεαὰ ἴῃ ἴῃς 5υΥπλϑορΊια. --- ΕΘΩΣ χὰ6 411 ἷν γομ). 
“Α]} 15 Ρεου αγ ἴο Μαχκ. 

ψεγ. 1. Ὅὅες οἡ Μαῖϊ. χυ. ἴ. Μαῖκ ἀο685 ποὶ 
τηεπιίοη "ἴῃς που!ἢ,᾽ Ὀυϊ τῃδῖ 18 πῃ ρ]1ςἀ. 

γε ετγ. 16 ἰ8 ποῖ ἔουμὰ ἴῃ δοπὶς ΘΑΥῪ Ππιλη 508. 
ΤῊΣ νογβ ννεσὸ ἃ σοι) Οἷοβα ἴο ἱπβίισυςσοη 
ἀϊθῆσυϊς ἴο υπαεγβιδηά. 

νεῖ. 17. Ιπἴΐοὸ [829 Βουδθ6. ΤῊΣ τειηδεῖϑ ἀρουΐ 
ἰῆς ῬηΔγίβοοβ (Μαῖι. χν. 12-14) ψοτα υἱϊογεὰ ἢγδβῖ, 
πε εἷς ἀϊδοΐριο8 (' Γεῖςτ,᾿ Μαίποιν) δαϊκοὰ οὗ 
υὖπι [19 ῬΑΙΔὮΪ6. 1 Ῥεῖοι νγὯβϑ Μαυκ᾿β ἱπέουτῃ- 
δηϊ, ἴπετο 15 πιοά δ 5 πὶ [ἢ15 νατγίδιίοη, 

γεν. 19Φ. Μακίηρ 8411 πιοαΐβ οἶθασι. ΤὮς ψεη- 
ΘΙ (δουρὶ οὗ νεϑῖβ. 18, 10, 18 ἴ6 βίης 83 [πδὲ 

ΤῊΕ ΟΟΘΡΕΙ, ΑΓΟΘΕΌΙΝΟ ΤΟ ΜΑΕΚ. [(ΗΆΡ8. 11. :-τν 11]. το. 

οὗ Μαῖίϊ, χυ. 1:ό, 17, Ὀυὶ δεβιδ5 τὴς ἔ}16Γ ἔοττῃ 
Μασὶς ρῖνεβ, ἢς ἰπβογίβ 18 πεν ἀεῖλ!]!. Ὅλα 
οἶδυβε ταν ὉὈς ἰοϊπεὰ τὶ ' ἀγαυρῆῖ ;᾽ 1 τΒεη τα- 
ἔεγβ ἴο ἰῆς ρυγιέγίηρ Ῥγοςδβϑβ, ΒΟ ἢ ἴδε ρῥἷδος 
ἰη τῆς ἱπηρυγε τηλίῖοῦ σοπγίηρ ἔγοσι ἴῃς Υ͂. 
Οοὰ Βανίηρς ἴδυβ ῥτονϊ δὰ ἔογ ἃ ρυτίἐγίηρ (Ρἢγ5- 
ἰς41) ὑσόοοςβ8, ον ἀρϑυγὰ ἴὸ πιᾶῖς [6 βδρὶ υ Δ] 
οοπαπίοη ἀερεηαὰ οἡ ἑοοὰ, ἐϑρεοίδ ιν Ὁροη οες- 
ἰδίῃ σεγοιηοηἶδ5 σοπηεοῖϊεα τῇ ᾿ξ. Α ρταπηηιαῖ- 
ἰςδὶ ἀἰθήςυγ, Βοννενοσ, διϊοπαβ [Π15 νειν. Μδηγ 
(Ὠοτείογε Ἴοηϑίαοσ [Π185 δὴ Ἂχρ]δηδίίουῃ οὐ τῆς 
Ἐνδηρο δὶ Ξὸ Ζάἐς ἀφ ταὐᾷ ; πιακίῃρ 4} τηθαὶβ 
οἰεδη. ῬΓΒΙΒ νἱενν 18 νοῦν οἷά, θυϊΪ ορεὴ ἴο στανα 
οδ)εςτίοπ8. ὍὨδ νατίαιίοη ἴῃ τοδάϊηρϑ ἰ5 δραϊηβῖ 
ἱϊ, [Πδτς ἰβ ΠῸ 58: Π}}1ᾺΥ ἰῃηβίδηος οὗ ἰηϊογρζείδιίου, 
δηὰ ἰτ ρίνεβ Δηὴ υὑπυβυλὶ βεηδα ἴο ἴῃς ποσὰ "ρυ- 
Ἴ ΟΥ “τηᾶΚα οἰεδη. 

δῖ. 22. ἘῸΣ ἴτοιῃ ὉΣΓΐδ, οαὲ οὗ ἴδ Ὠοατί οὗ 
θη. ΤῊΪΒ τεργεβεηίβ, οΥΘ᾿ ΠΟΤῈ ΘΠ ΡΠ ΔΙΟΔΙΠΥ 
(Πλπ τῆς ἔοττῃ ῥγεβεγνεὰ Ὁγ Μαιΐῃεν, ῃαΐϊ τῇς 
Ὠεαῖῖ οὗ πιδὴ 8 “ἴῃς Ἰδθογδίογσυ δηά ἐουηϊδίη- 
διεδὰ οὗ ἃ]1] (πδὶ ἰ5 σοοὰ δηὰ ὑδά ἴὼ ἴῃς ἱπηοτσ ᾿ἰΐα 
οὗ τῦδη, βεῆος [15 γεβροῃβι Ὁ ΠΥ, εἴς. Τὶ τῃς 
Ῥοάγ ἰδ τῆς βεδὶ οὗ δὴ 5 ες ἀεπὶοά. Βοῖὰ 
τηλιὶοΓλ] 5 Δπα Δ5οςῖςβηι γα ορροβσεαὰ. Μαυκβ 
οκἰδίοσυς οὗ 55 5 ἔμ} 6 τ ἤδη ἰῃλὶ οὗ Μαδίπον. 
Ἡετο, 45 ἴδετε, ἴῃς ΡΙυγΆ] βεεπβ ἴὸ ἱπάϊοαϊς τμδὲ 
ἰῆς 5108 ὍΓγε σοϊησιου δηα ποῖίοτγίουβ. 

Νεσ. 22. δονοῦημ, |ἰϊ., " σονεἰουπηθ5563,᾽ ζγ453Ρ- 
ἷπῦ, βτεεαν ἀεβίγεϑ, ἢ (ῃς δἰτεπαϊης ῬδΟΌ] Δτ- 
ἔλεος. Ἡβοκοδποιδοι, “ΜαϊΖηςε5 ; ἢ Ἔν] ἀ15- 
ῬοΒβ τ ΟΊ. --- Ὡοοοὶξ. Ετδιά, 45 αἰ συϊπηκδα ἔσοια 
δοῖυλ] {ἢ εξ. -- Ἰαδοϊνίουδηοδδ. ϑεηβ081 Ἔχοαβ8. 
-- Δὰ ΟΥ̓Δ σγθ. Α ἤρυτε ἔοτ ἐπ. --- ΒΙΔΕΡΏΘΣΩΥ. 
Ῥχγουὰ δηὰ βρὶ εξ] δηῆρεσ, τηδηϊεϑιηρ ἰἴ56 1 Ἰῃ 
δουῖνε Ἰδησυᾶρε ἀραϊηβὶ σοά, --- Ῥτίάθ. 56] 6χ- 
ΑἸιδίίοη, Ἰεδάϊπρ ἴο διτορδηςς τοννδιβ σοὰ δηὰ 
ΤΩΔΠ. --- ἘΟΟΙΣΒΉτιΘαδ. 656] 55η 655, ὈΠΓΟΔΒΟΠΙ ΠΩ 
ΟΠ γ, ἴῃ τμουρῆϊ, 45 ῬῈ]1 48 ἱπ ἴῃς ννογβ δπὰ δςῖβ 
ὙὮΙΟΝ τοϑυ]ϊ. Α ἔδαγίυ! οδίδίοσαυς, ἔγσὰς ἴο πδῖυγα 
5:}}}. Ηον πεῖ] ουὖῦ 1,οτγὰ, ἴῃς ραγεβὲ οὗ (π6 Ρυτα, 
Κκπον τῆς ἀσρίῃβ οὗ ἱπϊαυ νυ ἔγσγοτλ ᾿ς ἢ Ης πουϊὰ 
8ᾶνε 51η2}] τιθῇ ! 

ΟΗΑΡΤΕΚ ΝὟ7ὟΙΙ]. 24-Ν 111. το. 

716 εεριΣ 1Ἰο 1λς βογαξγε 9 7γ}γε ἀπά 5192», 1} ᾿είμρ ἐλγομρᾷ Ἰεεωροξῆς, 
αμπα ἐΐσ ᾿εαϊέηρ 977 ἐζε 97 1 ομδαη. 

24. ΝῺ ἔτγοτῃ [ἤθησα ἢ δῖοβο, δηὰ ψϑηΐ  ἰηΐο 6 Ὀογάοεβ οἵ α« Μλττι αν. 

Τγτα δηὰ ϑιάοῃ, δηὰ ὃ δοηϊεγεα 1ηἴο ἃ μοιι86, δηὰ ψνου]ὰ 
25 ἢᾶνα ΠΟ Δ} Κηον 22: Ὀυϊ" Πα οουὰ ποῖ θὲ ῃἰά. ἘΕῸΓ 8 εεγίαζρ 

ψνοϊηδη,ῦ νὮοβα γοιηρ ὁ ἀδυρηϊευ δὰ δὴ ὑποϊθδηῃ βρίγῖ, μεαγὰ Ε 
Οὐ. οτα. 

26 οὗ Ἦίπι, ἀῃᾷ οδιηεῖ δηὰ ἔθ] αἱ δἰβ δεῖ : Τὴ ϑ ψοπίδὴ ψᾶ5 δα ἵ 16. 

ατεοκ, “4 ϑγγορῃδηϊοίδη ὈΥ παίίΐοῃ ;9 δηὰ 8ὴ6 Ὀεβουρῃϊ δἰ ΠᾺ 
27 ἴῃαὶ μα ψου]ά οαϑδί ἔοσί (μ6 ἀδν!]] 10 ουΐ οὗ Βεῖ ἀδιρὨζετ, 

ς Μαιϊῖν 24. 

Βυῖ 

6505 1} βα:4 υπΐῖο δῦ, [εἴ [86 οὨ]άγοη ἢσγδὶ θὲ ἢ]]εὰ : ἔογ 1ἴ 18 

ποΐ τπηδοΐῖ ἴο ἴαἶςα (ἢῆ6 ΤΠ] ἀγθη 5 Ὀγοδά, δηὰ ἴο οδϑί 22 πηΐο τῆ 6 

28 ἀορϑ. 

1 νψγεηϊ ΔΑΥ 
4 αῃα 
Τ Ἡδνίηρ Πεδτὰ οὗ Ηΐηι, οϑπὴθ 

11: Απὰ ᾽)6 13 βαῖ ἢ 

Απὰ 586 δηβνοσεὰ δηᾶ αϊὰ 13 πηΐο δΐτη, 69,13 Τιοτάὰ: 

3 (.) ἐπείσαά οὐ (.) 
δ᾽ Βυϊ ὐτὰ ὐλών ἃ ῬΟΙΊΔΏ 

πον ἴδ 6 

8 Αηὰᾶ ἣξ 
6 1116 

9 γλοδ 10 ἀριηοῃ 
18. Ὑ6Δ 

- 
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γεῖ Ἐ 1Ἰῃ6 ἀορβ ὑπμάθγ ἴῃ6 ἴΔ0]6 εαΐ οἵ [ἢς οἰ ] ἀγθηβ Οσ 108. 
29 Απὰ Ὧ6 5414 υπίο μεσ, ΕῸσ [815 βαγίηρ ρῸ [Ὦγ ψᾶὺ ; [ἢς ἀ6ν]]} 
30 15 βοῆς ουἌκ οὗ [ῃγ ἀαυρδίοτ. Απάὰ ΨΏδη 886 ψὰ8 οοπῖὲ ἴο "ὃ 

ὮΙ Βοιι86, 58ὴ6 ἔουπα τλε ἀδνὶ] ροὴς ουξ, Δηὰ ΒεΥ ἀδιρῃςεγ ἰαἱά 
ὌΡΟη τῆς Ὀς6α.35 

31: “Απά δρδίῃη, ἀδραγίηρ ἔγομι [6 οοδϑίβ Ποῖ Τγτα δηᾶ ϑιάοη, 
δ οδηγ6 18 υηΐο 16 8564 οὗ (δ]1|66, [ὨχουρὮ τῆς τηϊάϑι οἵ [86 

22 ςοδϑβῖβ 1" οὗ " Πεοδροὶ 8. Απά {ΠῈ Ὀτίηρ υηΐο Πἰπλ οης [δῖ ννὰϑ5 
ἀεαδξ, δηᾶ 5 δά δὴ ἱπηρεαϊπηδηΐ ἢ ἢΪ5 ΒΡΘΘΟΒ ; δηά {με Ὀεβθθοῦ 

33 Ὠϊ δῖο ρμῥυΐ 39 "15 Βαπα ὕροὴ ἢ. Απά δε τοοῖς ὮΪΠῚ αβἰάε ἡ 
ἴγοπι [6 ταυἹἰτυάς,21: δηᾶᾷ ρυϊ 18 ἤηροῖβ ἰηΐο Ηἰ5 ΘΆΓ5, δῃηὰ ὁ Ὦς 

34 5ρ11,3 δΔῃὰ Ἐτουομθα δἰ ἴοηρις ; Απά ὁ]οοκίης ὑὕρ ἴο ἢδάανβῆῃ, 

π᾿ 6 5'ρῇῃσα, δΔῃηὰ 541 υηἴο Ὠΐπι, ΕΡΏΡἢ δία, ἰμαΐ 15, Βε 3 ορεηεά, 
35. “Απὰ 5ἰγαιρῃῖναγν 3. ἢἰβ ἐαγβ ΨΕΙῈ ΟρΘηΘΩ, δπαᾶ [ἢ 5ἰγίηρ οἵ ἢ 18 

36 ἴοηρια ννὰβ Ἰοοβϑά, δῃὰ ἣξς βραΐζα ρἰαίῃ. Απαᾶ "δε σβαγρεα [δηλ 
δι (Π6Υ δου] {611 πὸ τηδῃ : 9 Ῥᾳϊ [6 τπῆοσγα ἢ6 σδαγρεα [ὮδτΩ, 

37 850 τη υσἢ [δ ΤΟΥ ἃ ρτοαΐ ἀθα] ἴΠ6Υ Ρυ 15 ῃ θα 2, Απάὰ 25 ψνεγε 

ῬῬΕΘΥΟΠα Π]ΘΑΒΘΌΓΕ Δϑίοη 566, βαγίηρ, δ Βαίῃ ἄοῃς 811 (Ὠϊηρ8 
61}: δα τῃβκοίῃ Ὀοϊῃ 35 τῆς ἐφαΐ ἴο ᾿ϑδσ, δῃά ἴδε ἀυτ ἴο 

Βραδῖς. 

ΝΙΠ1. τ 41ὴ [δοβ86 ἄδγ5 [86 τυ ϊταάς Ὀεΐηρ νεγν στεδὶ,ῃῖ δηὰ δαᾶν- 
ἴηρ 3. ποιῃίηρ ἴο εδῖ, [68.539 οδ δα 18 ἀϊβοῖρ!εβ μρϑο ἀρ, ἀπά 

2 88:1ἢ υπῖο πε, "1 ἢανα οοπηραβϑίοη οὐ {Π6 τι] ἰτὰ46, ὈΘοΔιι56 

ἴδαΥ αν ΠῸΝ Βεδη νη το ὅ ἴτεε ἄδγϑ, δῃὰ ἤᾶνε Ὡοϊῃϊπρ' ἴο 
4 οαἴ: Απάὰ 11 βεηά [ἢδπῈ ΑΝ ΑΥ [αϑίϊηρ ἴο [οἷ γ οσῃ Ὠου565,51 ΤΟΥ 
Ψ| [απ Ὀγ 83 [6 νὰν : ἔοσ ἀΐνεγϑ 883 οὗ δ οδηλ6 8: ἔγοτῃ ἔδυ. 

4 Απά ἢΪ5 ἀἸ5. 1 ρ0]68 δηϑνογεα ἴτω, ΕΥοσ ΨΏΘηΟς οσδῃ ἃ τηδη 88ΐἴ- 

5 ἰϑείγ 8δ [ῃ686 »η6η: ΜΊΤΗ Ὀτεδα ἤσσα ἴῃ ἴῃῈ ψ]ἄδγη 658 ὁ 88. Απηά Β6 
ἀ5Κεα [ῃ6πη}, Ηδονν ΤΏΔηγ ἰοᾶνεβ ἢανα γε ἡ Δηά [ἢδγ 5414, ϑενβϑη. 

6 Απά ἢς σοπιιηβδηάδα ὅΓ [ῃ6 Ρ6ΟρΪς 83 ἰο 511 ἀοννῃ οἡ ἴῃ6 ρτοιυηά : 
Δηα Πα ἴοοϊκς ἴῃς βενθὴ ἰοᾶνεβ, δηα ρᾶνα [ἤδη κβ, δηά 85 ὑγακε, δπὰ 
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αἵ ψ ετβ. 31, 35, 

ὦ ὋΣ ϊ 
7 8ες Μιι ἷν. 
εἰν 

᾿Ὶ 8ρεοιαριν, 

εἶδαρ Υἱ ὶ. 

Ἤ (ὐπδ. 
Μαιι. χχ. 
34: ΤΡ: 

ἕ ὅεε ἅμα. 

»" Ὅμκν, Πρ. 
Υἱϊὶ. 12. 

“ 85:6 οἾΔΡ. 
ν. 43. 

Φ (οπιν. Μαῖς. 
ἰχ. 31; οδδρ. 
ἷ, ἃς. 

2 ΟἼὨδρ. χ. 26. 

4 Ματτ. χυ. 
332-30. 

ν᾿ Οοιιρ. οπλΡ. 
ΥἹ. 34. 44. 

δανε ἴο 58 ἀϊδβοίρ]ε8 ἴο βδεῖ Ὀείοσες ζάφρε, δηὰά δον ἀϊὰ 40 βεὲ:. 

γ τάσονε Ὀεΐογε ἴῃς ρεορὶε ὃ Απά {πὸγ μά ἃ ἔδεν 83114}} 5868: 
Δηα ἢα ὈΪ6556 4, δπὰ 41 οουῃηωδηαοα ἴο δοῖ (θη 8 α͵5ο Ὀεΐοτγο 

8 ἡάφνι. 5038 ἴον αἰὰ δαΐ, ἀπά ννεσεὲ Π]16α : δπᾶὰ τῃ6} ἴοοκ ὑρ οἵ 

14 δηᾷ γεῖ, 97 ὄνθῇ 16 Ξὴ6. ψοηΐ ΔΎΔΥ υηίο 
16 γὰφ ὅδε αμίλογέβέος γεσα ἀπὰ ἰουπὰ ἴῃς ἈΠ Ἰαϊὰ ὑροη ἴῃς Ὀδά δηὰ ἢ 6 

ἀετοῦ ροηδ ουἱϊ 6 ψνεηΐ ουἍξ ἔγοπι (ἢ6 Ὀοτγάδτβ 
18 ληὰ οαπης ἰΠτουρἢ ϑἰάοη ν Βογάθυβ 3 Δ 
1. πεν ἀρατγί 33 αρδί 385. 6 (τοὺ 
Ἅ οἱ 5ιγδλ σὨΓΨΑΥ 36 Αηά [86Υ 36 ὄνρῃ 
“Ι! ψὮδη ἴΠΕΓα 8 ἀρδίῃ ἃ στεδὶ τ ἰταάα, 35 λῃὰ {πον δὰ 
Ὁ ἢ6 80 τ1ῃ6γ σοηπξίηυβ πὶϊ τὴθ ΠΟῪ 
81 τῃοἷγ ὨοπΊα 83 ἴῃ 88 Δηα 50Π16 8. ΔΓ6 ΠΟΙ 
δὲ ὙΏΠΘηςΕ 5}4]1] οηα Ὀδ6 Δ0Ϊ]6 ἰο δ]] 886 ἃ ἀδβογὶ ρἷδοδ 
δΊ σἱνεῖῃ σοπηπιδηαπηεηΐ ἴο 88. τη τυἀ6 
89 ληὰ πανίηρ' ρίνεη [ΠΔη (5, Ὦ6 4 ρ»κεἱῦ ἀἰὰ 
4 δληὰ μανίην δ]6556α, ἢ6 45 [Π656 4 Απὰ 
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9 ἴῃς Ῥτοΐκθη »“εαξ τί ννὰ5 "6 Ἰε[ βανδὴ ὑαβίκείβιυ Απά Ἃἢδγ ἰδαΐῖ 
ἢδα εαἴδῃ 9 ψεσα δρουΐ ἔουγ [πουβαηά : ἀπά Βα βεηΐ ἴβδῖὰ αναυ. 

ΙΟ Δπῃᾷ 5ιγαίρίναν Ὧς εηζεγοα ὁ ἰηΐο ἃ ἢ! Ὁ ψΊ Ὧ15. αἸ501Ρ165, 9 Οβαρ. ἄϊ. ο. 
ΔΗ οδιὴθ ἰηΐο ἴῇ6 ραγίβ οἵ ᾿.δϊπηδηιῃᾶ. 

44 οὗ Ὀτοκθδϑη ρίεςθϑ [δὶ Τα 
46 ,μἦε δον στε δογίζος ογεῖξ δὶ δὰ δαΐδῃ 

ΓΟΜ». ποῖεϑβ ου Σ δῖ. χν. 21--3230ὅ. ΤῊΘ τι ΓΔ οΪς 
(νε 8, 22--37) 18 ὑδοῖ, 'ὰ ἴο Μδῖκ δηὰ οὗ βρεςΐδὶ 
ἰηϊογαϑῖ, 

γεῖ. 24. Απᾶ ἔσομι ἴπθη00θ. ῬτοΡΑΌΪ Οάᾶροτ- 
πᾶυπι, ἰπουρἢ τὰς ἸοοδΙὙ 15 πον οΓο βροςοϊδεά, 
--- σοιϊ. αἴποεν : "Πάσον,, ἴο ἀνοϊάὰ ἴπ6 
ῬΏΔΓΙ56 65. --- 70 Ὀοχᾶθογα οὗ ἸΎΧΘ διὰ βίάοῃ. 9:6 
οὔ Μαίϊ. χν. 21. ϑοῖης δηοϊθηΐ δυο 165 ογαϊξ 
“δῃὰ δἰάοη, ὑγοῦδθϊυ ἴο ἀνοϊὰ 4 αἱ βου ἐγ ἴῃ σου, 

1. --α- Ἑπίοχϑὰ ἰῃΐο ἃ βΒοιδθδ. ΤῸ δνοὶὰ ποίϊοδ. --- 
ἃ "9 οουϊὰ ποῖ 6 ἰᾶ. Ετοπὶ (ἢς ἄεϑιῖσε οὗ τῆς 

ΤΩΟΙΒΟΣΥ ὙΠῸ οᾶτιθ. ὅς δηϊεγοα {δ6 ἢουδό, ἀπὰ 
αἰεγνατὰβ [ο] ον Ἡΐηι ἰη ἴῃς ψᾶγ. ϑοηια 
Βονανοῦ βυρροβς (δὲ τῇς ἢγβί δηίσεδίν (Μαῖι, 
χν. 22) ἴοοῖκ ῥίδος οὐυϊδὶας ἴὯε Βουβε δηὰά τῇς 
β.4] δηϊσγεαῖν Ἡ]ΓΪη 1ϊ, 580 [Παὲ “Ης οου]ὰ ποῖ Ὀς 
δια,᾽ Ὀδοδιβς δῆς ῥὑτγεββαά ἴῃ, 

γεῖ. 25. ἨΜδνίης Ὠοασὰ οὗ πἷχα, οᾶσπιθ. Ῥτοὺ- 
ΔΌΪΥ ἱπῖο ἴῃς ποῦδα. -- Ε611 δὶ μὲ ἴοοῖ. [Ι͂ἢ ἢῸῚ 
ΒΔ] δηἰτεδὶν 4150 886 " ψοτϑῃὶρρεα Πίαι᾽ (Μαῖί. 
χν. 25). 
ψεν 26. Α Θ,θοῖε, Ζ. 4., ἃ ΟςμῈ 6 ἴῃ σοὶ σίοη, 

-- Βγχορδοιλοίδη ΟΥ̓ Τ806, 5 ΟὮ ἃ πδιΪΟΏ ΠΟ ἸΟΏΡΘΓ 
ἐχὶϑιεἃ. ὙΠεῖς πγεῖε ῬΠδηϊοΙΔη5 δὲ (αγίδαρο ἴῃ 
Γἰργὰ (ΑἐποΔ), 45 νοὶ] 25 ἱπ σιτία. Τῆς ΡΠδηΐ- 
αἶδῃβ ννεσα Οδηδδηϊεβ Ὀγ Ἔχίσαςτοη (ςοπιρ. Μαίί, 
χν. 22). --- ΒῈ6 Ὀοδουρηῦ δἷπι. Ηδετε οςουχτοα 4]] 
(ς ἀεἰ1}}5 ρσίνθη ἴῃ Μαῖζ. χν. 223-25. 

ψε τ. 27. 1ιοῖ ἴδιο οὐ] ᾶσθι ἢχαὶ Ὀ6 Δ11οᾶ. “ ΤῊΪβ 
ἱτηροτγίδηϊς δαάϊίοη ἱῃ Ματκ 8εῖβ ἐοόγῃ ἴῃς ψΠΟΪς 

οὐυπά οἡ ΜὨϊσοἢ ἴῃς ῥγεϑεηῖ τεΐξα88] τεϑίο. ΤῊς 
ΤῈ νεΓα Μγη ἴο ἢᾶνε ἴῃς ροβρεὶ οἤετγεὰ ἴο 
ποτὶ ἔοσ {πεὶγ δοοερίδπος οὐ σο]εοοῃ ; ἰξ γ͵,Δ5 
νοΐ γεΐ ἐΐνις ἕου (Ὡς εη}]ε65 ᾽ (ΑἸ οτά). 

ε΄. 29. ΕῸΣ τοΐδ βαγίηφ. 4.9 δὴ ενϊάεηςα οὗ 
ΒΟΥ χαΠλ.--- ΤᾺ6 ἀδιροι 18 ΠΈΣ οαΐ, Α5 Ης βροΐζο, 
τὰς τηΐγδοὶς τνᾶ8 ρετοστηςα (Μαῖϊ. χν. 28). 

γεῖ. 320. Απᾶὰ 8:60 ψομΐ ΔΎΔΥ [0 ὯΟΣΡ ΟΌδΟ. 
ΤῊ βεῖςἢ οὗ μοὶ τείυ τι ἰ5 Ῥεου ᾶγ ἴἰο Ματζκ. 
516 Πδὰ ορεγεὰ [ἢ σοτησλδηα : "Ὁ [᾿γ ννγαγ.᾽ -- 
Τιαϊὰ, οτ, “τῇγον,ῃ;, ὌΡοα [Ἀ9 Ὁοὰ. {8 45 ἴῃ 
ἀοηηοη ᾿ἰεξ ἤδσ, θαϊ ἴῇ ἃ αυἱϊεξ σοπαϊτίοη, ΙΓ ἢ 
ὙΔ5 ἴἰῃε δον άδεηςα {πδῖ τῆς ἀππίση Πδὰ ζοῆθ. ΤῇςἪ 
οογίδοῖ οσάευ ἔανουβ [15 νον. ΤῇῈ δχῃδυβίοη 
ὙΆΞ παίυγαδὶ, Δῃμα ἃ βίρῃ οὗ οοιηρ]εῖς αἀἰβροββαβ- 
δίοη. 

νεῖ. 31. Αμπὰ οδ8πὶ0 ἢ Βίάοι. Νοῖ [Π6 
εἰν, θὰϊ τὰς αἰδιπςς (ἢ ἴετθά. Τῆς οουτβα 
ΨΔ5 ἤτβῖ ποιινασζά, ἴδῃ δαϑιναγαά, (ἤδη βουϊῃ- 
ψΑτα οὐ βουϊ πῃ ννοβοναγα, ὨτοῦρὮ [86 τοϊὰσί οὗ ἴδ0 
σοχίοι οὗ θοδροἱα ((ἢς πουΐπετη μαγί) ἴο ἴῃς 
ἐα:ί67: ϑῆοτς οἱ ἴῃς 568 οὗ Οδ)ιῖεθ. 866 πὰρ οὗ 
ΤεοδΡροΪΪβ, Ρ. 271. [πὸ πιακίηρ (ἢΐ8 αἰτοῦ, ΟἿΓ 
Ιοτὰ ννᾶ8 βεεκίηρ πεεάςξα τϑυγεσηδηΐ. 

Ἅετῦ. 22. ΗἨδὰ δὴ ἱτιροάϊτηθηΐ ἐπ ἰ6 δρΘΘοδ. 
Τἰϊ., “μασγάϊγ βρεακίηρ.᾽ [1 ἰβ τῆοσὰ ργοῦθδῦϊε τῃδὲ 
Ὡς ν»ᾶ8 " ἀοδέ δηὰ ἀρ ἴλη ἃ " βίδιησηοσογ,᾽ εἴς. 
Πεδέμεβϑ υϑυδι}ν σδυ8ε5 ἀυτηῦηςεβ8. Απ δοεῖυδὶ 
δηὰ βεραγαῖς ἀδίδοϊς ἴῃ ἴῃς νοοδὶ ογρδῃϑ 15, ἢον- 
δνοῖ, ἐν ὐρι τῷ Ὀοῖἢ ὈΥ͂ ἴῃς ἔοττῃα δόσε υβεὰ πὰ 
(Ὡς πιοςὶς οὗ Πελ]ηρ. ΤΠΪβΒ τὴδὴ νγϑ ποῖ Ρο8- 
86586(, 45 τδην (ἢι8 δῆϊιοϊοὰ ετε. Ῥοβϑεββϑίοῃ 

46 δοδῖ 

Δηα βυςἢ ἀἴδοδϑοβ πὰ ἀδξογτη ἶε5 τὸ ἴο Ὀς ἀΐ9- 
Εηρσυϊϑῃεα ; [Π6 πιοσε 580, βίπος Ματσὶκ 18 βρες δ! ]} 
Δρὶ ἴα ἴ6}1] οὗ οὖξζ 1 οσαβ ῬοΟΕΣ ΟΥΟΥ ὑπο δ δ ἢ 
ΒΡΙΓΙΒ. - Τἴὸ ἸΔΥ Ηΐφ ποπᾶὰ προὰὶ δἷἰπ. ΤὙΠΟΕΥ 

οὐρῇϊ (Ὠἷ8 νγᾶβ πεζαβϑβάσυ. 
ΨεΣ. 32. Ἰοοῖκ δἰ ἤτοια ἴδο τυ] πὰθ 

δΔρασί (οσ, " ΌΥ ᾿ἰπ|56}5᾽). ΤῊΪΐ8 τῇδΥ ἢανῈ Ὀδθῃ 
ἴῃ Τοπβοαυξδηςς οὗ βοῖπς δου Δ  Υ ἰῃ ἴΠ 6 “πῶ 
ὮΙ τη56 1, οσ ἱπ ἴῃς βρεοϊδίοσβι ὙὍΠᾶ ὑδορῖς οὗ διαὶ 
ἀϊδιηοϊ (58ες Μαίξ. χν. 30, 31) εσῈ ῬΓΟΌΔΌΟΙΥ τυὰς 
Δηὰ πΊΟΣΕ ΟΥ 1658 ὑπάου Ὠεδίῃοη ἰηἤυσδηςο. ΤῊς 
ῬΘΟΌΪΔΙ ΤΩΔΏΠΟΙ οὗ (ἢς ταϊγαοὶς 85 ποὶ οὔοᾶ- 
Βοῃδα Ὀγ ἴῃς ΑἸ ΟΌΠΥ οὗ τς ολ86. Ὑὴε ἀεβῖρῃ 
866 1}58 ἴο Ὦανο Ὀαδη, 5111 ἴο σοπποςοῖ ἴδ σηϊγδου- 
Ἰουβ8 εβεοὶ σι ΗΒ οὐγῃ Ῥεβοη, γεὶῖ ἴο 5Π0}77 
(δα Ης νν»ῶᾶβ ποὶ Ὀουπὰ ἴο οης τροάθ. [Ιξ ἰδ 
ποῖ πΕΟαΒΒΑΣΥ ἴο δηᾷ ἃ 5υτηὈ 0} 108] τησδηΐηρ ἴῃ 
Εδοἢ δεῖ. -- - πὰ 80 δρδὶ διὰ τοπονιϑθὰ δῖ8 ἰοπβτο. 
ῬΤΟΡΔΌΪΥ πιοἰϊβίεηἰης ΗΒ ΠΏΡΕΙ τὴ ἢ Ξα]ῖνα, Ης 
τουςῃεα Πὶβ ἰοησρυς. ΤὨς ἴνο ρῥασίβ δϑεςιεα ὃὉγ 
ἀἰβοαθαὸ όσα ἰουςπεά, ἴο 5ῃὁον ἴΠλῖ οὖν 1,οτὰ 
οουἹὰ ομοοβε Ηἰ5 οὐ τηοάθ. ν ε πηᾶυ, ον- 
ὄνοσ, τερασγὰ [ἢ6 Ταῖγαο]α 85 ἃ ᾿Πτεγδὶ Φ] ]τηθηὲ οἵ 
15.Χχχν. 5. “ἼΤὨδη 5841} [6 δᾶσβ οὗ [ῃς ἀδαξ ὃς 
οὐ ἰοπρκὰὶ εἰς. 

γες. 34. Απὰἃ ὌΡ ἴο βοαύϑῃ, [}ἢ 2γαγεν, 
ἔπι Πῆρ: ἴο δὅον Ηἰβ οςοπηδοϊΐοη τὴ Οοὰ ἴῃς 
Δἴθοσ ἴῃ μεάνδῃ, οὐσ δραϊηδὶ ἴῃ 6 ΤηΔρΊΟΔ] ἰπϑυ- 

ΠΟ 65 ΜΟΙ ΤΥ μᾶνὸ Ὀδδη δϑϑυπιεα Ὀγ ἴῃς Ρ6ο- 
ῬΪς οὗ ται αἰϑισὶςξ ; Ροσῆαρ8 ἴο αϑὔδεςϊ ἰῃς ἀδεδέ 
δηὰ ἀυρ τδῃ, το οουἹὰ ρῥεσοεῖνα (ἢ Ὶ8. --- ΗΘ 
κἰἱαμβοᾶ. Ιῃ ϑυσαραῖῃυ, Αἰνναυβ ἔδ]ῖ, Ὀυϊ Ὠετα 6χ- 
Ῥτεββαᾶ ; Ῥοσῇδρβ 4150 ἴῃ αἰβίτεβϑβ δῖ ἴῆς ἱρηῆοσ- 
Δησα δηὰ βυροιβθοη Ης νουϊὰ ονεγοοχῃςδ. --- 
ἘΡΒΡΒαῖα. Τῆς ῥσεςοῖϑε ποσζὰ υβεά, ἰσϑηβὶ δα 
ἱπίο Οατεεὶς Ὁ Μαῖκ, τηδδηΐπς 00 ἴδοὰ οροπθᾶ 
(ποσοῦ ἢ). [τ 15 οἸοβεῖν τεϊαϊοὰ ἴὸ (δε Ἠε- 
ὈΓΕῪ ποτὰ υϑοεα ἴῃ Ιβαϊδ χχχν. 5. Τῆς (οπὶ- 
τηλῃα ννὰ8 δα ἀγεββο ἴο ἴῃς τηδῃ, 45 5 Ὁρ ἔσοπι 
τῆς ψνου]ὰ Ὀγ ἴῃς ἀεξεςϊ οὗ {Πε586 ἴπὸ 56 868. 

γετῖ. 3ς. Τδο δχίηρ᾽ οὗ πὶδ ἴοπρστθ, (ἢς πηρδαϊ- 
ταδηῖ, ψΠδίσνοσ ἐΐτγαβ, γγ88 ἸοοΟΒοῦ, τν28 τοπιονοά. 
- πὰ δ6 δΒραῖθ Ῥ᾽ αἰ (ογ "τσ Ε]γ᾽). 1 18 ποῖ 
ΠΕΟΟ5βαΓΥ πΡ0]1εἀ ἴμδὲ Ὧς τνᾶβ δοϊας ἴο 5ρθᾶῖκ ἴῃ 
ΒΟΙΠΊ6 ΨΆΑΥ Ὀεΐοτε ἴῃς οὔτε. “ΜΑΙ 5ῆον, ἴῃ ἢΐ5 
δοοουπὶ οὗ ἴῃ6 ΣΩΪΓΔς]65, ἃ ὑσγοίοσεηςς ἔοσ ἴοβα 
Βεα] πρ5, ἴῃ Δὶς τῆς στδάυὶ ὑσγοςθβθ8 οὗ [86 
Οὔὕγα, ἃ5 σοηηοοίδα ὙΠῸ ἴῃς ᾿Ἰηβίσιπιδηϊ δηὰ τ86 
ἀςνεϊ͵ορειηςηῖ οὗ ἰξ, 15 νἱν! ]ν ργεβεηίεα ᾽ (1,δηρ6). 

γεν. 36. [86π|, εἰς, ΤὮδ ῥσοῃιἱτοη 
Ὑν 45 ΤΔΙΗΪΥ ἴο ὑτονεηΐ ἜἽχοδδβϑῖνα ΖΘ] διηοην ἴΠπ656 
ταουπίδίηεετβ (οορ. Μαῖΐϊ, χν. 20, 31). 

γεῖ. 37. Βογομπᾶὰ τρϑαδῦσθ. ὙΠΕΙ͂Γ ὀχοσϑϑῖνὸ 
ΖΕΔ] ψ͵ὼΔ8 εαυδ]]εαὰ ΟΥ̓ ὑπεὶγ Ὄχοαβϑῖνς δϑϊοῃ 8ῃ- 
τηδηΐ. --- Ἠθὸ ΒΑ ἄοπο 811 Γυΐηρε τῦῦ}}. Ῥογῆαρ8 
Δῃ ΔΙυϑίοη ἴο Οδεη. 1. 421; ἰῃε βδαῆς Ῥονοσ δηὰ 
Βεπεῆσεπος ποτα τηδηϊξεβίοα ἰῃ Η5 Παδ]ηρ 45 ἰῃ 
Οοὐἷβ ψνοῦκ οὗ οτοδίοῃ. -- Ἦὰ9 ἀπ [0 ΒΘ δὶς. 
ΤῊΪΒ ἔδνοσβ ἴῃς νἱεν ἰῃαῖ ἴδ οσυτεα πηδῃ τγᾶ5 δἢ- 
Εἰσεὶν βρϑεοῆϊεββΊΌ ΤῊς ψΠ0]6 νεσβα ἱπεπιαΐαβ 
[παῖ [18 γγᾶβ Ῥὰξ ΟἹδ ΟὗὨ ΤΏΔΩΥ ταϊγλοϊο8. (ΟΡ. 
Μαῖϊ. χν. 20, 31. 

τα, 



ΓΗΑΡ. ΨΙ111. 1-21.] 

ΟΒΔΡ. υἱϊ. ττῖο. ΤῊΝ Μικαουιοῦβ ΕΈΕΌΙΝΟ 
ΟΥ ἔουξβ ΤΗούβαν". ὅ66 οἡ Μαῖϊ. χν. 322-39. 
Τῆς δοοουηῖβ ΔΓῈ υϑυδ!ν ΑἸ Κα, ἀρτεεὶηρς δὶπχοβὲ 
ψοτγα ἔοσ ννοσά. 

Ἅοετ. 1. [πὰ ἴδποδθ ἅδγβ. Μαίίμεν σίνοϑ ἢῸ 
τιατὶς οὐ ἔπι6, ἀπ Μαγίς 15 ἱμάθδηϊϊθ. “ΤΆγχοα 
ἀδγβ᾽ (νεσ. 2) 15 τηοῖς βρεςῖβο. 

6... 3. Αμπὰ βοζὶθ οὗ ἴδπο6πὶ Δ͵Θ ΟΟΙΩ6 ὕχζοῖι ζϑσ. 
ῬεουϊΑΣ ἰο Μάγκ. 
γε. . Α ἴον 6118}]1 321:9ὁ5ὅ. Μαῖκ 5ρελκβ οὗ 

[δὶ βεραγαῖοϊγ. ΤῈ ἰδησυᾶρσεα ἱπιϊπιαῖεϑ ἰδ 
ἴεν ἡγοσς βορδγδίοϊυ ὈΪθβϑοα δηὰ αἰβι υϊεα, --- 
Ἡαδνίηρ Ὀ166506.. Α ἀϊθξετεπε νοτὰ ἔτομῃ ἴῃαΐ υβεὰ 
ἴῃ νετ. 6. Ἴδε αἰπιϊηςείοη 15 5 σι, μοννενοσ : [818 
Ομ ἐπα ρ  γίηνς 27γα::έ, ἀπὰ ἴῃς οἴμοι ἐλαμξερεσέρρ. 

ΓΟ ΠΗΑΡΤΕΚ ΝΙἼΠ]. 
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ες. 8. Βαοϊκοίβ. Νοῖ ἴῃς ποτά υϑαὰ ἰῃ ἴδς 
δοςουπὶ οὗ ἴῃ 5ἰ τ ΑΥ τα ϊγαοϊθ. 9566 ποίθ8 ου 
Μαῖί χν. 27 ; χνὶ. 10. 

νεσ. 9. Μασκ δραὶπ οὔ β " Ὀεϑ 68 ΟΊ ἢ 
Δα σὨΠ]ατοη." 

εσ. τόθ. ἱπῖο [δ0 τορίουβ οὗ θαϊδηῦίδα. 
Μαῖίμεν : "Μασδάδη᾽ (Ε. Ν. ’ Μαράδ!]4.᾽). ΤὨῊβ 
ἴγχο ΨΕσῈ ῬΓΟΌΔΟΪΙ πᾶ δδοὴ οἵδθποσ, ποτ οὗ 
ΤΙΡοσίδβ, δηὰ οὖσ 1 ,οτὰ ϑ6οβ ἴο ἤλνα ἰδαπάεὰ δῖ 
ϑοιὴς ζεϊγεα ροϊηξ Ὀεΐνεεδη ἔπε. ὅ6ε6 Μαῖΐί. ου 
χν. 9. Το ΤΏδΟΥΥ δὶ ἴΕΥ νοτε οὐ ἴῃς βου(ῇ- 
Θαϑίθσῃ βϑῆοτε οὗ ἴῃς ἰακε ἰ8 δ᾽ ορείῃου ὑηβυρ- 
Ῥογίβα, δηὰ τη καβ οὗ ἴῃς686 ουγηουβ οὗ ουῦ 1,οτὰ 
Δ 41}655 Δ Π ἀοτ]ην. 

111-21. 

7. Ἐποορδν εὐὐὰ 116 Ῥῥαγίξεες, αμά ἐζς αὶ δφογοσείηρ ο7 ἐς Σαξε. 

ὃ δ νἑ ΝῺ («ὃς Ῥἤαγβθθβ οδῆηα ἴοσίῃ, δηὰ Ῥδρᾶη ἴο αυδϑίϊοη “5 ΜΑΤΈ. χνὶ. 
Δ 1“12. 

ΨῚ Βίπι, ὃ βεοϊκίηρ οὗ ἢΐτη ἃ βίρῃ ἔγοπι ἤδάνεη, ἰδπικρῖ- δ « Οοτ. ἰ. 22. 

12 ἱηρ ̓ πη. Απὰ “ Βε βιρῃεὰ ἀδερὶγ ἴῃ 815 βρίγιῖ, δηὰ βαϊΐῃ, ΝΥ Ἂς Οοπιρ. ἐμαρ. 
οί [815 σεηθσγδίίοη βθαὶς αἴζεσ 3 ἃ δίρῃ ἡὶ νεῖν 1 840 τηΐο γου, 

13 ΤΟΙ͂Ο 5}4]}] πο 'ρῃ 6 ρίνδθη υηΐο [ἢ158 ρϑησγδίοη. 

υἱ. 34. 

Απὰ ἢδο6 

Ἰείς τΠθπ, δπᾶ δηϊεγίηρ ἰηῖο (Ὧ6 5810 δραίΐη,8 ἀδρατίεα ἴο ἰῃῆς 
οἴου βιάδ. 

Ι1{4{ Νὸον 2{ε αέδεῖῤίσς δα ἰοτγτροίίζξη 6 ἴο ταἶζα Ὀγεδά, ποι ἢ γ ἢδά 
Ι5. ΤΟΥ ἴῃ τἢς 581|0ὃ ΜΙ τΠδῖ τόσα ἤδη οἠς ἰοα. Απά ἢ6 

ομαγρεά ἰῃδπηὶ, βαγίηρ, Ταῖκε περά, θεννασα οὗ [ἢ6 ἰεάνθὴ οὗ [6 

16 Ῥῃαγίβεθϑ, δηὰ ογδ [ἴῃς ἰεανθεη οὗ ὅ Ἡεσγοά, Απα ἴδδυ τϑαβοηδά 
δίηοηρ με πΊβεῖνεβ, βαγίηρ, 72 ἐς Ἰ Ῥδοδυδε ψὰ ἢανε ὃ πὸ Ὀγαδά. 

17 Αμπὰ ψῆδῃ [6815 Κηαν 22, ΒῈ 9 58 ὑπο ἴδεπι, ΝΏΥ τϑϑϑοη γε, 

Ὀδσδιι86 γε να ἢο0 Ὀγϑδα ἡ ρεγοείνε γε ἢοΐ γεῖ, μοι ὑπᾶρτ- 
18 5ἰδηᾶ ὃ ἢανε γε γοὺυγ μεατζί γεῖ 10 μβαγάβηβδα ὁ Ἡδνίηρ δγεϑ8, 866 

γε ποῖ ὁ δηα δδνὶηρ ΘΔΓ8, ἤ ΑΓ γα ἠοῖ ἡ Δηα 40 γε ποῖ ΓΟΠ6Π1- 
19 Ρεγ 3 ΨΝΒΕΩῚΙ Ῥγάκα ὁ ἴῃ6 ἧνα ἰοανεβ διηοηρ 12 ἥνε ἱπουδδηά, 4 Ομαρ. νἱ. μι, 

δον ΤΏΔΩΥ Ὀδϑίςεῖβ [1}1] οὗ ἔσγαρτηθηῖβ 18 τοοϊ γε 16 υρὺ ΤΏΕΥ 
20 580 υηΐο δία, Τψεῖνε.Ό Απὰ ψῇδη 7186 βανθη διλοηρ 12 ἐΟΌΓ 7 γετὶ. 6, 9. 

[Ὠουδδηά, ΠΟῪ την θαϑίζεῖβ 1] οὗ ἔγαρτηθηῖβ 33 ἴοοκ γα Ἔπρ ἢ 
21 Απά τἢδγ 54, ϑενεῆ. Απά ἢδ βδίά υηΐο ἴδ, Ηον ἰ5. 1 ἰῃαΐῖ 

γε ἀο ποῖ 1δ πῃ ογβίδηα ἢ 

αἵ ϑεε Μεῖ:. 
Χχὶϊ. τό. 

1.07 ἰυγΐηρ 3. ογξ αἴῖεγ 5 ρλῖῃ οηίοτηρ ἐηω20 ἐλ6 δοαΐ 
4 Αηάὰ {ἰπ|ὸὴ )Λ} ξοτροῖ δ᾽ Βοδὲ 6 ο»τἕξ οἵ 
Ἴ ΡΣ βγη, 12 ἐς δ {πὸγ δὰ 9. Αμὰ 6505 Καονίηρ ἰξ 

10 ρ»εῖξ γεῖ 1 (,) ἑἐμεισαά ογ (ὃ) 12 ἐου τῇ6 ᾿ 
18 Ῥγόκθῃ ρῥἷθοαβ 14 γε τοὺ 16 1)0 γε ῃοῖ γεῖ 

ΟΝ ἴῆἢς ψ8ο]ς βεςοϊίου, 866 ποΐδ8 οἡ Μάαϊῖι. χυὶ. 
1-12. 
ΨεΥΟΙΙ. Απὰ ἴδο Ῥμαγίδοοα. Μαϊζῃεν : “ν 

ἔς ϑααάυοςςδβ.᾽ Βαῖ ἴῃς ἔοτηηεῦ ψγετα ἴῃς ἰοδλάετγβ. 
ΤῊς βκορίςαὶ ϑαάάυοεεβ εῦὸ ἘΠ σεΪΥ ΠΥΡΟΟΥ" 
2] ἰῃ Δϑικίῃα ἃ ϑ'σῃ ἴτοτηι βου. -- ὕ 8120 ΖοσίΣ. 

ΘΡΥης ΒΟΘΕ ΠΥ 15 ἐπρ] ]ςἃ, ἩΗΐς πδὰ ᾿δηδεὰ δὲ 
βοιὴς Γεϊγεα ἸοΟΆ ΠΥ (566 οἡ νοσ. 10), γβοσα πςοὶσ 
ορροβίἴοῃ βρεθα!ν ἐουπά Ηΐἶπι, β'πος {ΠπεῪ ὃ6- 
ἄβῃ, αἱ οηςς, ἴο φποοίίοι τἱτι εἰ. ὙΠεβα ἀς- 
[2115 ἅτε ρεου] δῦ ἴο Μαγκ. 

νεῖ, 12. Απὰ 16 επἰᾳιιθὰ ἀφορν ἐπ ἰδ δρίτὶξ. 
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ΤῊ5 5, ΟΥ στόδῃ, σδίης ἔγοιη Ηἰ5 Ὠδαγί, βῆον- 
ἱῃὴρ πονν Κα ΗΪΥ Εἰς ἔοϊς τῆς ορροβίοη Ης δποουη- 
ἰοτεἃ. ΤΠΟΥ βῃονεα πηοτὰ ἀδοϊἀεὰ δημγ, Ὀυξ 
ἴῃς ῥ]αίη ὑγεαϊοϊίοη οὐ Ηἰ5 ἀφαῖῃ πϊοῦ 80 βοοῦ 
ξο]]ονεὰ (νογ. 31), δον [δαὶ Ης Κπον ἰἢς οτἱβὶβ 
ἯΔ5 ἈρΡτοδοῆϊῃησ. (ὙἴΒῈ ἰρῃ οὗ τῇς. ρῥτορδεῖ 
Τοηδὴ,᾽ Μαῖξ. χνὶ. 4, βοὶπθ ἰῃ ἴῃς βᾶῆγε Μγ7γ.) [1 
ἸΏΔΥ Ὦᾶνε Ὀδδη ἃ βίρῃ οὗ Η:5 δπιίοσίηρ, ἰπουρἢ 
ἰΠ Ὠυπιᾶπ Ῥᾶηρ, ὕρου (6 ἀρροϊηϊδαὰ ρδαῖῃ οὗ 
ἐ υϊλέῖοη. Βυΐ τῆς 5 ἢ γγάβ πηδίην ἔοΥ ἴπ 656 
ὙΠῸ νου] τε)εςὶ ἴῃς δίοῃι πη ΒΟΙΤΟΥβ [ΠΟΥ ΕΙΟ 
ἴδ: ἱπβιγυσηεηῖβ ἰῃ Ῥγοἀυσίηρ. 

νεῖ. 12. ΤὨΪΒ ψὑγαϑθηῖϊβ τῇοσς αἰβι ΓΕ τῆλ 
ὃς ἀκόουίι ἴῃ Μαδιίπον ἴῃς ἱπιτηδαϊδῖς ἀςρατγίυτγα 
ἴῃ τῆς ναὶ πρς Ὀοδῖ. --- Τὸ [89 ΟἿΟΣ δἰὰθ. Ἠς 

᾿ τεϊυγησά τὸ 4116 6 Ὀὰϊ οὔος δραΐη, δῃὰ ἤδη 85 
αυϊεογ 45 ροββϑὶ]Ὲ (ο ΒΡ. ἰχ. 30, εἴο.). 

νεσ. 14. Ὀοδὲ ψἱ τ Τόσα το ΣῸ [81 0Π6 
Ἰοαΐ. " Τς σοηνεουβδίοη αἰὰ ποῖ ποοαββα σὴν ἴδϊκα 
Ῥίδλος ἱπ ἴῃς Ῥοαῖ. ΝΆΘη ἴπεΥ Ἰαπάςεα (Μαιϊμον) 
ΠΟΥ ἔοτροϊ ἴο ΒΌΡΡΙΥ τμεπιβεῖνεβ ἹῈ ρῥγον!β8- 
ἴοηϑ ἔοσ {πεν Ἰαπα ᾿ουχηευν, δἰτμουρὰ ἴπεῪ μδὰ 
Ῥτουσῆς θυ οης Ἰοδέ ϑέι [δὰ 1η ἴῃς Ὀοδί, 
Νο 5ίἰοοῖὶς οὗ ργονίβίουιϑ νγγχὴὰβ πεοεάεὰ ἔοσ ἰῃς βμῃογῖ 
νογᾶρε. 

ΤΗΕ ΟΟΘΡΕῚ, ΑΓΓΟΚΌΙΝΟΕ ΤΟ ΜΑΕΚ. [(μαᾳρ. ΥἼΙ1. 11-26. 

ει. τς. πο Ἰοᾶνοὰ οὗ Ἡοϊοῦ, Μαίϊϊπεν : 
“οὗ ἔς ϑαάάυοεςβ.᾽ Ἡξετγοὰ ννᾶβ ποῖ ἃ ργοξοββοὰ 
ϑω’οασάυςεςο, Ὀυϊ οὔὖῦγ Τοτὰ νᾶ8 νασπὶης ἀραϊηβὲ 
δὲ 411 ἐπεβε λα ἴῃ ςοησῆοη. Ου ἰἴδα Δ]]ΠἸ|ΔπῸὸ 
οὗ τῆς Ῥῃασίβοθθ δληὰ Ἡοτγοάϊδηβ, 866 οὐ οὔδρ. ἰἰ]. 
6. Τῆς οπες ςοσώσηοῃ σπαγδοϊεσίβιὶς οὗ ἴῃς ῬΠᾶσ- 
θες:5, ϑαάάιυςςα5, Δηα Ηοτοαϊδηϑ Ῥγη83 “ ΠΥΡΟΟΩΞΥ ἢ 
(5Ξες οη Μδιῖ, χνὶἱ. 12), ἴῃς 128ὲ πδιηςαὰ ῬδΙΙΥ οῸ- 
αυεδτίης ἢ τς οἴεῦ ὑνο 45 ρος η5 ἀο, δηὰ 
οὗ οουζβα δοίης ΒΥΡοΟΥ ΙΟΔ]}}ν. 

ψεῦ. 16. ΤῊὮς 56ηθς οὗ [8 νοῦβϑα 8. οἱδασγ, Ὀυζ 
ἴῃς ἔοτῃλ νϑτὶ65 ἴῃ ἴδ ΘΑΥΙΥ δυϊδοτὶ 65. 

νεῖ. 17-ὸ. ΤὮς τερτοοῦβ ἢόσε σίνεη δηᾶ τς 
ΤΟίοσθμοαβ ἴο ἴπ6 σα ἶγλ0} 68, ἅγο βοιηονῃαις ΠῈΣ 
τῆδῃ ἰπ ἢ ς ῥάᾶγΆ}]6] ρᾶββασε; ἴῃς δηϑύνοῦβ οὗ [6 
αἰ5οὶρ]65 δρουῖϊ τς ἐγαρτηθηῖβ ἀτὸ ὑτγεβεσνοα, (ἢ ς 
αἰδιϊηοῖίοη Ὀεϊνδοη [ἴῃς ἴννο Κὶπάβ οὐ ἰναβκοῖβ 
Ῥείη Κερῖ υρΡ. Νοῖϊος (παῖ (ῃὴ6 48 εἴδυ8ς οὗ 
γοΓ. 18 βΒῃου]ὰ Ὀς ᾿οϊπεά 11} νογ. 10. 

γεῖ. 21. Ὅο γο ποῖ γοῖ υμπαθογαϊβδηδ, ἐ. Ζ., ΔἔϊεΓ 
(π685 πηΐγας}]68. Μδῖκ βῖορβ ᾿ ἢ 1.15 Ὀτγίεξ 40.65- 
εἰοη, Ὀδοδυβε ἰῃ ψπσ ἔος Οδηῖ]ς τοδάθῖβ ἢ 8 
ταλὶῃ ἀδβίση νγὰ8 ἴο δῇῆονν ἴῃς ᾿οπαϊοη οὗ ἴῃ 6 
Ύνεϊνςο, τδῖμοσ τλπῃ ἴο τνᾶσῃ αραϊηϑὶ ες ν18} Ὡ0- 
Ὀοῃβ. 

ΟΗΑΡΤΕΚ ΝἼΙ]. 22--26. 

716 Β΄» 4 ἴση» ἐμ δείμεασζαζ. 

22 

23 
ΝῺ ΒΒ σοῃμδίῃ.} ἴο “ Βείῃβαίαα ; δῃὰ πεν Ὀσίηρ ἃ ὈΪΪ πὰ “ 866 εμαρ νὲ: 

τῆλῃ υπίο Ὠἰπ|,2 ἀπὰ Ὀαβουρϊ ὃ πὶ ὃ ἴο τουοῇ μη. Αά ὅ 89: «δαν.ἣἱ, 

5 Ὧς τοοῖς 6 ἴῃς δ] ηΔ τηδη ὉῪ [δ Παηά, δηὰ ἰε4 ὅ Ηἰπὶ ουἱ οὗ (ἢ “ (βᾶρ: νῇ- 
ἴον ;5 δηὰ ψῆδη με Ὠδὰ β8ρ117 οὐ ἢ ΐβ ἐγεβ, δηά “ρυῖ 8 ἢ 18 Ε 

24 ἢδῃᾶβ ὉΡοῚ Ὠϊη), ἢς 9 ϑἰκεὰ ἢΐτῃ 1ξ ἣθς αν δυρδι -Απά ἢς 

οδῃ ἰχ. 6. 
66 ςδδρ. ν. 
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25 Ἰοοκεά ὑρ, δηὰ 5614,1 866 πηθδὴ 11 25 ἴγβεϑ, νναϊκίηρ. Αἔΐοεγ [ῃδϊ 
7ἢε Ρυΐ ζὲς Βαπάβ ἀραϊῃ Προ 158 Ἔγ65, δηά ταδάς δϊπὶ ἰοοῖς ὑρ ;5 5 ἀρ 

26 δῃὰ δὲ Ψ85 τεβίοσεα, δηὰ δ8ὺ7 ΘΝΟΥῪ τῆδηῃ οἰεατὶγ2 Απά ἢδ 
βεηΐ ἢϊπὶ ΔΨΑΥ ἴο ἢὶ58 Πουε,}8 βαγίηρ, 5 ΝΕ ΕΣ ρὸ "6 ἰηἴο ἴδε ξ γεν. 2. 
ἴοΟΜΜ,6 ΠΟΥ 1ἴ6]} ἐξ ἴο Δηγ ἰπ ἴδε ἴονῃ. δ 

} 74 δε: αμΐλογέξίες γεασὶ [ΏΘΥ σοτηα 
8 Βεβθθο ἢ Ε 
9 ν| Πᾶσὲ δΔηῃὰ βριτηρ 

20 ϑ6εβδί [ου Δηγ δ ηρ 

4 τ00Κ δοϊ]ά οὗ 
8 Ἦς Ἰαἰὰ 
1 1 βϑοῖῃο τϑῃ ; ἴοῦ ἴ Ὀδῃο]α ζλδη»:. 

3 τὸ ἢἰπὶ ἃ ὈΠπὰ πλδῃ 
δ ὕχουρῆί 
9 δηΐά, ογεζέμρ Ὦ6 

"18. 7λ6 δεοζ σμζλογέζσς γεαα ΤΏΘΩ ἀραΐῃ ἢδ ἰαἰὰ ἢἷ5 ῃαπᾶὰβ Ὁροῦ 5 ΘΥΘΒ ; 
δηὰ ἢε 54} οἰδασγίὶυ, ἀπὰ νὰ8 τεϑίογεα ; ἀῃὰ ἣς 81} ()58 βϑαίηγ) 4]] 
(195 ῥ]δίηὶγ. 

18 ΠοπΊΘ , 
16 7 δες αν λογίζίες ογεῖζ Δ: 5 οἰσιδέ 

14 Ὧο ποῖ ὄνϑῇ δηϊΐϊοῦ 

ΤΗῊῚΙΒ τι ΐγδοῖς, τη οηε δ ὈΥ Ματκ δόμα, 5 οὗ 
ΘΟ ΑΓ ἰπίογεδί, 835 Ἔχ ηρ ἃ ργαάσμαϊ οὐτα. 
ἢ [15 σα86 ἃ5 πη ἰῆς ᾿αϑῖ πχίσγϑοὶς (ςἤδρ. νἱὶ. 22-- 

26), ἵετο τνᾶϑ ἃ βιιρρεβίίοη ἔγοπι ἴῃς Ῥθορ]εα 85 ἴο 
ἴῃΠ6 πιοᾶς οὗ ἢ εδίησ, ἃ βϑερδσζδίου ἔγοῃ ἴδ6 
ετονα, ἃ ἀϊξογοης πιοάς ἔσοπι ἴπδὶ βυρσροκιεά, ἰη- 
ἐΠτ ΠΕ 1ῃ6 ΔρΡρ]σαἴίοη οὗ 5α]ϊνα. Τῆς ῥἷδαςς τνᾶβ8 
απάἀουδιεαϊγ Βειῃβαϊά δ Τὴ ου ἴδε εαϑίθγηῃ 546 
οἵ (ῃς ΙαΚ6. [ἐ ἰβ ργοῦδῦ]ς ἴπαὶ ἔπετε νψᾶϑ ΠῸ 
οἴπεν Βειῃηβαϊαάα. ὅ:6 οὴ Μαῖϊ. χί. 21. 

νεγ. 22. πὰ ΠΟΥ οὐπιθ ἴο Βοίδιδεϊδα, ὙΠΟΥ 
ῃδὰ ποῖ Ἰαπάεὰ ἰῃετο, θαϊ ΡΥΟΌΔΌΙΥ βιορρεὰ ἴδετε 

ἴο Ῥτοοῦζς ρῥγου βίοῃπβ Ουσ 1ογὰ αἷὰ ποὶ ἰη- 
ἴοπα ἴο τοιηδίη ἔδοτε ; Ης ν845 β86θοκίηρ τεῖῦγο- 
τηοηῖ, ἴο Ῥτεραγε Ηἰβ αἰβοῖρεβ ἔογ ἴῃς ἔαζυτγα. -- 
Ὀπὰ δὴ. Ῥτοῦδῦὶγ ποῖ ὕογῃ Ὀἱϊπὰ. 966 ου 

γοΓ. 24. --- Τὸ τοῦοῖι δἶπι, 45 (πουρὴ [μ6 ἴουο ΒΒ νν88 
ΠΟΟΟΒΒΑΓΥ ἴο ἢ64] Ἀπ]. 

γεν. 232. Βεουρμῦ πἰπα οἂαΐ οὗ [δ0 ἴοσηῃ. Α 
τοῖο ἀεοϊἀοα Ξοραγαίζοπ ὄνεη, ἴδῃ ἰῃ ἴῃς ἰαβὲ 
οᾶ56 (σἢΔρ. νἹ]. 38). ΤῊς τεᾶϑοη πΊδῪ δᾶνα Ὀδεη 
[ἢ ὉΠΡοΙΙοῖ οὗ πὸ ρἷαςς, β'ηςε τῆς τπηδη Ν85 Ρᾶϑζγ- 
εἰσυ αι] με βξιαδε ἡ ποῖ ἴο γοὸ Ὀδοκ ἴδεγα (νοσ. 
26). 6 δρρϊοδιίίοη οὗ βαϊῖνα οδτὴς ἤγϑβε, [6 ἢ 



ΓΒΑΡΒ. 11. 22-.Χ. 1] ΤῊΕ ΟΟΘΡΕῚ, ΑΟΓΟΟΒΚΌΙΝΕ ΤΟ ΜΑΕΚ. 

ἴἰδς Ἰαγίπρ οὐ οὗ μαπᾶβ (νῆἰοῖ πδὰ Ὀξδη σαὸ- 
αυδϑῖ6 6) ὙἘΙΟῺ τγὰϑ τερεδιθα (γνοσ. 25). ΤὮγοα 
ΤΟ ΘΡΕΊΕΙΤΕ δοὶβ ἱπβίεδαὰ οὗ ἴὩς υϑ081] ποζὰ ΟΣ 
ἴους. 

Ἅετ. 24. 1800 ἴδ Σ6Σ : 705 1 Βομοϊὰ ἔπθπι δὴ 
ἔζϑϑα . ΤῊς ἔγϑι Ἔχοϊδιλδιοη 18 οὴς οὗ Ἶου- 
ΟἿΒ ΒΌΓΡΓΙΙΒΕ : “1 8ε6 ἰδς τηδη,᾽ ὁ. 4., [6 τηδῇ ὙΠΟ 
ὙΟΥΟ ποδγ, ἰῃς αἰδοῖ] 65 δπὰ ροσῆδρβ (Ὡς τηδη 8 
ἐτϊομὰβ. Βαὲ ἴῃς ουτὰ νγὰ8 ποῖ οοτῃηρὶεῖς, πὰ, 49 
Ὠς δὰ θδδθη αβκϑὰ ἴο [6}}] βαὲὶ πὰ ΠΟῪ ἣδ 54, 
δε δ΄ ἀβ: “Ῥεοδυβε 88 ἐγδεβ,᾽ ἡ. 6., ἱπα 5 πον, ΧΙ 
Ῥεμοϊὰ (ποσὰ ᾽ (1λ6 τηδῃ, ποῖ ἴγ6 65, 48 βοῃὶς ἸηΐΟΣ 
ἔγοτα ἴῃς σογηηοη νουβίοῃ) "ταὶ Κίηρ.᾽ ῬΕΓΏΔΡΒ Ὠΐ8 
ξϊεπ 5, ΟἹ ἐνεὴ [δα αἰδοῖ ρ]658, ΟσῈ ΓΟ 5.16 55} τηου- 
ἵηρσ δρουῖ, αὐγαί ηρς ἴδ ΤΟ80}. Τὰς πιοηϊίοη οὗ 
ΤΏοη Δηὰ ἴγοεβ βυρροβίβ ἴδί ἴῃ τῶδη Βδά οὔοβ 
δδὰ Πί5 δγεβισῃῖ, 
ει. 2ζς. ϑ8ὅεε ἴοοϊ-ποῖς ἴο ἰεχ. Ἐδ βῷν 

ΟΙθα συ (τὰς νοσῖς οὐ ἐπδὲ ἰηβίδηϊ),, δὰ 'νδϑ (1Ππο- 
ΤΟΌΡὮΪΥ) τοσϊοσϑὰ ; διὰ 86 ([πεποεξογννασὰ) δῶν 
811} Ῥίδίηϊγ. Ὅς ἰαϑὲ οἴδυϑα Τορυοβοηῖβ ἃ 
οοπεϊπυοα δοὔοη, Τα οοΙμγοη σοδαΐηρ τερτα- 
δοηῖ5 ἃ βδοοηά [118] οὗ νἱβίοῃ δὲ οὖσ 1,οτα 8 Ἷομ- 
τηδληα. “ ΑἹ] τπϊηρβ᾽᾽ 19 Ὀγείοσδθ]α ἴο " δυο 
τολῃ.᾽ Οἱ οουχβὲ οὖγ [οτὰ ερκία Ὦανα ποαϊδα τ 6 
ἴλη Ὑ} ἃ ποσὰ, Ὀυϊ Ης γγᾶβ ποῖ οοηδηδὰ ἴο οἠς 
το μβοὰ. Τὰς ρστδάυδὶ οὔτε του τεῦλονς ἰδς 
ποϊοῃ οὗ τηλρίοδὶ ἰηῆυδηος. ὙΒΟΙΟ ΤΩΔῪ δᾶνα 
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θδδη βοιλοιπίηρ ἰῃ [δ τηδη δ βρ᾽ ΠΌ2] οοηάϊξίοη 
ΨὮΪΟΙ οΔ]]εἀ ἔον Γπὶ8 τοοϊ Βοὰ ἴο ἀδνεῖορ ἢ 15 ἑαϊξῃ, 
ΝοΥῖ 8 ἰῆς τηοᾶς τἱτῖουϊ 8η ἱτροτγίδης 6580ὴ 
ἔοτ τῆς αἶδοὶρ]68, αἵ 1818 Ἰαποίασε. ἍἯε πεοὰ ποῖ 
δηὰ οὐσῶϊξ ποῖ ἴο Ἔχρεοὶ Οσιϑι᾽ 5 ψοσὶς οὗ στδοα 
ἴο Ὀ6 πηδηϊξεβίεα ἴῃ 11] ᾿ςλ865 ζὨγουρ ἢ [ἢ6 54π|6 
ΕΧΡΟΙΘΠΟδ; ἃ πϑίακα ψΙοἢ οδυβαα της αΪ8- 
.γ688 Διηοηρ Τοὰ] ΕΟ γίβίδηῃβ, ἀπὰ εποουγαροὰ 
Ὠγροοσίβυ. Τῆς πΟΥΚ οὗ στᾶσα, ᾿πουρσ ἢ αἰνγᾶ 
Ὑτουρδῖ Ὁγ (Γϑὲ, 15 οἔΐδῃ ἃ ρτδάυδὶ ῥσοοςβ5, ἴἢ 
ὙΠ Οἢ ΟἿΒΟΙ ἀσδῆςϊθβϑ ΔῈ ΔρΡΡΑΥΘΠΥ ἱηνοϊνοα ; ἃ 
τοῖεβϑὲ ἀραϊπβδὲ ἴῃ 6 ποϊίοηβ, ΒΙῸΣ ἰοοὶς ἔοσ πλᾶρ- 

108] ΡῬΟΥ͂ΤΟΓ ἰῇ ΒΔοσαπΊ 8] ἔουτΏ5, ΟΥὁἨ 5’δὲ ὕροῃ 
ϑβυάδάδῃ ἱΠ]υνϊπαῖίου δηὰ ἸΟΥ͂ 8ἃ8 ἃ Ὡς 80- 
ςοπιρδηϊτλεηΐ οὗ οοηνεγβίοῃ. Ο(ορ. [6 ραγαῦϊς 
(ςλδρ. ἱν. 316-39) Ροου Αγ ἴο [818 αοβρεὶ. ὙΜΆΠςΕ 
ἴῃς πιδῃ 1βΒ ῃοῖ σοργεβδοηϊοαὰ 48 δοῖϊνε ἰῇ ΟὈΣΗ 
ΒΙγη861 ἣς ἔοΠ]ογ8 ΟὨγῖβί, 8ο 1εδα 8 Ηἰτ ΌΥ [86 
διαηά, Ἰοοκ5 ὉΡ ψῆση Οἶγίβὲ Ὀϊάβ δηὰ [6115 οὐῦ 
Ιοτὰ Ὀοῖὰ οὗ ἴδ ουζὰ δηὰ ἐξ ἱτηροετγέδςοῃ, 

νεῖ. 26. ἴο ἰδ βοῖθ. ΤὨΐβ νγγὰ8 ποῖ ἴπ ἴῃς 
νὴ ασε, Ὀὰὺ οἰϑονμεῖο. Ουγ Ιοτγὰ ἐοτυϊὰς Ηΐ8 
τεῖυγῃ ἴο ἰδ6 νἱ]ασε. ἩἨΐς νγᾶδϑ ΠΟῪ 86  κηρ τὸ- 
τειηθηὶ δηὰ δνοϊαϊηρσ Ρυ] οἱ, δὰ ἸΒΟσῈ πλΔΥ 
δᾶνε Ὀδεῃ βοῖλς 8ρΡ6018] τεδϑοῇ ΜὮΥ ἰὲ βΒῃου)ὰ ποῖ 
Ὅς Ρυδ 5ῃηεα ἴδεζα. - ΤῊς [Δ8ὲ οἴδυβα 18 ἴὸ Ὀ6 
οτηϊεεά, δου ἔουμα ἴῃ ΤΏΔΗΥ δηοίοαὶ δυϊδοτὶ- 
εἴε8. 

ΟΗΑΡΤΕΚ ΝἾἼΠΙ. 27-1Χ. Ι. 

7Ζάσ Τίσεομγεσ πσαῦ Οόραγεα Ῥαλΐρρέ, 

2.7. 5 ΝῸ 6505 ψεηΐ ουἵ,, δηὰ ἢἷ5 αἰδοῖ ρ] 65, ἰηῖο [86 ἴονῃβ 3 οἱ 5 Μασ τοὶ 
Οεβαγοα ῬὨΠρΡρὶ: δηὰ Ὁγ 8 ἴῃς ννᾶγ ἢ δϑκβὰ ἢϊ5 ἀϊβοὶ- ἔα 189. 

28 ΡΪ68, βϑαγίῃρ υπῖο ἴΠεη, ΝΝΏΟΙΙ ὁ ἀο πε 88ὺ [δαί 1 δὰ Αμπὰ 
ΠΥ δηϑνοσεα," ]οῆη ἴμς6 Βαρίϊϑῖ : 

Απά δα ϑαϊίῃ υπΐο 8 ἴΠο, Βιυῖ 29 οἴδεογβ, Οτς 7ἴ οὗ (ῃ6 Ρῥσορμεῖίβ. 
Ῥυϊ βοης “5Ζ}7, Ε]145 ; 5 δηά 

ΠΟΙ 4 88Υ γε ἴἢαὶ 1 δὶ Απά9 Ῥεῖεσγ δηϑνεγεῖῃ δηὰ ϑδϊ[ἢ 
30 υηΐο δίπι,, Του τί ἴμ6 Ογίϑῖ. ὃ Απὰ ὃς ομαγρθά ἴδε ἴμαὶ ἢ Μαις χνς 
31 {δ6γ βδδῃουϊά [6]] ἢο πηδῃ οὗ ἢ. “Απά 6 Ὀερδὴ ἴο ἰεδοῦ [6 |λ,,, 3 λ πε. χνὶ. 

λ1-ϑι ὺυκξκ 
ἶχ. 22:-27. [παῖ [ῆ6 ὅοη οὗ τηδη ταδί 0 Βου δὴν ἰπίηρβ, δηα 6 τεϊθοϊοά 

οὗ 19 [ῃῆς οἰάοτβ, δηὰ 97.711 [86 οἰϊεί ρῥγιθϑῖβ, δηα 13 βογίεβ, δηὰ Ὀ6 

ΚΙΠεα, δηὰ αἴξεγ ἴἄσγες ἀδγβ στίβϑα ἀραΐπ, Δηῃὰ ἢδ βρδᾶῖκε ἰμδὶ 13 
βαυϊηρ ΟΡΘηΪγ. ΔΑηά Ῥεῖΐεγ ἴοοκ δῖ, δῃὰ θερδῃ ἴο γερυκα Ὠϊη,. 
Βιυΐ ψ ἤθη ἢ6 δὰ τυγτηθα δροιξὲ δηά Ἰοοκβϑά οἡ 15 15 ἀἰβοῖ 165, 

Ὧθ6 τσορυκεαὰ Ῥεῖοσ, βαγίηρ,} (δὲ ἴδε ὈεΘὨηα τηςρ, ϑαΐδῃ : ἴοσ 

ἴδου βανουγαβί 16 ποῖ [86 [Ὠϊηρ8 (μδΐ Ὀε 1 οὗ ἀοά, Ὀπὲ ἢ [Ὠϊηρ5 
παῖ Ὀδ 1 οὗ θοῃ, Αμπᾶ ψ θη Βα ᾿δὰ οδδα [6 ρβορὶβς φερ 
ἀνε ψιϊῃ δὶθ ἀἰβοὶρ] 65 4150, Ἀς 18 βαϊὰ υηΐο ἴδηι, ΝΝοβοσνοσ 
.ν}}} 15. σοτὴς δἰΐζογ τη, ἰδεῖ ἢΐση ἄδθηγ ἰηπλβαὶξ, ἀηὰ ἴακα ὑὉΡ ἢἰ5 

22 

33 

34 

1 (οσῖῃ 3. ν]ΠΠ|ᾶρῸ5 8 ἴῃ 4 γῆο δ᾽ ἰο] ἃ δἷπι, βαγίηρ 
9. ληὰ οἴδεῖβ, ΕΠ] 4} Τ θυ οἴοῖ5 [δαὶ ζάσεε αγί Οο᾽ 6 
8 αβκεὰ 9 ο»ὲξ Απὰ 30 11 ργαΐ οὗ 

12. ἐμεαγΖ τὴ 6 18 [ῃ6 1. ἢς τυγηδα δρουΐ, δΔηά 56αΐη 
16 λῃὰ 5411} 16 τηϊηἀεοβὶ ἍΤ ρ» εξ ἴἰῃαὶ Ὀ6 
δ Ἧς οΔ}16ἀ ππῖο Εἶπα τ. 6 σαυ]ἰζια ας τὺ ἢ Ὠ15 ἀἶ5οΐ ρ]65, δηὰ 
8 Τῇ Δηγ οὔἊ ψουἱὰ 
ΤΟΙ 19 



200 ΤΗΕ, ΟΟΘΡΕῚ, ΑΟΓΟΚΌΙΝΕ ΤῸ ΜΑΕΚ. [68.4}8. 11]. 27-1Χ. 1. 

235. ΟΥΌ88, δῃηᾶ [ο] ον τη6. ΕῸΓ ψὨοβοσνοσ ψ1}} 3 βανα ἢ18 [{{ 5}4]] 
Ιοβα ἴξ; Ὀὰϊ ΏΟΒΟΟνΟῚ 8841}1 1086 ἢ 5 116 ἔοσῦ τ βαάκε δηὰ τῆς 

26 ρΡο5ρ61᾽5, ἴ[ῆ6. 581λ6 31 5411 δανὲ 1. ΕῸΓ ψἢδί 588]] 33 1{ ῥὑτχοῆϊ ἃ 
τδη, ἰξ δ 58041133 ραΐῃ ἴὴῇ6 ψῆο]6 ψοι]ᾶ, δπὰ 1οβα ἢἷ8 ΤῺ 

347 5001} ΟΥ̓ νῇῆαῖ 5}4]135 ἃ τηδὴ ρίνε ἴῃ δχοῆδηρα ἔοσ ἢΪ5 
48 5011}35 ἄΨΥΏοβοσνεσ [μογοίοσγο 53}4]] 3 θὰ δϑῃδιηδα οὗ τσ δπά 

οὗ ΤῊὯΥ ψοσγάβ, ἴῃ [815 “ δά υ]ζογουβ δηὰ 5ἰμέμ σεποσγαίίοῃ, οἵ ᾿ΐπὶ 

αἵ Ἔοπι. ἱ. τό; 
2 Τα. ἴ. 8, 
12,16: Ηεῦ. 
χι. τό: Σ 
7οδα 1. 28 ; 
οορ. Μδαῖϊ. 

αἶβο 58.411 (με ϑοῃ οἵ τηδῃ 33 θὲ δἝῃαιηθά, ψῆθῃ δε σομπηθίῃ ;:Ὼ 4 8ε6 Μαι: 
[86 ρἴοσυ οὗ 15 Ἐδίδεσ σἹ ἢ 7 [6 ΠΟΙ δηρεῖβ. 

Δπὰ δ6 5414 υῃΐο ἴθ, ΝΟ ΓΪΥ 1 54Υ υηΐο γου, Τμαΐ ογα Ὀ6 ΙΧ. : 

χιϊ. 39. 
Ζίμικε ἰχ. 

26; Αεἰς χ. 
22; λον. χῖν. 

ΒΟΙΩ6 οὗ [στη (δῖ βίδηα ἤδγο, 39 Ὡς ἢ 58}4]} ποί 81 ἰαϑῖε οὗ ἀδαδαίῃ, 

{111 ΤΟΥ να δθεη ὅ3 [της Κίησάοιῃ οὗ (ἀσοα οοτηδ 5 ψ τὰ 88 ρονγοσ. ς 585 Με 

κι σγ»»εἶξ [6 ΒΑ 6 
456 ἘῸΓ 

10 πουϊὰ 
36 {οχξοϊ! Ηἰ5 116 
38 ἘῸΣ ψὨοβοονοσ 58Π4]] 

3. ο᾽ἢ 35 [0 
36 Ξῃου (1 118 
ΞΘ. ΣΥΟΉΣΤΩΡ 4130 20 ἐλὲς ῥίαςξ 

80 ΤΠΕΓΕ ἅΓα βοιῖα δότε οὗ ἴδεπι (ῃδὶ βίδηὰ ὅν 
81 γἂὮᾶο 58]] ἴῃ ῶὩ0 ν»]56 81 [Π] [δΥ 566 88 ἴῃ 

ΘΕΕ Ὠοΐεβ οἡ Μαίϊ. χυὶ. 131-28. Μδεῖὶς οπιἱίβ 
ἴὰς δέδετένερ Ὀεβίονεα οὐ Ῥεοῖοσ, δπὰ ἰῃς Ξυῦβε- 
αυςηῖ γονεῖσέ, Ὀὰΐ ᾿πβοσίβ πὸ γόδεζό. Α αἰρη!- 
οδηῖ ϑβονίησ ἴῃς ΒΌΑΣ οὗ Ῥεῖεσ. ΤὨς 
τεΐεσαπος ἴο ἰῃς 1ηβαϊυϊοη οὗ ἴῃς (Βυτχοΐ 85 ἃ 
δερασγαΐῖδ σοϊμιηυηίοη, ἰ8 4150 νληῦησ. Ἡΐδπος 
(86 δα: τος οὐ Οἀγὲτέ ἰβ [6 σδηίγαὶ ἰγυὮ, ἱηνοῖν- 
ἱῃρ ἴδε σεΐένέ ἀηὰ αςεέσε οοπἔεβϑίοη οὐ Η!]8 ρεο- 
ῥίδ, πα ἠοὲ ἴδ6 ἱπβαϊυου οὗ τἴ86 ΟΒυχοῖ, τς ἢ 
658 1:6 ὈΓΙΓΏΔΟΥ οὗ Ῥοῖοσ. [1 8 ΓΟ ΚΆΡ)]ς [πδὶ 
1815 ξυπμαλιηθηῖδὶ οοηξεββίοη οὐ ἔα νγᾶ8 οδ᾽εὰ 
ἔοσί ἢ ΟΥ̓ οὖζΊ 1οτά, ποὶ ἱπ ΟΑ11|66 οσ Τ[υάεα, Ὀαὲ 
ὩεᾶΥ (εβάσοα ἘΠ ρΡρΡὶ (Βαπΐ23), ἃ Ἐοπιδῃ 5βες6- 
τηοηὶ οἡ ἴδ οχίσεσης ποσίδοσῃι Ὀουπάλτυ οὗ ΡΔ]- 
οβίϊῃδ. 

ψετ. 22. Δ 9 ΨΥ. ἴυϊςο (ἰχ. 18), πίδουΐϊ 
Ὡδιηίηρ ἴῃς ἸοςΔ]}1γ, (6118 [δι Ης δὰ Βδδῃ “ δίοῃε 
ῬΣΑΥ Ως ;᾽ Δ ἱτηρογίδηϊ ὑσχερασδίίοηυ ἔοσ ἴῃς ἵτὰ- 
Ῥοτίδηϊ σονοϊδίοη ὙΔΙΟΣ Ῥγἃ8 ἴο ἔο!]οσ. ΤῊΐ 
ΔΒ ὨΟΐ ὨΘΟΘΒΘΒΑΙΠΥ ἴῃ τῆς ταν ἔτοπὶ Βείιβαϊ δ 
ἴο (εβάγεὰ ῬΆΠΙΡΡΙ, Ὀσξ ΤΥ δᾶνα θδοῃ ἀυτίησ 
ΒΟ ἸΟΌΣΠΟΥ ὙΓΠ|Ϊ6 ἴῃ ἴμοβα τορίουβ. Ματὶς 15 
ε58 }} δὴ Μαΐου ἴῃ νεῖβ. 28-,0, Ὀυΐ ἰη 
ἐχδοὶ δοοοσζάδηος (8ες οὐ Μαίΐ. χυὶ. 14-16, 20). 

νεσ. 31. ΑΥΟΣ ἴπτοθ ἄδγβ. Μαϊπον δηὰ 
Ταΐκο : “τῆς Εὐἱγτὰ ἀαγ.᾽ ΤὨς Ἰδίζον 8 [86 ΙΏΟΣῈ 
ἀεδηϊία ὀχργεββίοη ἔοσ ἴτε βᾶτὰς ροσίοα. 

ψεσ. 32. Αμπὰ 86 [1.7] μα ῥα ἢ ΟΡΘΕΪΥ. 
Νοῖ πεοΘββΆΓ]Υ ἐρῃε ῥνόῥε, Ὀὰϊ ταῖμεν τ λουξ ἐσ»- 
φάμλμς Εχρ ον, τοὶ ἱπάϊσγοςῖγ. Ῥδουθασ ἴο 

ἂ΄ 
νεῖ. 33. Απὰ δραΐηρ ιἰ6 ἀἰφοῖρῖθα. ΤῊ Ἰοοῖς, 

ἘΥ  γουνο Ὀγ Ματὶς ΟἾΪΥ, ΒΟ 5 (μαὲ Ῥεῖεσ μδὰ 
ποῖ ἰκοὴ Η:π ἀϑἰᾶθ, Ὀὰὲὶ αἰ Ποϊὰ οὐ Ηἱΐπι ἴο 
ἰηἰεττυρῖ Ηΐ. αἶα οὐλῖίβ δ] οροῖδοσ [ἢ τερυκε 
οὗ Ῥεῖετ. 

γεσ. 34. Οεϊοὰ παΐο εἶτα ἴδο τυ] εἰ πᾶθ. ΤΠ6 
οσοναὰ 258 ΠΟνοσ ἔλ οὐ. Ἅηδὲ ς που]ὰ Ὡ0 
ΒΔΥ͂ ΜᾺΒ οὗ υπίνεῖβδὶ Δρρὶοδοη, Ηζς πουϊὰ ῥσε- 
ρατε ἴῃς τιυἹθτυάε ἴο ποᾶῦ ψῆδῖ Ης δδὰ Ἰυκὶ 
τονθα]εὰ ἴο ἴῃς Ἴ πεῖνα, δηὰ ἰεβὲ ἐπ οὶσ ἩΠΗΠΕΙΕΙΣ 
ἴο ἔοΠονν Ηἰμ ἰο ἀελῖῃ. Ἡΐς ἰδ βῃογεα Ηἰ8 
ὙΒΟΟΤΩ 845 ἃ Ἰδδοβοσ, ἴῃ δαάδρίίης τς τὰ ἴο 
Ῥβ πν πϑϑς ἄπ ὐυ ἌΡ ἷ6 οἴοδδ. [λιῖὸ ᾿ῃβοσίβ 

Υ. 

γεν. 329. Απὰ [δ βΌδ06186. Ῥδουϊατν ἰο Μασῖς. 
66 ἴῃ ποῖδ οἡ ἴδ βᾶσῃς δα ἀϊοη ἴῃ οἤδρ. χ. 20. 
Βυϊ “ἔοζ ΤΩΥ̓ 5816 ̓  τοιηδὶη5 (86 Ἰολαϊηρ (πουρῆϊῖ: 
ἔον ἴῃς βαϊο οὗ τῆς ρζοβρεὶ, Ὀεοδυβα ἐξ ἐ6 115 οἵ (86 
ῬΕΙβοῦΔὶ Ἐδάθογηοσ. 

ψοῖβ. 36, 3). ὙἸμ6β6 γϑῦβοβ ἃσὲ οιηῆσηδεᾶ ἰη 
δοοοτάδηος νὰ 186 Ὀεβὶ ἢ --- ΙΔἴο.. βᾶτοῦ 
ΜΟΙ 85 ἱῃ γεῖβα 4.0, ΟΡ. Μαῖὶ, χνΐ. 2ς, 26. ---- ἴ᾿ 
ϑχευεῦαν, 11τ,, 48 ἃ σδῃϑοπι, ὉΓὶοδ.᾽ ς ῃηχίος 
ΜΠ Οἢ ἴῃ 6 ΘΑΥΈΏΪΥ ταϊπα δὰ σνεβ ἔοσ ἔδα ποι]ὰ ἴ8 
Βῖ5 “1ξς,᾽ ἰὴ [86 ἰσμοβὲ βεῆϑε. Βυὶ δἱξαοσ Βανίηρ 
Ἰαϊά ἴμδδὲ ἀοντι 45 ἰδ ὑσχίος, νβδὲ 88 ὃς ἃ5 ἃ 
οουπίοσ ὑσῖοο (δῖ 15 [ἢ ἐχδςῖ βεηβ6 οὗ ἔα τοῖς 
σοχά), ἴο θὰὺγ ἴὰς 116 Ὀδοῖὶς ἀρχαίη ὃ 

ψεσ. 48. ὯΘ ϑεομδιηοᾶ οὗ π|9, δᾶ Ὁ 
Ὑρχὰδ. Ὠδόνι τ16 Δηὰ τεὐεοὶ τὰ νογὰβ. ΤῈΘ 
ἴνο ἰουϑ ΟΟΙγοβροηὰ ὙΠῸ ἴποβα ἰῇ γοσ. 2: 
ΔΟΥ ΤΩΥ͂ 88Κ6 Δῃηα ἴδ ρΌ5ρε᾽ 3. Ὑδοῖς 5 ἃ 
πὶ οὗ ἴῃς βδιὴς τπουρδὲ ἱἰπ Μαι ον δοοουηξ 
{χτ]: 27), ἀῃὰ βοσμβοίῃίηρ δῃδίορουβ 15 ἑουπὰ ἴῃ 

αἰῖ. χ. 33 -ὰ [16 αὐυϊΐοχου αδπᾶἃ εἰηϑη] 
δοιογαϊίου. Οουι. Μαίϊ. χὶἹ. 20. Ὑδεβα ποχσάϑ, 
ἩρλονοΣ ἴο Ματκ ἱπ [15 ςοππεσου, βυσσεβὲ ἰμδὲ 

ἿὯρ' δϑβαγηεὰ οὐ (Ἀτίδὲ 18 [86 γεβ οὗ ραγίησ 
αἰϊδηοη ἴο ἰδ νοτγαϊοὶ οὗ βυῦς ἢ}! ἃ ροῃοσγδίοη. --- 
ΤῈΟ 80} οὗ τιδὴ (ΠΟῪ ἸΟὟΪΥ, ἀςϑρ βεά δηὰ σε)δοϊθα 
οὗ 16} αἶφϑο 6 δεβαιινοὰ ((ἴβονσῃ δηὰ σοΪεςῦ). -- 
Οοσοίι. Αἱ ἴδε δεοοηά Αἀνεηὶ. --- 15 0 α,ΟΥΎ 
αὗ εἱς Βεαΐίδοσ. ὅες Μαῖϊ. χνυὶ, 22. Τιῦΐο 15 ἔᾺ]16σ : 
“αὶ Ηἱβ οὐσῃ Εἴοτν δηθὰ (86 ἘΔίΒεΣ᾽ 8, πὰ οἵ (δς 
ἘΠῚ 8ηΚε]8.᾽ -- ΗΟ δυροῖβ. Μαίϊδεν : “Ηἰ5 

εἶβ8. 
ΒΔΡ. ἰΧ. γῈσ. 1. Ὅδο βᾶστῃης ῥσγεἀϊςξοη 185 ἐουπὰ 

ἷῃ ἴδε δοοουηῖβ οὗ Μαίίζδον δυὰ [κ6. ΕΎοΙΩ 
ἴδε δοοουηὲ Ὀεΐοσε 8 (οδδρ. υἱϊι, 34) γγὰ 866 
ταὶ ἴποβ6 βἰδηάδίηρ ὈΥ ἱποϊυάεαὰ τόσα ἔθδη 86 
ἀ 5οΐΡ]63. -- ἢ ΡΟΣ. Ρεου δῦ ἰοὸ Μαδῖκ, ἀπά 
οδασγδοίοσίβες βίπος ἣδ ὑγεϑδηΐβ ΟἿὟΥ ἴσα σηδίη]ῦ 
ἴῃ Ηΐβ ροννεσ. ΤῊς Τομίπρ τεξεσγεά ἴο νγἃ8 ῥὑτοῦ- 
ΔΌΪΥ δὲ ἴδε ἀαγ οἔ Ῥεηϊεοοβὶ, οἵ [Ὡς ἀεδίστυςοῃ οὗ 
]7εγαβδίεπι, ἀπ ἴῃς οοῃβεασεηξ τσ Ρἢ οὗ ΟΒτίϑ8- 
δ γ, 245 ἃ γεϊϊσίοη ἀϊβηςς ἔγου [ υἀαῖβπι (568 
οῃ Μαῖϊ. χυΐ. 28). ΤῊΐβ νου] ὈῈ ποῖ βίαρὶν τοὶδῇ 
Ροντεσ, Ὀὰϊ ἐε ρουγοσ, ἡ. Φ., 115 ̓  εἰσιώνα ΤΩ ΔΏ 6518. 
Ὥσῃ σψουϊὰ Ὀ6 λὴ Ἔχ δἰ οι οὐ Ροῖοσ. 
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794 7Ζγαμρμγαζο». 

2 α ΝῺ αἴϊοσ δἰχ ἄδγβ8 ]}|6818 ἰδίκαίἢῃ τοὐζᾷ ἀΐρῃε Ῥεῖοσ, δά ὦ ΜατΎ. χνὶϊϊ. 
1πιϑὺ κυκπ 

]Δῖαθβ, δῃᾶ Ιοῆη, δηὰ ᾿ἰδδάφιῃ 1 τμδπὶ ὑὉρ ἰηΐο ἃ δἰρῃ ἴα 35:36. 
τηουηίδίη ἀρατὶ ὈΥ ἰμοηλβεῖνοβ : δηᾶ ἣθ 5 ἰγαηβῆρυγεα Ὀεΐογα 

3 ἴῆεη. Απάᾶ ἢἰ8 σαϊμηθηῖ Ῥδοδῆλθ 5} 1η1ηρ.,2 ἐχοθθάϊηρ ψῃϊῖα 85 
4 8ῃοὁν ;8 80 855 ΠΟ {116 Γ οῃ δαυίἢ οδὴ ψῃϊϊ ὅ ἴθ, Δηᾷ {πεγὰ 

ΔΡΡοαγθά υηΐο [Π6πὶ ἘΠ1455 ψ ἢ Μόοβ68 : δηὰ τῆδοῪ ψεσγα ἰαἸκιησ 
5 ΜΙ [651.8. Αμπὰ Ῥεῖοσ δηϑννοοα δηά 8414 7 |0}ο [6805, Μαβίοσ,β 

10 15 ροοά ἴοσ υ8 ἴό Ὀ6 δόζα : δῃὰ ἰδεῖ 18 παῖε ἄγος [ΔΈ γη80]685 ; 

6 ομδ ἴογ [ἢθο, δῃὰ οὔδ ἴοσ Νίοβϑϑβ, δηα οὔδ ἴοσ Ε]145.5 Εὸτ ὃ Ὧ6 ὅ οι. οδαρ. 
χιν. 40. 

7 δῖ τοί ψνῆδί ἴο 580 ;9 ἴοσ [6 ψεσα 10 βοσα αἰταϊά, Απηά ἴμοσα 
γγ»83 1 ἃ οἰουὰ ἴτῆδξ ονεγβδάονεά 12 [ἤδη : ἀπά ἃ νοῖος οδπια 18 
ουξ οὗ [δε οἱοιά, βαγιηρ,}Ὲ ΤὮΪ5 15 ΤΥ Ῥεϊονεα ὅοῃ : ἤϑᾶσ ὮΪΠ). 

8 Δηὰ 5υδάξηϊγ, ἤθη (ΠΟῪ δά Ἰοοϊκοα τουηά δροιΐ, ἴῪ 58} 
ὯΟ ΤΏΔΠ ΔΗΥ ΤΏΟΓΘ, βᾶνα 6 5115 ΟὨΪΥ ΨΙΏ ΓὨδι βαῖνε. 

9 ΔΔῃά 88 ἴδεὺ οδπιε ὃ ἀονῃ ἔγοίῃ [μ6 τηοιπηΐαίη, 6 οδμαγρϑα 
δεῖ [δὲ [Δ6Υ 5Που]ά [611] πὸ τῇδῃ νῃαΐ [Ὠϊηρ5 ΠΟΥ ὨδΔα 56εῃ, 

το 1Π]116 [ἣς Θοῃ οὗ τηδῃ ψεγα στίβϑῃ Τ ἔτοα ἴῃς ἀεδά. Αμπὰ {πε γ 
Κορῖ ἴδδὶ 18 βαγίηρ στ [Πδηγβεῖναβ,.}9 αὐοϑ!]οηΐηρ, οη6 ΜΓ δη- 

ΕΙ1 οἴδενῦ Ὁ ψῆδὶ τῆς τιϑίηρ ἔτοῖὴ ἴῃς ἀεδά 5ῃουϊἃ πγοδη.2. Απά 
ἴΏΘΥ αϑἰκεὰ δῖ), βαγίηρ, ΔΝΏΥ 88ὺ “186 βογίρεβ 3 τῃαῖ ἘΠ]185 6 ς ζόταρ. σβὰρ 

12 ταιξί ἤτγϑί οομθ ἢ Απὰ ἢδς δηῃϑνοσεοα δηᾶ ἰοϊά 33 [θτη, Ε]145 6 ἐ 

ΝΈΕΣ γ 35 σογηοῖ ἢτβί, δηὰ σαβϑίογεϊῃ 411 [Ὠϊηρβ ; δὰ δον ἰΐ 15 
τὶ τἴεπ οὐ ἴῃς 5οῃ οὗ τωδη,» [μὲ ἢς τηυδί 5 ὁ βυεῦ τηδηγ 

13 [Ὠΐηρδ, δῃηὰ 706 8εῖ δ πουρῃϊι. Β.ΓῚ 5ᾶὺ υπίο γου, Τῆδὶ ΕἸ145 53 

Δ. 16; νΕγ. 

8 ἰηἀδδα οομλθ, δῃὰ ἴπδΥ αν ἀοηθ 35 υηΐο ἰὰ νι ρβδίβοονοεσ “ Γχο χαίῃ. 
Η ἱ ἷ ταὶ Αςὶδ ἱν 

[8ΕΥ ]18ϊ6α, 45 39 1ἴ 15 ψτιτίεη οὗἨ ἢ1Π2. ᾿α- 

1 ὈΠηρεία 3. ο]]βἰδηϊηρ, δ ζῇς δετέ αμέλονεζέδς ον είξ ἃ5 ΒΏΟΥ 
4 500 ἢ 8ἃ8 δ᾽ 80 ΝὨΐΐδη 6 ἘΠ|4ἢ 
Ἰ ΔΏΒ ΓΟ δηὰ δ] τῇ ὃ Ογεσοξ ἘΔΌΡὶ 
9. ,164 δε απμέλογέζεδο γεαα ἰο ΔΏΒΨΜΟΣ 10 Ὀδοδηιλδ Ὧ ΟΔΙῺΘ 

13 ονοσϑῃδάονηρ, 
1δ γεγο σου) ηρ᾽ 16 φανα θη 
186 1ῃ6 19. ργ»12 ἰῇ [ΘΒ οῖναβ 
41 ψῆδῖ 15 [ἢ15 τ βίη δραίῃ ἔγοπι 6 ἀδδάν 

32 τηάδροὰά 
Ἵ ἘΠ|)4}} αἰ5οὸ 

3285. Απὰ ἢε 5αἱὰ υηΐο 
36 Ξῃηουϊὰ 

18 Δῃηᾷ [Πθ͵γα ολπια ἃ νοΐςθ 

- (ἢ) ἐμεζεαά ο7 (.,) 

14 γε βαγὶῃρ 
1 ςῃουϊὰ ἢδανο γίβϑοη δοδλὶῃ 

Ὁ ᾳυεσϑίϊοηΐηρ διηοηρ ἰποιηβοῖναβ 
32. Ογ, ΤῊς βοθ65 5ΑΥ͂ 

29 ονϑῇ ἃ5 

ΟΝ ἴδε σομηδοῦοῃ δηᾶ ἸΟΟΔΙΣγ, 8686 ποΐθβ οὐ 
Μδιί. χνὶἱ, 1-1Ἰ2. Με. Ταῦοσ, [ες βοδεῆς οὗ ἴ8ς 
Ὑτδηξδχυτδίοι, δοοογάϊηρ ἴο ἰτγδαϊτίοη, 18 ῥτε- 
δοιϊεὰ τὴ ἴῃς 5υ}]οἰηςα ουὐἱ. Μαγκ᾽β δοοουηῖ ὑγθ- 
δευῖβ 56 ΈΓᾺ] ἱπάερεπάδηϊ ἀεἴ2115, ἰπ 18 σταρῃῖς 

Ἶς. 
πἴνει. 2. Βὶχ ἄδγβ. 90 Μαίον. Τὺ κα ΠΊΟΓΟ 
ΕΕΏΘΓΙΔΙΪΥ, ΟΥὍἨ ΡΕΓΠΔΡΒ ἱποϊυάίηρ ἰἢς ἄδν οὗ Ῥε- 
ἴτ᾽ 8 σοηῃέεοϑδίοῃ : “δροὰζ δὴ οἷἱσῃϊς ἀδυβ᾽ (ἡ, 2. ἃ 
πιεῖ). --- ΒΥ Ειοτηδοῖνοθ. Νοὶ ἜΡΙΣ ἐμ 2γίχαζε 
(᾿ ἀραστ᾽), Ὀπὲ δοῖυδι]ν ΠΆΩ Τῆς ἱπηπηοάϊαϊο 

ΡΌΓΡοΞΘΕ γγὰ8 “ἴο ργαν᾽ (1016), 6 υἱτηδϊα ῥυτ- 
Ῥοβ6 {δ 18 σεν] Δ , 
γε τ. 3. Απᾶ δῖ ταϊτησπί, Α11 ἴγος Ἐνδηρεὶ- 

615 Βρεᾶῖκ οὐ 115, Ὀυΐ Μασγὶς σίνοβ ἰδ τηοβὶ νἱνϊὰ 
ἀεβοπρὕοη οὗὨ ἰξ, οὐτάηρσ τῆς οἴμοι ἀείλ[15. -- 
Βθοδσιθ. ἢ8 σταρῆϊς ἰουςββ Ὀυηρθ οὐδ “186 
Εἰἰδιεηΐηρ' οἔ ΘΔ ἢ βερασγαῖθ ροσίοη οὗ Ηἱβ οἱοίδ- 
ἵησ ᾽ (ΑἸζοσά). --- δυο (ραπηδη 5) ἰδαὲ! πὸ 7.116] 
Οἢ. ΘΑΣΙΝ 088 80 ὙΜΣίαπ. ΤῊ8 ἱπαϊςαῖςβ (πλὲ ἴ86 
ΒΡΙΘΠΟΟΥ νάῶᾶϑ Ῥγείοσγηδίισαι. ΤῊΣ ξ0116 8 Ὀπ5ὶ- 
Ὧ638 ΜῺ8 ἴ0 ΓΔΒ. 50 ]]16ἀ πΒΙϊῈ ραιτησηΐβ, δηὰ 
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ΔΚ ποῖ οἰδδη πα ρ᾽ ϑιοηΐηρσ. ΘΥΒΟΩΒ οὗ 
δίῃ ταπὶκς νεσα οὐΐδηῃ ἀἰδέηρυϊαμεα Ὁγ ἴδε Ὀπρῃῖ- 
Ὧ6585 οὗ [δεὶγ Πα σαγηεπῖβ. Βεγοπὰ 411 8686 
εβογῖβ οὗ δυμηδῃ 5ρίεπαου νγὰβ ἴῃς σίου οὗ ΟὟΓΥ 
1 οτὰ δ ταϊπηδη, Απ δηϊοϊρδίοῃ οἱ Η18 ἔυζυγα 
ΕἸΟΙΥ ἃ8 ἴῃ ὅοη οὗ τηδῃ. 

ἜΣ. 4. ταὶ το νἱ ΐζοδοδ. ἘΠ: 18 σζοσα 
Ῥτοσχηϊηθηξ ἴῃ [ἢ]8 δοσουηῖ, δηὰ ὈΧΟΡΔΌΙΥ ᾿νὰ8 ἰῃ 
ἴῃς βοδῆς 85 νυ] Π658εα ὈΥ Ῥεῖεσ. 
γετ. 6. ἘῸΣ ΤΌΘΥ ὈΘΟΔΙῸΘ 9010 δἰσγαϊδ. ΑἹ] 

χες Ενδηρμε ϑῖβ ΒΡΘαΚ οὐ [815 ἔδᾶσ, οσ τεϊ ζίουβ 
ἅν : Ματκ έτος, [κο : 425 ΤΕΥ επίογοα ἰηῖο 
(ἢς εἱουά.᾽ Μαῖϊίπμεν : ἤδη “(ΠΟΥ Ὠοαταὰ ̓  ἰδ 6 
νοΐςθ. ΤῊ 5 ἱπάϊςδίεβ ἃ οοπηυδα ἀπά ὙΠΠΩ 
ἅν. ΙΕ 18 ὑ]ἱδοεὰ θαι] ὶεϑὲ ὉῪ Μασκ, ψῆο τυ 
δοοουῃῖβ ἔοῦ Ῥεῖεγ᾽᾿ 5 νοσάβ. 

γεῦ. 7. Τῆς δοοουηῖ οὗ Μασῖκ 5 ἰδῆς τροτα 
υἹνδοίουβ, δοοοσαϊπρ ἴο (6 οοτοοῖ τσοδαϊηρβ. 
Μαῖκ δὰ [κὲ οὐ: “1 Βοὰ 1 δπὶ Μ6]] 
Ρ]εαβοᾶ’ (Μαιποεν). --- δῶσ εἷἰπ. Τῆς ρτεδὶ 
ῬτΑΓΕΟΔ] Ἰεββοη οὗ ἴῃς οἷς οσουττεηςδ. 

γε:. 8. , εἴς. Μδσῖ οὔγἱἹῖβ βοτης 

Ταῦοι. 

ΤὨς υὑποχδιιρ] δὰ ἔλοΐϊ, πον ἴπ6 4515 οὗ οὖ ἔδὶ τῆ 
ἷῃ ἃ {ἡνὶηρ 
δάνδῃοαδ. ὙΏΟΥ ἀουῖ]ε88 σοπύπαυεα τνοπάοτησ 
δὴ δηὰ ἤον ἴΠ6 τἰπιὲ νου] σοῖς ἤδη ΠΟΥ 
οουἹὰ Βρεᾶκ. Μδγκ ἀογινεά ἢΐἷ5 ἐχδοΐῖ ἱπέοσιηδ- 
τίου ἔγοϊῃ Ῥεῖοσ, ο 8150 8]10ἀ 65 ἴο 115 δνεηΐ ἴῃ 
ἷ8 βεοοῃὰ Ερί 5:16. 

ΨοΟΓ. ΣΙ. Τῆς αυσβίοῃ 18 τῆς βδπηδ 45 ἰῃ Μαίί. 
ΧΥΪΪ. 1Ο (8ες ποῖδβ. ἴῃετε). ὙὮγες τοπάθ Πηρ8 ἃτὸ 

55 10]6 : "βαγίησ, ΤῊς βοῦῖθεβ 84Υ,᾽ εἴο., "Ηον 
15 ᾽ξ τηαὶ ἴῃς 5ουῦ65,᾽, εἴς., “ΗΥ;,᾽ εἰο. ΤῊς 1α581 
β ῬΥΟΌΔΌΙΥ [6 5εηβε ἤθσθ. 866 Οἢ νϑσ. 28, 

ΘΓ. 12. ΤῊΝ ρΡυποίυδίίοῃ ἰ5 ἰῃ ἀϊβρυῖε. Τῆς 
ἙἘΠΝ. ἀοεβ5 τυοῖ ρσὶνε “πον Ψ1ϊβ ῬτοΟΡΟῚ πηδδηΐηγ. 
ΜΜοϑι Ἰδίεσ βοῆοίδιβ ἴακε τῇς ἢγβι ἢδ]6 ΟἿΪΥ 88 ἃ 
αυεβίου : Απὰ πον ἐδ ἰΐ υτὶξίθι οὗ ἴδ δ8οι οἵ 

ΤΗΕ ΟΟΘΡΕῚ, ΑΟΟΟΚΌΙΝΕῈ ΤΟ ΜΑΕΚΚ, 

ανίουσ, οουϊὰ ποῖ Ὀς υηάοτβίοοα ἴῃ. 

[(ΗΑΡ. ΙΧ. 2-13. 

ἀεῖλ:]5 ἕοσε. Τῆς ψὶΠάΓΑνψΑ] ἰΐ56 1} νγᾶ58 ποῖ πθο- 
Ο55ΔΠΙῪ βυδάςη, Ὀυϊ Τοῖς Ρεγοερ οη οὗἩ 1ΐ νγᾶ3. ---- 
δανο ὅοειδ οπἷγ. Ηἰ8 δυϊμπουν βυῇιοοβ; Η5 
Ἶονς τεάφξοιῃβ ; Ηἰΐβ ρίοσυ 18 ἰὰῃς τ δηὰ., - 
ὝΙΩΙ οτηδοῖνοδ. Ῥοουλυ ἴο Μδσὶ ; ἰἃ Βιη5 δὲ 
ἴῃς 561{-οοῃμβοϊουβη658 οὗ 8ῃ εὐε- Π!Π 658, δπα βὺρ- 
δεβῖ5 ἰπλὶ οὐζγ Ἰσγὰ ὙΗᾺΞ ὩΘΔΓ ἰῆδηι 48 [ΠΟΥ͂ 
Ἰοοκεὰ. Μαῖϊζῃενν 6115 ται ἴμοΥ Ἰοοκεδὰ ἃρ δέϊοσ 
Ης τουςδεὰ τΠο τ. 

νεῖ. το. Απὰ [δ6γ ἰορὲ 0 δαυίπα. ῬΙΟΌΔΟΙΥ 
[8158 ραγιου αν βαγίηρ ἀρουΐ (ἢ ΓΕΒΌΣΤΘΟἸΟΠ 88 
τὴς ᾿πιϊξ οὗ δεὶγ βἰΐσηος δἀϑουΐ ψβδὶ ἴον δᾶ 
δεοῇ οὐ ἴῃς ζωουηῖ. Οδεάΐεπος ἴο ἴῃ6 σομητηδηᾶ 
οὗ νου. 9, 15 ἀββυτηδὰ ἴῃ ἴῃς δοοουπὶ οὗ Μδιῖμον, 
δῃὰ δϑβϑοιίοα ἴῃ ἰδὲ οὗ 1κὸ, ἀπά 15 οὗ σουγβ6 
᾿Ρ ]οα ΠΟΤΕ. -- Οποδίϊοιΐη, διπουδ γο8. 
εἴς. Τῆς ΡεΓΡΙ εχ τ ψγᾶ5 ῦουϊ [15 ἘδβυΣΤ  ὕοη, 
“δῖ ἰ8 ἰῆς 5}4}} ἤᾶνε σίβοη ἀρδίη ἔσουῃ {πὸ 
ἀεδα,᾽ ψουἹὰ Ὀς 4 [1|6γἅ] τεπάεπησ. Ηονόνοῦ 
ταυσἣ (ΠΟῪ Ὀε]ενοα ἰῃ ἃ ρεηογαὶ τοϑυσγεςοηῃ, ἐξ 
νι 25 ΟΠ ουΪ ἔογ το ἴο οοηρεῖνα οὗ ἃ γοϑυσσεο- 
ἴοηῃ αὐίεν τυλέεξ (ὮΔΥ οουἹὰ 16}1 οἔὗ 8686 (υΐηρπ. 

Τιδαϊτίοηδ Μουηὶϊ οὗ ἴλη Τιδπείρυτγδτοη. 

τοδὶ Ὁ Πδη τῆς ΔΗΒΝΟΙ: Τηδὶ 86 βδουϊἹὰ δυο, 
εἴς. Οἰδεῖβ ἴᾶκα ἴῃ6 ψῆο]ς 845 οὴἣς συεβίϊοῃ. 
Τῆς ποχὶ νεῦβα δῇονβ {παῖ τῆς τηδῖῃ Ροΐηϊ ἰ5 ποῖ 
80 τηυοἢ ἴο ῥγονα [παῖ ἴη6 ϑοῇ οὗ τῇδη πηυβῖ ΒΟΟῺ 
ΒΌΒΕΟΙ, 45 παῖ ἴπῸ ῥτεαϊοϊεα ΕΠ4η δὰ ςοπιδ, 
δηά, κε τῆς ΟΙἹὰ Τεβίδτηθης ΕἸ1) ἢ, ῃδὰ βυβετγεὰ 
ἃ5 ἴῃς Μεβϑβίδῃ 4150 νου, ἤδη τὲ [15 Ἐ] 1] ΔῈ 
ν5 ϑοάρ ἐλε δαῤίϊέ (Μαῖϊ, χνἹ ὩΣ 

ψεῖγ. 132. Ἔνθα δα ἢ 18 τὶ τἴθη οὗ εἰ. ὙΠοτα 
Ϊἷβ πο αἰγεοῖ ὑσορῆδου οὗ δε βυβοτηρβ οὗ τὰς 
τεἀϊοιεὰ ΕΠ1|]41ἢ. Βυΐϊ 48 ἰῃς ὑστορῇῃεῖ ΚΕ} ἢ 8υΐ- 
γα, ἃ ταὶσῃϊ Ὀ6 ἱπέοιτοα ἔτοπι ἴῃς ΟἸἹα Τοβίδ- 

τηρδηΐ, ἴπαὶ [ἢ ξογεγυηποσ οὗ ἴῃς Μεβϑίδῃ (ς δ] δὰ 
ΕΠ1)4}) τουϊὰ 5βυβέεσ, Ἔβρϑοίδιὶν ἴῃ νίενν οὐ τὴς 
Ρτγεαϊςϊς βοιτονβ οὗ τς Μεββι8ῃ Η] πη56 15. 80 
τῆς ἀἰβοῖρ!ε5 υπαειβιοοῦξβι. 8566 Μαῖίί. χυΐϊ. 13. 
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ΟΗΑΡΤΕΚ ΙΧ. 14:--20. 

Ἡεαίζηρ ὁ 1.6 ῥοσεεςοεα Ζιτρριαέξε. 

Ι4 “5 ΝῺ ἕδη 86} οδηια ἴο ἀξε3 ἀἰβοῖρ]θβ, ἢ6 1 88. ἃ ρτδαῖ “ΠΕΣ 
τυ ἰταᾶς δρουΐ ἤδη, απ ἴμ6 ὃ βουῖρεβ χυεβειοηίηρ ψὶ ἢ ἷπ'37:: 

15 ἴδε. Απὰ 58 γα ῃυναν 811] [ἢ ρεορὶθ," ψβεη ἴἢεγ Ὀ6ἢμ6]ὰ ὅ Ὠϊτα, 
16 ψετε "ρτΊθδίυ ἀπηαζεά, δηὰ συηηίηρ ἴο ἀΐηε βαἰαϊεά ἢΐτα, Απὰ ὃ ζδαρ αν. 
17 Ὧδ «Αϑἰκεαὰ ἴῃς βοῦῖρε5,, ναῖ αυεϑίίοη γε ψ [δὶ ὁ Απά οὴ6 

οὗ τῆς ταυϊἰτἀδ Δηϑυνογθα 1 δηᾶ 5αϊα,8 Μαβίοσγ, 1 βανε 9 ὑγουρῆϊ 

18 υῃΐο ἴΠ66 ΤῺ βοῇ, ψὨϊΟἢ ΠΑ 10 4 ἀυτῦ ϑριῖ; Απὰ νΒεγεβϑο- 
Θνο ἢδὰ τοί 11 Ὠϊη), ἢ6 “5 ἐδαγείῃ 13 ῃϊη; δηὰ ἢδ ἰοδιηϑίἣ, δῃά ς Μαι:. νἱϊ. 6 

δηδβῃοι τ 18 ἢϊ5 τοεῖῃ, αηὰ ρἱποίῃ 16 ἀννᾶὺ : δπὰ 1 βρδᾶῖκε ἴο 
[ῊΥ ἀϊδβοΐρῖο8 τμδὲ [θΥ βϑῃουϊα σαβϑί ῃίτῃ 15 ουἕξ ; ἀδηὰ ἴδον σουϊὰ 

19 ποῖ.6 ΗδςΠ δηϑνεσοῖῃ ἢϊηι,18 Δηά βαϊ (ἢ, Οζι} 6558 ρεποσγαζίοῃ, 

ον Ἰοηρ 5841} 1 μὲ ψἱ ἢ γοῦ ἡ ον Ἰοηρ᾽ 5}4]} 1 βυιῆοσ 19 γου 

20 Ὀγίηρ Ὠϊπὶ πηΐο 6. Απάᾶ ἰῇδυ Ῥγοιυρσῃΐ ἢϊπὶ υπΐο Ἀϊμῃ : δηά 

ΜΉΘ ἢ6 88} ὨΪπ), βίγαϊ ραν [86 ϑρίγι: δΐαγθ Ὠἷπι; 9. δηὰ ἢς “ ζοτρ νατ 
21 ἴ6]] οὐ ἴδε στοιπά, δπὰ ννδ]ονθα ἐοδιηΐηρ. Απᾶ ἢς δεκοᾶ ἢἷ8 “Ὁ 

ἰαϊῆετ, Ηονν Ἰοηρ; ἰ8 1ἴ ἀρὸ 531] βἴπος [8158 οᾶπλε 3. υηΐο ἢ ἡ Απὰ 
22 Ὧδ 5414, ΟΥ 33 ἃ οἢ1ἃ. Απὰ οἰείμθϑ ᾿ἴ Ὠδῖῃ οαδὲ πη ἰπΐο 3 

[ες ἄτα, δῃὰ ἱπίο ἴῆε νδΐεγβ, ἴο ἀδβϑίσου δίτὰ : Βυΐ ἢ του οδηϑῖ 
23 ἀο Δὴγ [Ὠϊηρ, Ὦᾶνα σοϊῃραβϑίοῃ Οἢ ι.8, δῃὰ ἢδ]ρ 08. [6805 5814 

παηΐο Ὠϊα, ΠῚ δου οδηβί ὈεΙΪανε,2Ὁ 411 τη ρσ5 γέ ροβϑὶθ]α ἴο ϊπὶ 
24 τμαὶ ΡεἸονεῖῃ. Απα βιγαίρμεναν (δ ἔδίμογ οὗ τ 6 ΟὨ]]α οτθα 

ουΐ, δηὰ 5414 τ] φλγβ,2 1, ογά, 1 Ὀεϊϊανα ; “ Β6ΙΡ ἴποα ταΐης υη- ἜΞ 

25 Ὀ6|16. ΔΏεδη 6505 ἂν τἴἢδϊς (ῃ6 ρεορ]ςε 33 σδῃγα συηηίηρ ἴο- 
φοῖδογ, ὃ6 ταρυκεά τἢς6 ἔου 139 ςρίσι,7 βαγίηρ υπΐο Βίτῃ,1δ 7Ζζοι " ε: τς 
αὐτὴ δηὰ ἀδαΐ βρί Πξ, 1 οἤάῦρα 8. [ἢ66, σοτὴς ουἨξ οὗ πηι, δηά 

26 δηΐοσ 20 τλοτα ἰηΐο ἢ. Απά 2ἦσ τρέγέζ οὐδ, δηὰ ὅσεηΐ ᾿ἰπὶ 
ΒΟΤ6, δηά 81 οαῖηδ ουξ οὗ Ὦτ : δηά δ6 να8 82 25 ὁπμῈ ἀδδά : ἰη80- 

27 ταυοῦ [ἢδξ τη δὴν ὅ83 5414, Ηδ ἰ5 ἀεδά. Βιΐ [6808 ἴοοῖϊκ πἰπὶ ὈῪ τἴῃ6 
28 δαπά, δηᾶ 11{π4 88 τη ὕρ ; δηὰ δε αἴοββα. σΑηά ἤδη δ ΜγὙὰ8 σ Μδει. χυῖ 

οοπῖα ἱπίο λτμε Βουβ6, 8 ἀἰβοίρ!εβ αϑκβά δΐπὶ ργίναϊοὶυ, ἐ ὙΝΏΥ ἃ ὅδο «βαρ. 
29 οοὐἹά ποῖ ὃ γα οδϑὲ ἢϊτπὶ οὐὖδ Απὰα ἣδ 5414 υηΐο μετ, ΤῊΪ5 ὁ  δδα ὑξε, χα 

Ἰπα οδῃ σοσα ἔοτίῃ 85 Ὁγ ποιμίηρ, αϊ 37 θγ ῥγάγϑγ δῃὰ ἔδϑβίϊηρ,. 38 

1 [Π6γΥ 3. (6 8 ο»ἱξ ἴῃς 4 τηυ]Ἱεϊτυᾶς 
δ᾽ 52 8 {Π6 1} Τ ἐμσεγέ Ὠἰτα 8 σγεξ δια βαϊὰ 
9. σγρεῖξ ἤᾶνα 10 ανίηρ 1 ἢξ βείζειἢ 13. ἢ σρηδοίῃ 

15. σταθῇ 14 ψΠ ΠΕγεΙα 16 ἐς 16 γγεγα ποῖ 4016 
1 Απά δε 186 [Π6 19 ῬΘδΥ ὑ ἢ Ὁ. ζηδεγέ ρτὶ νου 
ψ1 ον ἰοῃρ’ {{π|ε 15 ἰΐ 5. δίῃ σοῦ ἜἕὮκ ΕἼΟΙῚ 
ΨῬ οί ἰηΐο 35 Ἰξ τἢου οδῆϑὲ Ψ9 ορεῖζ Απὰ 22} τῇ ἰδΑΓ5 
35. ἃ τηυτἰτυὰς 59 υποΐοδη 80 φσοτηγηδηά 
δ: Απα ογγίηρ οὐΐ, ἀηα ἰεαγίηρ Εἶπὶ 5ογα, μ6 82 Ῥ6οΔπια 
88 τῆς τηοἿς Ρᾶγὶ 8ὲ γαϊποα 88 ΟΝ, σαγήηρ, Ν᾽ ο οουἹὰ ηοίΐ 
86 ουΐ δ᾽ 5λν6 88 (ῃ6 δεεξ σιεέλογξέσα ο»εῖξ διὰ ἰλϑμρ, 
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ΟΟΝΤΕΝΊΤΒ. Μαικ᾽β δοοουηΐῖ 15 τοδὶ ἀείδι] οα 

δηὰ νἱνϊὰ. ἩΗΐς δίοῃς τηδηϊουβ ἴῃ6 Τοοπίεποῃ 
αὶ τὴς βΒοσιῦεβ, ἰς διηδζοιηδθηΐ οἵ (ἢ Ῥδορὶο, 
Ἐλεῖγ συπηῖηρ ἴο [685805β. Τδς ττεζομεά βἰδίς οὗ 
δῆς ρο γουΐῃ 8 τπηοϑβὲ νἱν] αἷγ τεργεβεηϊεα, 
δηὰ τῃς εβξεςξ οὗ ἴδς Ῥτεέβεπος οὗ οϑυβ ὕροι Ὠΐπι. 
Τῆς ἀδδβοηρὕοη οὐ ἴδε ἱπίογνιενν ἢ (ἢς ἔδίδοῦ 
(νεῖ5. 21--26) 18 258 νδ υΔ0]6 45 ἰξ ἰβ ἰουολίησ. ΤῊΣ 
τεροσί οὗ ἴῆε βυρβεαυεηξ σοηνεγβδοη 1 (ἢ ς 
ἀἰ8ο 168 8. Ὀσίεξ, ἀπα πὸ τηδηΐίοη 15 τηδᾶς οὗ τῆς 
εβξεοῖ ὑροῦ ἴμδ Ρδορὶς ([μυϊκὸ ἰχ. 43). 

γεσ. 14. Απὰ δι ΤΟΥ ΟΑσοθ. “ΤΟ ποχὶ ἀδγ᾽ 
(16). - Τὸ βοσῖθοδ αποσίουϊηρ τὐἱΐὰ {δ6ηι. 
ΤὨς ἀἰβορ] 68 ψοσὰ ποὶ ΤΑΣ Ῥτεραγεὰ ἴο ἀεξεπὰ 
Ἐδοιηβοῖνοβ, δα τποὶγ ζαϊΐυτα ἰοὸ οὐτα 186 Ἰυηδες 
ΌΟΥ τγᾶ8 ὁ ἐδθοαθο υδε4, ποΐ ΟἹΪῪ ἀρδϊηβί (Βοσὰ, αὶ 

ἱηδὶ ΕἿΣ τηλϑῖοσ. 
νεῖ. 15. το Εν διρδσθᾶ, Οὖυτ 1, οτὰδβ 

σουηίθηδηος ΤΩΔΥ ὃδᾶνς Γοϊδὶ πο ϑοιηθ ἰσγδοεβ οὗ 
τὰς “ΟΣ οὐ ἴμε τηουηῖ, 48 ἴῃ ἴῃς ολ36 οὗ Μοβέεϑβ. 
ΤΒε ποτὰ δεῖε υδβεὰ (Ξἴσυοῖκ ψὶ τ πὲ) ᾿πάϊολίοβ 
τῆοῖς ἴπδη 5υγρτίβε δὲ Η58 βυάάδῃ σοταΐηρ. --- Βπη- 
εἰσ ἴο ἷπ. [Γὑἱκὸ: “Μυρδ ΡΕΟρ]6 πηεὶ Ηηι;ἢ 
866 ῃοΐό ου Μαΐϊ. χν!ὶ. 14. --- δαϊαἰθὰ Ἡΐμπι. ὙΝ ε]- 
ςοπιοεὰ Ηΐπι, νμδίονοσ πδὰ Ὀθοη πὸ ἰηδθδηςα οὗ 
ἕῆς ἀεῦδαῖς ἢ ἴδ 50 τρ65. ΓΟ ἢσιβ[᾽5 ὑσεβεηςς ρυΐ 
δὴ οηὰ ἴο [15 ἀερθαῖε. Τἢδ ονιάδηος οὗ (ἘΣ 5 8 
Ῥτεβεηςς δηὰ ἴῃς Ἔχ θη οὗ ΗΒ ΡΟΎΤΕΙ ΑἸ ΤΑΥΒ 
Ῥτοάυος ἃ 5 τα ᾶσ εἴξεςξ, 
ει. 16. Αεἰεοὰ ἴδοι, ῬΙΟΌΔΟΌΪΝ [86 5οτῖδε8. 

ΤΏς ορροϑβί οι γγὁ8 [08 ἰγδηβξοττοα ἔτοσῃ [ἢς ἀ18- 
οἷρ]ε8 ἴο οὖσ [οχγὰ. -- ἍΔΕ αποδέϊοπ γὺ υἱῶι 
1. Αὐουΐ τλλί, τμδὶ 18 ἴῃς βυδ)]εοὲ οὗ ἀϊ8- 
Οὐ 5510} ὃ 

γετῖ. 17. Οτθ οὗ ἔδο0 πιυϊϊαὰθ. ΤῊΣ 50 Ὑῦο5 
ὍΕΙΟ 5]1εηΐ, Ὀαϊ [ἢς ῬΕΣΒΟῚ τηοβὲ ἀδερΙΥ ἰηϊετεβίςα 
ΔΙΒΟΙΒ. ΤῊΣ ϑυδ͵εςξ οὗ ἀϊθρυΐῖε γγᾶβ σοηῃηδοίοὰ 
Ὑ1} τὰς οὐτα οὗ ἴδς Ἰυπαῖς ὈΟγ. ΤᾺς 8011065 ἔεαγοὰ 
ἴο τερεδὶ ἐδεὶσ οὐ] ες οὨ5, ἰδὲ οὐὐ Τοστὰ β8δου]ὰ 
οοηνῖος τοῖα ἴῃ ἴῃ6 Ῥσγθβθηος οὗ [6 τηυϊτὰαὰς ὈῪ 
ψοΥκΚίην ἃ ταϊγασυϊουβ οαὐγοὸ. ΤΏ ΒΟΒΌΪΠΥ ἴο ΟἿΓ 
Ι1οτὰ 8 Αἰ Αγ8 ΟΟΝΔΓΙΩΑΙΪΥ ! ---ὦὖ' Ὀχοῦσθῖ. Ης 
δοίυδ!ν Ὀσουσμς ἢΪ8 Βοη, Ἔἐχρεοίηρ ἴο πα (Πσίϑῖ, 
ἕο ἔδοθ, ποὶ Κηονίης οὗ Ηἰ5 δῦβεηςς. [1 νγᾶβ δ 8 
ΟὨΪΥ 50ὴ (1 Κα ΙΧ. 28.) -- Α ἄσσον δρΐτὶζ, Α ϑρισὶξ 
οδυβίης ἴῃς ὈΟΥ͂ ἴο Ὀδ6 ϑΡΘΕΟΒ1685 ; ποῖ [δὲ (86 
ἀδιοη νγ8 ἃ 5116 ηΐ οηδ. 

γετς. 18. ὙΨΒοσοδοουοσ ἱΐ βοϊξοι εἶτ, ΤῊς βυτηρ- 
ἴοσΏ5, ἃ5 ἀεβου δα πόα δηὰ ὃν ἴἢ6 οἵδοσ Ἐνδῃ- 
ἔπ 56. ἅ1ε ἴῆοβε οὗ ἐῤέίεῥεγ. ΤῺς δἴβ σοῖς βυά- 
δὴ, Ὀυξ τἴδ6 ἀυταθη 685 9ΘΟσῺ5 ἰο ἢλνα Ὀδοη οοη- 

Ὀπυουϑ. 
γεσ. 19. βαῖῶι ἴο ἴδοι. Νοῖ ἴο ἴῃς τῇδῃ 

δίοης (45 ἴδ ἱποοῖτεοὶ τεδλάϊηρ ἐπα Ρ 1165), [που ἢ 
δὲ ψ͵δλ5 ἱποϊυδοα, Ὀυϊ ἴο ἴῆ6 πυυξυάδ, τ οτ ΟὔΓ 
Τοτὰ δάάγοββδοϑ ἃ8 σοργοϑοητίηρς τδὲ ζ8ι[}}1688, 
ΟΥ, “ΠΡ ] ον ησ,᾽ οι. -- ον Ἰουρς, εἴς. ἢ 
ΤῊΪ5 ᾿πάϊοαῖοβ " ΠΟΙΥ ἱσηραίίεπος οἵὗὁἨ ἐμαὶ Πασάῃη6 855 
οὗ πεαιῖῖ δῃηὰ ὑῃῦο 116, [π (8 (δ6 ἔλίῃοτ, ἀΪ5- 
ΟΙΡΙς5, 8. γῦε8, ἀπὰ τουϊυὰς δῖα δαυ δ}  ἱἰῃ- 
νοϊνοεα ᾽ (ΑἸἔοτχά). 

ψεῖῦ. 2οθ. πὰ ψδοι δ0 βὰν δίω. ὙΠ επ ἴῃς 
ἰλὰ αν [650.5, [Ὡς βρ᾽ γὶϊ σοηνι ]βεα πα. Βυῖ [86 
οΥρίπδὶ σίνοϑ ἃ Βίσοησοσ ἷηΐ οὗ 86 ἱπεϊτηδίς σου- 
ὩδΟῦοη Ὀείνγδοῃ ἰῃς ἀδηοη δηὰ τῆς ροββϑοβϑβϑοὰ 
Ῥοῖβοῦ, “Τῆς Κιησάοτῃ οἱ ϑαΐδῃ, ἴῃ 53π|2}} δπὰ 
τελῖ, 158 ὄνὸσ βγεα ἱπίο ἃ ἤσσοοσ. δ  Υ 

[86 ΘΟΙΛΪΩΣ ΠΕΔΣ οὗ τς Κιηράοτῃ οὗ Οστϑξ, 
ϑδίΐδῃ [85 ρτεδαῖ Ἡγδίῃ, τ θη ἢ18 σης ἰ8 δδοσὶ ᾿ 
(ΤΥθης ἢ). 

γεῦ. 2:1. ᾿Αμπὰ [0 δεϊιοὰ .ἰ6 ἔδίμοσ. Τὸ Ῥγίῃσ 
οϊ Ὠ18 ξαϊῃ. 

νεῖ. 22. Ἶο ἀοΒΊΣΟΥ εἶπ, ΤὨς ἔλίμεν ἀθβουῖθ68 

ΤΗΕ ΟΟΘΡΕῚ, ΑΓΟΓΟΚΌΙΝΕ ΤΟ ΜΑΕΚ. [Πμαρ. ΙΧ. 14-20. 

(λε σᾶ5εὲ 5811 ἔυγίμοτ, τεργεβεηεπρ [με ἀεπιοι 85 
ἃ ΤΩ Δ σηληΐ ΘΏΘΙΩΥ βεοκίηρσ ἴο Κὶ]} 5. ΟΠΪῪ 50ῃ. 
-- ΤΠ ἴθου σαηδὲ ἀο πα. Τῆς ἐλίῃοτ᾽ 5 5686 
οὗ πεδὰ 18 βεστεα ΕΥ̓͂ ἰἢς τϑοϊΐαὶ, θὰϊ ἢ15 ξα ἢ 18 
ΨΟΙΥ ψολῖ. Νοῖ 5ίτοηρ δὲ ἢγβί, ἴἃ δὰ ῬγορδΌ 
Ῥδδη ψελιζοεπεὰ ΌὈγ ἴδε ἔδιίυγε οὗ ἴῃς 15.165. ---- 
Ηδτνο οὐπιρδδεῖοῃ Οἢ τῷ, διὰ ΒοῚΡ πα. Τῆς {Δί 6 18 
ἔθ ! ρβ Ἅ.Ὸ ᾿πίδηϑα, 85 ἢ6 πδίυγα! νυ ἀπὰ ΡΓΟΡΕΣΙΥ͂ 
Ἰἀοπδεβ Βῖτη561 ἢ (ἢς ταΐϊβεῖυ οἵ ἘΝ 80ῃ. 
ΟΟΤΩΡ. Μαῖξ χν. 25). Βυΐξ ἱπίδηϑβε ἔθεϊηρ 18 ποῖ 
αὐτὰ 
, γε. 223 1 ἴδου οαπδὶ! Τῆς βδεῆβε οἵ ἰἢς 
[55 ες 15: "Τἢε αυεδίίου 18, οὶ ὙΏδῖ 15 Ροβϑβὶ- 
ες ου τὴῃ ραζῖ, Ὀυϊ οὐ γουτβ.᾿ ὙὍδο Ῥεβὲ δυῖῃοσ- 

1188 οὔἱὲ 1π6 νοσὰ “ Ὀο]ϊενο. ὙὉὙΔΠ6 τηδη 8 ψοσγαβ 
ἭΕΙΕ ταροδίοα ὈΥ Οὐγ τὰ οἰ ΠΟΥ ἃ5 ἃ φωέεζέορε ; 
“Ὁ ὰ γοῦ 5847 ; ὦ ἴδου οδηβῖ ὃ ΟΥ 245 Δὴ ἐχείανια- 
ξορε: 5Α5 ἴο ΤΥ πογάβ, ἐγ ζάσες εανεέ, 411 ἀερεπὰβ 
ὍΡΟΣ {ἈΔ11},᾽ εἴς. --- ΑΙΙ ΔΙῸ Ῥοθεὶθῖο, εἴς, 
Τῆς ξυπάλιμοηΐδὶ 1 οὗ ἴῃς Κίπρσάοτῃ οὗ Οοά. 
ὙΠῸ τηδᾶβυσε οὗ [δ] 18 ἴῃς τηδᾶϑυσε οὗ οὐζγ 
ΔΌΪΣγ, Ὀδοδιβα δοζογάϊησ ἴο Ογσγ ἔδι ΟΕ Γδι 5 

ὙΓΕΙ ἰβ οὔὐσβ. Ομηκὲ 185 ἴῆς οδ᾽εςξ οὐ ἔδὶτῃ ; 
ἴ ολῃ ΟὨΪΥ Ὁδ οτηηίροίεηϊ 8ἃ5 ΟἸσίϑὲ 18 οἵὰ- 

πἱροίϊεηΐ. 
νεῖ. 24. Απὰ φπἰχαϊπΑΥ [6 ἴδέδον οὗ [86 

ΟἾΣ ἃ ατἱοὰ οαί. Α τουςσδίηρσ ἀεβογρὕοῃ, ἴτὰς ἴο 
πδῖίυσε ἂηὰ ἄγαν ἴσοϊῃ 116. Τῆς {1.1} ἔογιι ; 
“τῆς ἐδίπει οὗ ἴἢες ΤΟὨΣἀ,᾽ ποῖ ΟὨΪΥ ἐπ ρ}165 ἴῃδὶ 
(Ὡς ϑοὴ νγὰβ ἃ ἿἰἹἹα ἰῃ γεᾶγβ, Ὀυξ βυρρεξίβ 86 
Βρ᾽ [4] σοπηδοοη Ὀεΐνγθδα ἐδ ΟΓ᾽ 8Δπα “ΟὨΣ]ὰ᾿ 
ἴη τ} ἷ5 πιδίζοσ, απὰ τῆς εβδοὶς οὗ ἴπ6 ἔα ἢ οὗ τῆς 
ΤΟΥΤΩΟΙ ΡΟ (ἢ οὐτα οὗ ἴδε Ἰαϊΐϊεσ. ἌΘΩ [δς 
ἐαι μον ἔδἢ δὰ Ὀδθη βυ δ ΘΏΕἾΥ ἰοϑίςα, (Ὡς 
Β61Ρ1655 οἰ] νγὰ8 ἢελ]ςα. --ἰ ΒΟ] ονο, μον ἴδπου 
ταῖυθ ππροϊἱοῖ, 2. 4., ψαπὶ οὗ ἔλιῖ, ΤῊΘ πιλη᾽8 
ξαϊϊὰ 18 ἔυσοΥ ἀνα κοηςα Όγ ἰδ ς οΠδ]]οηρε οὗ ΟΣ 
Ιοτὰ ; Ὀυϊ [815 ἱποσθδβϑα οὗ ξδὶ ἢ ΟἿΪΥ 8ῆοννβ Ὠΐτλ 
ἮἨΟΥ͂ ρτεαΐ δἰ8 ἀουδὲ 8; δπὰ Ἐς δὲ οὔοὲ δὰ ἀβ ἴο 
ἢ]5 ςοηξοβϑίοῃ οὗ δῖ εξ ἃ πον ῬΓΑΥΕΥ ἔοσ ΒΕΙΡ, --- 
ΒΟΙ͂Ρ ἔοσ ἰμμβοὶξ, (μδὶ [808 Παρ ταῖϊσῃϊ σοι ἴο 
ἢ15 ΟἿΪΥ βοῆη. ΤΈ]8 Ὁ}}}} βεοπὶ πδίυΓΑΙ] ἰο 811 ἢ 0 
ᾶνε ΔΩΥ ζαὶτὰ, ἀπὰ ρασδάοχίοδὶ οὨΪΥ ἰο ουϊρ δ 
ὉΠΌΕΙενεσβ. ὍΝ δαὶ ἐλ} 15 γεῖ ἔα δηὰ πῆ θη ἰΐ 
Ιεδὰβ ἴο Ῥσγδύδυ ἰξ Ῥεοοιηθβ βίσοηρεσ. ΑἸέοτγὰ: 
“Νοιίδίηρ οδη Ὀ6 λοτα τουοδίησ ἂπὰ ᾿ἔϑέπρ ἴδῃ 
ἘΠ18 σο]ς τηοϑὶ ᾿ηλϑίου! δπα οηάδγξι πᾶστὰ- 
ἄνες. ΤὩς ῬῪοΟΟΥ ζλῖποσ 15 ἄγανσι οἂὔἱϊ ἱπῖο ἃ 8656 
οὗ 86 ὈΠτΟΥΓΠ 658 οὐ 8 ἀἰβίσαβξ δὰ “τπὸ 
11:6 βραυῖς οὐ ἔδὶ ἢ ΘΒ 15 Κιπα]θὰ ἰπ ἢΪ5 βοὺ] 
ΤΕν6 215 ἴο Ὠὶπὶ (ῃς Αὔγϑπιαὶ ἀδορβ οὗ υὑῃὈο]εῖ 
ὙΠ ἢ ἅττα ἴῃοτα ᾿᾽ (ΤΙΘΩΟἢ).᾽ 

ψεῖ. 25. Απιυϊείζυδθ οασοθ συππΐηδ' ΠΟ Σ. 
Ουγ Ι,οτὰ που]ὰ ἀνοϊὰ ἴοο στεαῖ ΒΟ (ΟΙΏΡ. 
να, 10) ; ἴῃς ἔαῖμεσ᾽ 5 δ ἢ Δα Ὀδοη ΞΟ οἰ ΠΕ 
ἰεϑιεα, ἤδηος ἴπ6 σοπιπηδηά ἴο 6 δν]} βρὶσὶϊ ὙΔ5 
ΠΟῪ υἱἱετεά. Τῆς ψογὰβ 41Ὸ ρτεβεσνοα Ὁγ Μασὶς 
ΟἾΪΥ ΕΣ (δα ρμδΏς, 7 ΔΙ ΒΟΌΡὮ τὰν αἶβοῖ 0165 οουϊὰ 
ποῖ οᾶϑὲ ἴδες οὐ) (δυϊπογι δεῖνος} γ) 
[1ι69. --- ἘΠΙΟΣ ΠῸ ἸΔΟΥΘ ἰπο ἰτθ. ὙὮδδ6 ὉΠ0.502] 
ψογβ 5ΠΟΥ͂ [Ὡς ὩΠυΚΌΔΙ τλΔ] ΚΡ. οὗ ἘΠ ΐ5 Κιηὰ οἔἔ 
ἃ 5Ρ γὶϊ (νοσ. 20). 

εν. 26. οαξ, υἱϊεγηρ Δη ἱπασγεςυϊαῖα 
ΟΙὙ. ϑροκθϑη οὗ ἴῃς ἀειου, νυϊ ἩΪῺ δε 58πὶ6 
᾿ἰπῖ οὗ ᾿Ἰππιδῖε σοηησοίοη Δ] ἀδα ἴο ἴῃ νου. 20. 
-οΑπὰ 860 ὈΘΟΔΙῺΘ 88 050 ἀοδὰ. Ἐχηδυβίοη ξο]- 
Ἰονεὰ [δε ἐχοϊζομγεηῖ, θὰ Σ ἘΠ18 ΝΥ ααϊεϊαε ττΔ8 
ἃ ἴΟΚεοη ἴμαὶ 16 ἀεπιοη γ1)1δῪ8 σζοῃδ. --- Τ)0. τοοδὲ 
Ῥασζί, 1ἰὼ, "τῆς πλδηγ,᾽ δοοοταΐῃς ἴἰο ἴδε οοττεοξ 
τεαῦϊηρ. ΤῊΪ8 νγᾶβ ἴῃς ρεπεοσζαδὶ νοταϊςῖ. 

ψεῖ. 27. Ἰοοῖ πἰτα ὉΥ ἴδ Βαπᾶ. Τῆς υϑυ8] 
δχίογηδὶ δοὲ ψὩὶο ἢ σοπηεςοίδαἃ Ηΐ8Β ρεύβοη Ψ18 
[86 βυδίοςοξ οὗ ἃ πιίγαοϊα. --- Απὰ ὯΘ δ1Ὸδ6, οἱ 



ΓΗΑΡ. ΙΧ. 14-ς0.] 

“5ἰοοὰ πρ.᾽ Τῆς οὐγὸ Ὑγ2415 ΠΟῪ οοιμῃρϊείς, ἴῃ 6 
ΟὨ1] 48 ον ΔΟΟν  ἀρρελσίηρ. Ματσκ δίοης [615 
οὗ ἴῃς δβυςσοῦβϑῖνα δῖερβ. Τἢ15 τοοάς οὗ ἢϑαδ)η 
ψου]ὰ βοσνς ἴο 5. τοηρίδδη τς ξλιμοτβ ἔα ἢ, Δη 
ΌΥ 5ῃονίης ἴῃς ἀσυ Ὑ οὗ ἴῃς ολ8ε, τηᾶκε ἴῃ 6 
ἸΔΟΤΕ ΡΟΎΕΙΤἕΙ] ἐταργεββίοη οἡ ἴδε τηυϊεταας, θ6- 
ἔοτχε ΜΏοιι ἰδ6 ἔδιυσε οὗ ἴῃς αἰ56]Ρ]65 δηὰ [Ὡς 
ἀεθαῖε τ ἢ της 5065 δὰ οσουττεά. ΤῊς εἴξεςς 
οὗ ἴῃ γλΐγϑοὶς 15 ἀθβου θεὰ Ὀγ Γὺκς (ἸΧ. 42). ΤὨς 
υἱν] ἃ ἀπὰ ἀεῖαι]εα παγτγδῖῖνα τηυϑῖ ἤανα Ὀδδη Οὗ- 
ἰαἰπδὰ ἔτοτα ἴδε τες] ες Οὗ δῃ ἐγε- 688. 
ες. 28. Ἰηΐο ἴδ πουδθ. Ῥδουασ ἴο Μασ. 

Τῆς αυεβοι τλᾶῪ πιεδῃ : “ε Τσου]ὰ ποῖ; εἴς, 
δἷποα [86 ποσὰ ψ| ἩΔΙοὮ 1 ὈΘΩΐΏ5 15 οὔθ ἃ 
ΤΉΟΓΕ ΓΩΔΙΚ οὗ αυοϊδίίοη, Βαϊ 1 ϑογηθῦ 65 268} 
“π2γ.᾽ [ἡ [παῖ οὯ586 ἴῃς Εἰ Ὗ. 15 οοστεςῖ. ΟἿ ΟΙ5 
ῬΑΓΑΡΉγσαβε : “Ηον 18 1ἰ ἰδὲ ψα,᾽ εἴο. Τδα βδηχα 
αἰ Ό ὁοοῦΓΒ ἴῃ γΘΥ. 1, θαΣ ἴῃς ψοσὰ “βδυηρ᾽ 
ἴδεσε, το ὰογβ ἴῃ6 ἤτεϊ νἱεν 1.855 δυσυρὶ ἔμ2η ΒοΓα. 

ΤῊΕ ΘΟΟΘΡΕῚ, ΑΟΟΟΚΌΙΝΟΕἊ.ΤΟ ΜΑΚΚ. 295 
ψεσ. 22ὥ. Μαιίδον δ δοοουπὶ 185 ζ]]1οσ, Ὀυϊ (ἢ ς 

ΔΉΒΨΟΙ ὮΘΓΟ ρίνδη 15 ἴο Ὀς οτηϊ δα ἴΠΕΓα. --- Τ18 
κιθᾶ, ῬΓΟΌΔΌΪ 6Υ]] Βρ στ 5 ᾿π ροηοσγαὶ. ΤὨς ἀϊ8- 
ΟἾΡ]65 μδὰ οδϑὶ οὔ δν]]} βρ γι 5 θεΐοτα, ΓΠΟΙ͂Σ ἐδ 1] χα 
ἴῃ {818 ο856 οὗ ΤεΙ ἌΓ ΚΑΌΪς τ δ] Σ  τγ88 ἔοσ ἐμεὶγ 
ΔαΙΩΟΠΙ ΟΠ, --- ΒΥ ΡΥΑΥΟΣ. Οη ἴδ ρμᾶτῖ οὗ ἴῃπο86 
ἢ. νου]ὰ Ἔχοσζοίβε ἔπ6 ἀδιηο, 186 πογάβ " δηὰ 
ξαβῖηρ ᾽ ἂἵς ἴο Ὀ6 οτϊτἰοὰ. Ἐνοη [ἰξ σεϊδιηςά, 
ΠΟΥ σδηποῖ Γαῖοσ, 88 ἴῃς βούτθοῃ οὐ ἴῃς τηουπὲ 
ΒΏΟΥΒ, ἴο βίδα ΟΣ σοσοιλοη δὶ Οὔβοσνδηςοβ, Ὀπὶ ἴο 
ῬΙΌΡΟΙ β8ρ᾽ υ8] ἀἸβοῖ ρ! δ, ἰῃ ΒΟ ἐδϑίηρ (ρσί- 
ναΐς Δηα ῬΕΥΞΟΏΔ]) οἷ ἀ5 δλῃ ἐτπηροτίδηϊ ὑΪΔ0Ε. 
οοῦχβα ποιϊδίηρ 15 τα ρα δῦους ἴπ6 ρόονοῦ ἴο οδϑὲ 
ουΐϊ ΟΥ̓] ΒΡ 8 Δηὰ ᾿ΟΥΚ συ γδοὶο 5 ἰῃ ἰαῖοσ Εἶτ 68. 
ΤῊΣ “ῬΓΑΥΕΙ δηὰ ἔαβησ᾽ πουϊὰ ποῖ ποῖῖκ ἴδ6 
Τηΐγδοῖθ, Ὀὰϊ ΕΘ ΠΟΟΟΘΒΆΤΥ ἴο δυϑίαίη ἴῃς ἐδ! ἢ 
ὙΔΙΟδ που]ὰ βυοοςββίυ γ 08} Ὁροὰ ΟΒ 5.8 
ῬΟΨΟΥ ἴῃ βδυςἢ ἃ ΟοΆ86. 

ΟΗΑΡΥΤΈΚ ΙΧ, 320-50. 

716 είν 19 Οαῤεγνιαι. «“εομα Ῥγεαϊεϊίονς ΟΣ Πὲς Ῥασοίον,; 2 έδοοωγε 
αδοιί τὐῖο «ἀομέα ὅς Ογεαέσοί. 

30 4 
321 

ΝῺ τον ἀεραγίθα ἴδηοσο, δηὰ ραϑϑεὰ τὨσουρ ἝΔ411|66 ; 
δῃὰ ἢ6 ψου]ά ποῖ [Πδἴ ΔΩ τῇδῃ 5μοι]α Κηον ἐ2. 

α ΜαΑτέΥ. χνὶΐ. 
22,23; 0κκ 
ἸΧ. 43-45. ΕΟΙ͵ ἣδ 

λιρῃς ἢ18 ἀἰβοῖρῖθβ, δμὰ βαιά υαηΐο ἴδε, Τῆς ὅϑοῃ οὗ τηδῃ 18 

ἀε!νεγϑά 1 Ἰηΐο [6 δδηάβ οὗ τηδη, δῃηᾶ [θυ 5841] ΚΙ] Ηἰτα ; δηᾶ 

42 αἴϊζοσ [πὲ 3 ἢς ἰ5 Κι], ἢς 5841] τίβε [6 τηἰτὰ ἀδγιϑ ὃ Βαυΐ [6 
πηἀετγβίοοα ποῖ [δδΐ δ βαυηρ, δῃὰ ψετα δἰγαϊὰ ἴο δϑὶς δΐτη. 

Απά μεὅ ὁ οαπηε ἴο σδρογηδυπι : δηὰ Ὀοίηρ 5 ἰη ἴῃ6 Πουβε 4 ε΄ 1. 33 
Ματτοαν 

αϑκεὰ {επι, ναὶ νγὰβ ἴἴ (ῃδἰ γε ἀϊδρυϊεᾶ ἴ ἀτηοηρ γουγβεῖναβ 8 “ἰς ̓ ἴακα 
34 Ὀγῦ πε νὰν ἡ Βυΐ {Πεγ Βε]ὰ {μεῖτ ρεᾶοε : ἔογ ὈῪ [με ΨΔΥ “ΠΟΥ 4 ἴα καΐ, 

μά ἀϊδρυΐεα διηοηρ' {μοπιβεῖνεβ,10 ψὴο σλοιζα 611 ἴῃ στεαῖεϑί. 2 νετὶ βο. 
Ῥ.- 

235 ΔΑπά δὃδ 54 ἀονῃ, δηὰ οδἱ]δὰ ἴῃς ἔνεῖνα, δηᾶὰ βαϊἢ υπΐο [δ τΩ, 

ΤῚ δὴγ τηδῃ ἀδϑίτε ἴο 18 θὲ ἢγϑβῖ, 2.ε βαρεῖ 50.411 Ὀ6 δϑί οἱ 4]1,., δ,8ϊ:. χα. 26, 
16 δῃὰ 5ογνδηΐ οἱ 4]]. 

271 ΧΧΙ σαὶ 

Αμὰ ἢς ἴοοϊκς ἃ οἢἹ]ᾶ, ἀπ δεῖ Ὠϊπιὶ ἴῃ ἴῇ6 τρῦρ χ δ. 

τα βὲ οἵ μετ : δπὰ ὅ ἤθη ἢ6 δά ἰδκβη ἴσα 1δ ἴῃ 8 Ἄττωβ, ῃ8, ἔδαρ. .. τό. 
47 8414 υὑηῖο ἤει, ῬΝΏΟΒΟΟνΟΥ 5041] γεοοῖνε μα οὗ βυοῦ οἢϊ!- 

ἄγε ᾽δ ἴῃ ΠΥ πᾶτηα, γεοείνοι ἢ τὴς ; δηά δ ψΠοβοενεῦ 5881] τϑ- 8:9 Μαῖ. 
οοἶνο 1 τηο, γοοϑίνοιἢ ποῖ πιο, δυΐ Εἴτα ἰδδξ βοηΐ τη6. 

Απά 7οδη δηβινογοά Ὠΐπι, βαγίηρ, 18 Μδβίεσ, γε βανν οἠβ ἢ οδβί- ἡ {ῦκα χα. 49 

ἴηρ; ουξ ἀον 8 19 ἴῃ [ὨΥ πᾶπια, αηὰ ἢς ἔο]οννεῖῃ ποῖ 8; δπὰ ψε ἢ πο τὶ 2: 
39 ἐἴογραάβ Βΐτα, θθοδιιϑα ἢθ ἔο]οναῖῃ ποῖ 8. Βαΐ Τεϑι8 βαϊὰ, ἢ ζοπρ. κι 

ΕοΥΡΙα Βἰπη ποῖ: ἴοσ ἴθοσο 185 ΠῸ τῆδη ΜὭϊοἢ 329 5841] ἀο ἃ τηϊγα- Ἔ Γὅ' 

28 

8 Δἕΐου ἰἤγεα ἀδγβ Ὧδ 5}4]] τίϑε ρδίη. 
δ ψΏδη ἢ6 ν͵ἃ8 
8 ον ἈΠΊΟΩΡ γουγβεϊνοβ 

“σας 
1δ τακίηρ᾽ Ὠΐτὰ 
18 Τοῆη βαϊὰ ππῖο Εἶτα 

3. λῃηὰ ψΏδΩ 
δ ΊΠοΥ 

Ἱ οὗ πιδὶ τ σα γε ΓοΔβοηΐη ν᾽ 
9 ἴῃ 9 οἠδ τϊζῆ ΔηοίΟΣ 

15. οῃα πουϊὰ 14 ἢ 
16 1:|16 ΓΒ] άσθα ΣΤ γρροίϊνοιῃ 
19 οΙΏΟΠἢ5 Ὁ ἢο ΟΣ6 παῖ 

85 στοδῖοσ 
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ΤΗΕ ΟΟΘΡΕῚ, ΑΟΓΟΚΌΙΝΟΕ ΤῸ ΜΑΕΚ. 

οἷε 21: ἴῃ τγ πδπ|6, [μαΐ σδῃ 1ρ ΔΕ 33 σρεαὶς αν]] οὗ τα6. 
[Πα 18 ποῖ αρβίῃϑι τ18 18 Οἡ ΟἿΓ ραγί. 3 ἘῸΣ " ΨΏΟΒΟΘΝΟΙ 5841} ὯὮπκο χὶ ας 

[(ΒΑΡ. ΙΧ. 30--ζο. 

[ω} » (οἴ. 
ΕῸΥ ὮΘ Μαῖὶ τ 

ρσῖνε γοι ἃ ΠΡ οὗ ψϑδῖεσ ἴο ἀσίηϊς ἢ ΤῊΥ ΠδπΊ6, Ὀδσδιι86 γα Ὀ6- ΠΤ" 

Ιοηρ ἴο (Ὠγίϑι, ΞἘ νοῦν 1 58 ὑπο γοῦ, 6 514]1] τοί 35 Ιοβα ἢ15 
42 τονασὰ, Απά 9 Ὠοϑβοσνοσ Κ 5041] οὔδηα οἠδ οὗ ζάσεσ {116 ΟΠ 68 Ὁ Ὑ Αἱ νέῤεο 

[μα Ῥεϊανα ἴῃ πη6,33 1 15 33 Ῥειίαγ ἔοσγ αἰπὶ {παῖ 4 33 τη}}}-ϑἴοηθ., ξες μαι 
ΜΟΙ Ὠδηροα 3 Δρουΐ ἢ15 ΠΘΟΚ, δηά ἢ ψεσα οαϑί ἰηΐο (6 568. τ 57: 

43 “Απά ἰξ τὰγ δΒαπὰ ᾽ οβεηὰ {ῃεε,3 ουξ 1 οὔ : [ἰ 18. Βεξζεγ ἔογ ἴῃς “ Με χ᾽ 39) 

το 81] δηΐεσ ἰηΐο 116 τηδιτηθά, [ἤδη 83 ἢανίηρ ἔννο 88 ἢδηάβ. ἴο ρΡῸ 
44 

45 
ἰηΐο ΠΕ]], ἰηῖο ἴῃς ἦγε ἴδαΐ ἤδνοσ 584}} θ6 χυδηομοᾶ :88 ὙΝΏΘΓα 

τοῖν ψόσγηλ ἀἸο(ἢ οί, δΔηὰ ἴδε ἤγα 15. ποῖ ἀπθηοῃοθα. ὅδ γΑηάὰ 1’ Μέεῖ. νι, 

[ὰγ ἴοοῖ » οβεηά (πες, ουἱ 1ἴ οὔ: 1{ 18 Ὀεζίεγ ἔοσ ἴῃ 66 ἴο 81 δηΐου 
δ)αἷῖ ἰηῖο 116, [Ώδη 83 ἢανίηρ ἴνο 88 ἔδαϊ ἴο Ὀ6 οδϑί ἰηἴΐο ἢ6]], ἰηΐο 

46 ἴῃε ἔτεα ἰβαῖΐ πονεσ 584}} 6 αὐδηςοθοᾶ : 85 ΝΏΕΒΕ (ΠΕ Γ πσούτὴ 

47 ἀἰεῖῃ ποῖ, ἀπά [86 ἢτα 18 ποῖ ἀυθηοθεα δ᾽ Αηά 1 τπΐπε ἐγε " ΜΈΝ ν. 990: 
οἴεπά [μεε,3 ῥΙυοῖκ 1 ουἵ: ἰξ 15 Ὀεζίογ ἔοτ ἴῃ66 ἰο δ: οηΐογ ἰηΐο ἴῃ 6 

Ἰϊηράοτα οὗ ἀοά τὰ ομς ἐγε, [ἤδη 83 βανίηρ; ἔνγο δγθβ ἴο 6 
48 οδϑῖ ἰηΐο 61] ἄτα : 51 ΝΒ οσα " [οῖσγ όστὰ αἰεί ποῖ, ἀπα τῆς ἤτα : ἐπ εόῤε τρη 

49 8 ποῖ ἀπεῃορεά. ΕῸΓ ἔνεγυ ομα 5}8}] θὲ βδαϊϊεὰ ψ ἢ ἤτε, "δηα. 18..κε αίν. 

50 ΘΡΕΓΥ ϑϑουίῆςε 584}1} ῬῈ ϑ8α]ϊθὰ 1} 58611.8 " ΘΑ] ἐς ροοά : Ῥαᾳξ 34: Μαῖεν. 

16 τῆς. 881: ἢανε Ἰοβϑῖ 85 89 βδ! η 655, Βογ Ὦ νν}}} γα βθᾶβοῃ ' Ἐπεὶ, αι. 241 Οὐ. ἐν. 

1 “Ηδνδ 5841} ἴῃ γουγβεϊνεβ, πᾶ 5 ἢανε  ρεᾶος οὴς 1 δη- ἤρα. χῇ. 
οἴδεῦ. τ τ 

ἼΒα58. ν. σξ; 

31 τῇ Ὁ ψοσκ (ο7, Ῥονγοτ) 53. δῃὰ ΡῈ 4016 αυἱοκὶν ἴο Ἅ8 ἔογ ὺὉ5 οοπιρ. τεσ. 
3. ,14 δε: αείλογέξέες γεαά ἴῃ [8 ἤᾶτας [μδὲ γα ἂγὸ (τ 5 ωὰ 
36 ἴῃ Π0 Υγῖ56 36 5}4}} οδυβε..... ἴο οἴξοπα 251. 
38 Ἰ[ ἃ ργτεδί Ὁ υῃρ δῦ ᾿φιβ6 (ἢ66 ἴο οἴεηά 
81 { 5 σοοὐ (δὶ ἴδοὰ 823 γα ῖΠοΥ ἴδῃ 88 (γί τὸ 
ἩΣ (ἢ ς ἄγε υπαυδησθδθ!α δῦ κὰ6 δεεΐ σμζλογέζέδς ο»εῖζ νοτβ. 44, 46 

δῚ 712 δε: αιρλογῆζέδο ογμεῖξ τα 
88. χἠ δε: σμΐλογέζίθς ογεΐξ διὰ Ἔν ΎΥ Βδοσίῆςα, εἴς. 

ΜΑΒΚ δος [6115 8 ἴπδλὶ ἴῃς ἸΟΓΏΘΥ ἔτοσι τὰς 
τηουῃῖ οὗ ὙΕΜΒΙΕΌΤΑΠΟΣ ἴο Οδρεσηδυγα νγὰ8 ὉΓ]- 
ναῖε ΜῈΝ ἦ0) δς Θοὐἀυοαϊΐζοη οὗ ἴμς ἀἶδΒοΐΡ]68 
ΟΔ]1δα ἔοσ ἐπβ, ἀπὰ τῆς ΠΟΘ] οὗ ἴῃς ῬὨατίβεαβ 
μὰ ἰῃ ἕδοϊ οἱοβεὰ (δι1]ος ἀραῖπβὲ Ηϊ5 ἰδθοσβ. 
Το ἱηοἰάεδηΐ ἀθουΐ ἴὰς το ρ]ο-ἰθυῖς (Μαῖῖ. χυ]], 
24-.27) ἷβΒ οχλϊ τε, ῬΤΟΌΔΟΌΪΥ οἡ δοοουπῖ οὗ Ῥεΐογ᾽β 
ἀεβίσε ποῖ ἴο τηᾶῖςα Ὠἰπη56} ἴοο ῥτομιηδηϊ ἱῃ ἴῃς 
πλιταῦνο. ὅ66 ἴῃ6 ποῖεβ8 οἡ Μαδίί. χυἱϊ. 22-- Χυ 1]. 
14. 
ει. 20. Ῥαδεοὰ σου Ο611166; ῬΓΟΌΔΡΟΙΥ 

ΟΥασ ὈΥΟΥΤΑΥ͂Β, ἴμαῖ ΟΡροτγίυπι ταὶς Ὀ6 ρίνεῃ 
ἔοΥ ἰηϑίγυςηρ ἰδς αἀἰ5οΡ}68 ἀρουϊ Ηΐ8 Δρρτοδοὺ- 
ἴῺ Βδυβοηρβ. 

6Ι. 21. ἘΟΥ Ὧ6 ἱδιρδῦ, ΟἹ, "ν͵ὰ8 τεῆς θεν 
δ ϊτυΔῖγ, ἀυτίην Ἐπὶ8 ργιναῖς ᾿οΌτΠΕΥ. --- Ηΐ 
αἱρῖοα. ΤΏῊς τνεῖνε, 848 15 ἱπαϊσδίθα Ὁγ τῆς ρΡδγδὶ- 
6] ρᾷββαψεβ. ΟἸἾΠΟῚΒ πιᾶυ, μονγενοσ, ἤᾶνα Ὀδθη 
ἱπο θά. --- Ἴς ἀρ! νοσϑὰ Ρ. Μδιίπεν : "8}8]} Ὀ6 
ἀοϊνοσεὰ ὕρ ;᾽ Βεηος ἴῃς ῥγεβθηῖϊ ἴξηβε ἤεῖα ἰ8 
Ῥτορῃεοῖο. Τῆς ἀεἰΐνειυ νγὰβ8 ἐπίο ἴδ9 πδιιὰβ 
ἸΏΘΏ, 1. 4., Ὁ Οοά, 5866 οἡ Μαῖί. χυὶϊ. 22, 23. 

νεῖ. 3,2. θα Ὧ6 88. 1{Ἰ}6ΓᾺ]]γ, ὁ θεϊης ;᾽ 

ἐλ ὀεεί αμζλογέζέδς ονεῖζ ἰηῖο [86 ἤγοα, εἴς. 

80 18 40 Ῥὲ δί 

Ὀυϊ ἰπ [6 ΒΙΠΡΌΪΑΣ πΌτΑΡεσ. [{ τγᾶ8 ἱτηπιοάϊδίεν 
ΔΙΟΥ ἘΠΟΙΣ ΘὨΙΤΔΠΟδ. -- ἢ Ἐπ Βουδ6. ῬγορΔΌΥ 
ἃ ῬΑΓΏσυΪαΥ ουβο, ἤοτα Ηδ υὑϑ08}}} γεϑι ἀδὰ. -- 
Ϊ [6 ψΔΥ. ῬΙΟΡΔΌΪΙΥ ἀυπηρ ἴῃ6 ἸΟΣΏΘΥ ἴο 
Οδρεγηδυση. 

νεῖ. 4. Βαξ [δ0γ δοϊὰ [παἷν Τὴ 5Βῃᾶτηθ 
Δ οοηξυβίοη. ΤὨς τμουσῃξ οἱ {πεῖγ Ἀδατὶ δὰ 
Ὀδεη ρετοεϊνοὰ (1λικε ἰχ. 47)). -- Ὸ Ψψα8 [0 
δτιοδίοσ. Τῆς αϊβρυῖϊς νγ»ῶδβ οοσδϑὶοπθα ὉΥ̓͂ ἐπ6 
Ῥτείογεηοα ρίνθῃ ἴο ἘΕΙΕΓῚ ἃιη68, Δηἀ Το η, γαῖμα σ 
ἴῆδη Υ ἴδ ῥσχοιιΐβε ἴο Ρεῖεσ (Μαῖίξ. χνί. 18, 10). 
ΤΆΕΥ Ρόδον (μουρῆϊξ {μᾶῖ [ΠΕΙ͂Γ γαπκ ποτο πσου]ὰ 
ἀεϊεττηίηε ΤΠ ΟῚΣ σαὴκ ἴῃ [86 ἔπίυσε Κιπρσάοτα. ΤῊς 
υεϑοη οὐ Μαῖί. χυἱἱ. 1, πᾶν δᾶνε Ὀδοη ρυὲ δέζεσ 
ὁ βλυϊὴρ οὗ [η6 ποχΐ γεῦβε πὰ Ὀείοτς ἴῃς ΤομΠ]ὰ 

ὙΥΔ3 ἀὐϑαυδν (νετ. 36). [πῃ ΔΗΥ͂ ΟΆ56 1 ὙᾺΒ ΤΏΟΤΟ 
Βυχμιῦ]ς ἤδη τῆς ἀϊδρυῖς δὰ Ὀδεῃ. 
εν. 25. 17 ΔῺΥ οη0 ψου]ᾶ, οἵ, “ ἀεϑῖσεβ ἴο, 

δἴο. ὅδε Μαῖΐ. χχ. 26; χνυ])][δ}Ὲ 4; χχὶδ, 12. 16 ἴ86 
ἀδβῖσε 15 861 69}, τὰς ρ]δη τν}}} 41}, Ἀ6 5411 6 ἰδεῖ 

οὗὨἨ οὗὨ 411; ἱξ ἢς πουϊὰ Ῥὲ ἴτυν ἄγβὶ ἴδῃ ἣς Ὑ11}} 
ὍΔΚε [ἢϊ8 Ἰοσγεῦ Ῥοβϑι ἄοῃ νο]υπίαγν, διὰ ὍΘ 56Σ- 
νδηΐ οἵ 41]. ᾿ 



ΒΑΡ. ΙΧ. 30--ζο.] 

γεν. 26. Απὰ ταἰκκίηρ εἷπι ἔῃ αἷν αῦτδ. Ῥδου]- 
ἷατ ἴο Μῦς. Ὑπὸ ΟὨΣ] ἃ βθοὴβ ηοΐ ἴο ᾶνα ΕΘ 
Ὀγουρῆὶ ἰπ, ὰϊ ἴο μάνα Ὀδδὴ ἃ τε 6 ΓὙ οὗ (ἢ 6 
δΒουβεβοϊά, Τυτδαϊίίου βαγ8 ἰἴὲ νγὰ8 [86 τῷ Ιρ- 
πδλίϊι8, οὗ Απεϊοςῖ, το ψὰ8 ἰμβογεΐοσα οδ᾽ δὰ Ολγες- 
ζοῤάογμς (Ὀοσῃς Ὀγ (χὶβῖ). ὙὍῆς {16 Ομα ΤΔΔΥ 
αν Ὀδοη τὴς ΟὨΠ]ὰ οὗ οης οὗ ἴῃς ΑΡοΞΒβΕ165, Ροῖ- 
ΒΔΡ8 οὗ Ρεΐεσ, δ ποβα ἤοῦβα (818 ἸΩΔΥ Πᾶνα Οὐ- 
ουὐττεα, 

γεγ. 3). Οομρ. Μαῖίί. χυ]]. ὁ; δηά αἷ9ϑο Μαίξ, 
Χ. 40. 

γεγ δ' δΌΒἢ δβαϊὰ ἴο εἷπι. Τικο : ὁ δηϑιγογεά,᾽ 
50 ἴῃς ΕἸ. Ψ. ἢετὰ 4]ῖ5ο. 11 νγᾶβ Δῃ ΔΉΒΨΕΥ ἰῃ τἰῃ 6 
δ 56η96 ; ἔογ ἴῆ6 σοημπηδηᾶ ἴο τεοείνα ἃ οὨἱ]ὰ 
ἷπ Ηἱ!5 παῖῆβ ψου]ὰ βυρροϑῖ [Π6 ᾳυεκϑίοη οὗ Τοδη. 
-- ο εαὰν. ῬτΟΡΑΌΪΥ οὐ ἱμεὶγ ταβϑί ΠΑ ΤΥ ἰουΓ. 
-- Ομθ οασίίπρ οἂΐ ἀθπιομδ ἰπ ΓὮΥ πδθ. ΤὨΐ5 
ὉΠΚηονῃ τηδῃ δα ψτουσῃϊ 500 ἢ ΓΤ 0165 45 ἴῃς 
ΑΡοϑβέϊεβ ἀϊὰ δηὰ ὉΥ ἰδς βαῦης ρονεσ, (μΒουρὰ ἰξ 
ὨΔ4 ποῖ Ὀδεη αἰἰγεσ!! Υ σομληχί 6 ἴο Πϊμὶ 8ἃ9 ἴο 
ἴοι. Ἦξς νγῶβ ηοξ ἃ ἔο ΟΕ σ οὗ [ε8058, γεῖ ἢς Ὀ6- 
Ἰἰενεὰ ἰῃ ἴῃς ΡΟΎΤΕΙ οὗ οὐ [τὰ 80 ΠΟ] ΕῪ ἴο δἵ- 
Ἰτετηρῖ [ἢ]5 Ἄὅχοσοίβα. Το ποοαάδα ΡΟΥΕΙῚ ΜῚ8 ρίνθῃ 
δὰ ; υπἀδουδίοαϊν ἴο ἰδοῦ [86 1αββοῖ ΠόΙδ σα- 
οοτάβά, --- 270 Τοσθθᾶο Εἷπι. ΤῊΪ58 ζογ Ὁ! ἀἀϊηρ' ΠΛΔΥ͂ 
αν 80 αἰδβίαγθεα ἢϊ5 ξαϊτἢ, (δὲ ἢς οουϊὰ πὸ 
ἸΟΏΚΟΙ Θχοσοίβα. --- Βϑοδῦδο 86 ζΟ] οί ποῖ πΔ. 
ΤῊ τεροῦοη 18 ομαγαδοίεσβεὶς οὗ Μδσκ. ΤΏΘΥ 
ῬΤΟΌΔΌΙΥ ἀοιηχδηάεά ἴμδὶ τς τῆλ ββου]α εἰϊ μετ 
ΒῖΟΡ δι18 ΔΟΌν. Υ οΥ Ἰοΐη ἔμοα. ΗΟ παίυγαὶ ! 

γεσ. 29ς. Ἑοχοίὰ εἶτα ποῖ, “. 4., ΞΌΓὮ ἃ τ,δηῃ. --- 
Εοτ ἸΏΟΣΘ ἐδ ΠΟ 6Πη0, ἐἴο. ἼΤδ6 ϑυοοοββ οὗ [86 ΙΩἱΤ- 
ἃς ψουϊά βίγεησίμοη [26 δια, ἴῃς ζαση8 οὗ 
ΜΓ ΙΟὮ ΤΟΤΕ τηδηϊοβίθα ἴῃ ἴδς διίοιηρὶ ἴο ποῦῖς ἐξ 
ἴῃ ἴδε ἤδτλς οὗ Ο σῖϑβε. --- Β6 8010 4 ον ἴο δρϑακ 
ΟΥ̓] οἵ πιθ (1Πε τνοτά 15 υϑ0.2}}07 τεηἀοσοά ὁ του Ἱ]6)). 
ΤὮ υδ6 οὗ 80 βἰτοηξ ἃ ψοταὰ ρμοϊηϊβ ἴο ἃ δῆδτρ 
ἀἀἰβειησου Ὀεΐνδθῃ ἴπ6 πο οἴ45565 : “ἔογ᾽ δηὰ 
“δραϊηϑί υ8.᾽ ΤᾺ ἰ8 ἃ ΆΣΩΙΩΡ ἀραϊηβι ᾿ἰττ την 
“ἂς σψοῦκ οὗ [86 ϑρὶπϊ οὗ ἀοά ἴο δὴγ β6ςξ, ΟΥ̓ 
δυςςαββίοη, Οὐ ουαϊνασζαὰ ἔοστῃ οἵ οδυγοι᾽ (ΑἸέοτά). 
ΤΠ6 ΑΡροβίϊοβ ἰοδβὲ ῃῸ δυϊβδβογιν ἔγοτῃ [818 ἜἘχοθρ- 
ὈΟΏΔΙ οα86. ΓῺ ὕνο τη βία κεβ αν ὈδΘῺ : οἰ ΠΟΣῚ, 
ἀεηγίηρ ἰδὲ βΒυσἢ ἜΧΟΘΡΈΪΟΏΒ εχίβέ ; ΟἹ, σερασαϊης 
ἴδεβς 4568 458 ἴῃς τυ]ς ποΐὶ ἴδ6 Ἔχοοροηβ. ἍΝ 116 
τῇς ΑΡοβῖ}|65 ψγεσα ἰδυσἣςϊ (ἢ]158 Ἰεββοῃ ἴῃ [ΟἹ] γδ οη, 
[86 τῶδῃῃ σεοοῖνεβ ΟὨΪΥ περαῖῦνε ῥσγαῖὶβθ. Ὑθοτο 
ὍΣῈ ΑἸΎΔΥΒ εαγηδϑὲ ΓΟ γ βιΔη ἸΔΌΟΓΤΟΙΒ ΠῸ ἀ6 0} 1η6 
ἴο Ὅς ΟΥΟΘΙ͂Υ ἴῃ ἐμεὶγ πιεϊμοάβ, ὙΕΙ͂Σ ἱστερυϊλι- 
10 08118 ἔογ ἰοϊεγαϊΐοῃ, ποῖ ἈΡΡΊσοΟνἍὶ. 

γψέετ. 40. τ ἰδ ΤῸ. τ;5. Μαῖϊ, χί!. 20 ; 
“Ης [δῖ 15 ποῖ τ της, 15 ἀζαϊηβὲ τὴ6.᾽ ΑΒ χα- 

ἀ58 ΟἸγιδὲ δηὰ Ηἰ8 ρθορὶς, ἴμοτὰ 18 ἢῸ πδυΐϊζα]- 
1. [Ιῃ οογίδίῃ σᾶβ65, ἴ8 6 δῦβθηος οὗ ὨΟβ ΠΥ ἷ8 
ἃ Ῥτοοῦ οὗ ἐπ οαϑὶρ ; ἰπ οἴδοιβ, ἴῃς ζδῖασο ἴο 
νὰ φήδενῦ δ τὰς τγζοοῦ οὗ δηηγίίυ; δηὰ Ὀοίὰ 
τηὶσὰξ ΟΟΟΌΣ ἴῃ [86 ὀχρογθποα οὗ ἴῆδ βδηδ ἢ6Γ- 
ϑοῦ. Βυϊ ἱῃ 411] οᾶ868 ἔδεσε 15 εύύλογ για λέ ον 
εηρεΐγ. Ὑδα ἌΡΡΆΓΕΠΗΣ ΠΟΙ ΓΔαϊοζοσΥ γον σὮ8 
δυσρεβὲ ἰῃ6 πεεά οὗ ἀἰϑοτίηιϊπδίίοη ἰπ ἈΡΡΪ γἱης 
ἴδεπι. ΤΏ βαγίηρ ἱπ Μαι(ΠΕῪ ταῖοτϑ ποσὰ ἴο 
ἐρειυαγαῖ τρρεὲΐν ἢ ΟἸΤ8: ; [8 οἣς ἰο ομζισανγαϊ 
ερρΐογνεΐέν στμ ΗΒ οδοορῖε, ΤὨς ΦΟΙΏΘΙ ΤΏΔΥ͂ 
ΟΧχιϑῖ ἱπαδροηαἀ θην οὗ τὰ 6 ̓ αἰοσ, δηα 1 Ὄχίβί- 
ὁποα υπΐΐα8 σοδὶ (τ ϑδηβ, πδίονοσ [ΠΟΙσ ἡδηηδ 
δη ουϊναγὰ αἰ οτ ΠΟ 68. 

ἌεΥ. 41. ΒῸΣ ὩΒΟΘΟΘΥ͂ΟΣ Β8.811 κἷνο γοῖ, εἰς. 
Οσμρ. Μαῖίϊ. χ. 42.0. σα (δ 16β8οῃ 15 ἰηϊοηδδὰ 
ἀἰγοςῖ ἔοτ [6 ΔΡροϑί[68. --- πὶ [16 πδχὴθ (διδῷ γ8 
810 ΟἾσΙδί᾽ 5, “ἡ. 4., Ὀδοᾶυβα γε Ὀεϊοησ ἴο ΟἈγβῖ. 
Τὺ πᾶ  ἱποϊυᾶα ἃ σζεΐεγεπος ἴο ἴδ τεοοριϊοη οὗ 
ΘΟ σίβι᾿ Β πᾶπις οἡ ἴδε ρατὶ οὗ ἴδε ρίνεσ. Ης δ]- 
ὝΔΥ5 ΓΕΟΟρΙΖ65 ταί 15 ἀοης ἰοὸ Η;8 Ῥδορὶε, Ὀαϊ 

ΤῊΗΕ ΘΟΘΡΕΙ, ΑΟΟΟΚΌΙΝΕ ΤῸ ΜΑΕΚ. 297 
ΗἸ8 Ῥδορὶθς ἅτε 80 5]07 ἴο τϑοοζηΐζε Ὑδδλὶ ἷ8 
ἄοῃε ἔοσ Ηΐμ, 1ξ ποῖ ἀοης ὈΥ ἴμδπὶ δηὰ ἴῃ {ποὶγ 
ΜΑΥ! 
εν. 42. 866 οἡ Μαϊιΐξ. χυΐ!. 6. ΤΉΘ οοηῃδο- 

ΟῚ 18 ῬΓΟΌΔΟΙΥ ἡ Ὦ νου. 37, 45 ἴΠεσα σεργοβεηϊοά, 
Ὀυῖ τ[Β86 ᾳυσβέοη οὗ [οἢῃ δηὰ ἔῃ ἀῆϑυγεσ ἴο 1ξ ῥ͵Υ6- 
Ῥαγϑὰ ἔοσ 115 δάνδῃος οἵ ᾿δουρσῃξ. Βγυ (δεὶγ οου- 
ααςῖ ἴῃ ἰῃδὶ οάϑὲ ἴμου δὰ Ῥδϑὴ ἰπ ἄδηρογ οὗ ρὶν"- 
ἱὴρ ϑυς ἢ οὔξδησα. --- Ὅπ0 οὗ [1660 1119 ὁπ05. ΤῊ6 
δοῖυδὶ] οὨ]α τνᾶϑ ἈθΆνχοας 811} 1ῃ Η!8 δπη8. 

ψεῖβ. 432-48. 8566 ου Μαίί. χυὶ. 8, 9 ; ν. 29, 20. 
ΤὨε δοοουηΐ Ὀδίοσε 8 18 ἔν ]]ογ, ἰδουρῇ ἰἢ6 Ὀ65 
ΔΌΓΒΟΣΙΙ65 οπλῖξ ὙΟΙΒ68 44, 46. --- ΘΣΘ ὶ 
ψύχη ἀἰοίιῃ ποῖ δηὰ (89 στὸ ἰδ ποῖ απυθποβμοὰ. 
ὙΒοΓΕ 18 ἃ τεΐοσοησα ἴἰο 13. ΙχνἹ, 24. Τ686 δὐγίι] 
ΜΟΙαΒ ᾿]ΑΙηΪν Ροϊηξ ἴο ἃ ξυΐυζα βἰδία οὗ Ὡδνοῖ- 
δηαϊησ Ρυηϊϑαπλεηΐ. 

ψεῖ5. 49, ΚΟ. ΤΠ686 νΕΙ568, ὙΠΟ ἢανα ΠΟ ΡᾶΣ- 
4116], ἔοσταῃ ἴπε πηοβὶ ἀἰΠῆουΣ ράβϑασο ἰῃ [ἢ15 (ο8- 
ΡΕ], Τα αἰ ΠΟΥ 8 ρου ρ8 δϑϑοηδα, ΌΥ ἔο]- 
Ἰονίηρ [86 τηοϑὲ δηοίθηϊ δας που 68 δηὰ οὐ ἰηρ 
[)6 βεοοπὰα οἴδυβαε. [ἱ ἰβ δρτοεὰ τμδὶ τὴς ἱπίθυς 
Ροϊαῖοθα οἴδυς, ΘΥΕΙΥ Βδοῦδοο,, εἴς,, ΓΟΙΟΙΒ ἴο [δν. 
1, 12. Α8 (6 841} 15 ἴΠ6τῈ ἜΧΡΎΘ55}γ οδ]]δα “(ἢς 
8811 οὗ ἴῃς οονεπδηξ οὗ. (Δγ αοά;,᾽ 4 ροοὰ 86η586 
ΜΆ5 ἀεϑίσηςσα ἰο Ὅ6 σίνοη ὈΥ ἴπε ἱπίεσροϊδίίοι, 
διὰ νϑσ. 50 ΘαΌΔΙΙΥ του α8 5ΒΌΟἢ ἃ ζοοα 56η86. 
ΑΒ ἴο ἴῃς “ὅτε ᾿᾽ τὴ6 ᾿τητηδαϊαῖα σοπηδοίίοη ψου]ὰ 
ΡῬοΐϊηϊ ἴο οἴει] σε, Ὀυϊ ἃ5 ἴβεσα 185 ἃ σϑῆποσ᾿ 8 ἤσα 
4150, [18 5686 18 Ὡοΐ ΔὈβο]υε]ν ὩΘΟΘΒΒΘΆΓΥ ; ὯΟΓ 
ου ἴδε οΟἿΔΟΙ δαπά τηυβὲ ἴῃ6 ᾿ἤχε᾽ δηᾶ “841 
6 τεραιάεὰ 845 ἴνο ἀϊξβξεγεη ἤἄρυτοβ ἔοσ ἜΧδ ον 
ἴδε βάγμβ ἰδίῃ. ΝῸΥ Ὑ111 ΔὴῪ Ἰηἰεγργείδοη 6 
δα ϑέδοίοσυ ὙΓΆΪΟΣ ἄοεβ ποῖ ΕΌΠΥ Ὀπηρ οὐ ἐδ 
τοεδληΐησ οὗ [6 σψοτζὰ “ ἔοτσ.᾽ Ἰλῃδί οη8 : ἊΝ 
ἘῚῚ (Εἰνὶηρ ἃ τεᾶβου ΜὮΥ ἐξ ἐς δείίν ἴο ουἱ ΟΕ, 
εἰς.) ΘΥΘΙΥ͂ 080 (411 ψιπουΐϊ ἐχοδρέοῃ, [Πο86 ν ῆο 
{πὺ8 ἀρὴν τμολβοῖνεβ ἂἀπὰ ἔθοϑα οαϑὶ ἰηῖο 86]]) 
8.411 Ὁ9 δαΙἰοἃ τὶ ὅτο (45 ἴῃ βυίῃροὶ οἕὗ Ὠϊνίης 
ΓΙ ἩΙοΒ. οἰΈΠ6Γ ΦΗρύβῈΣ ΟΥ εορεερεές, 80 [δὲ 
οέᾷ τοβηΐϊης ὅτε δηὰ δἴοσγηδὶ σὰ γε ἱποϊυάεδά 
ὑπ ογ ἰῃ6 βᾶτης ἥρσυγα). ΤὨς ἱηϊογροϊαιοά οἴδυβα 
ΜῚ1 τὰδ Ὅς εχρίαἰηεα: “Απὰ εὐεῖ βδοσβος᾽ 
(ἴοβε δοοερίβα οἕὗ ἀοά ἃ πεῖς τεξοιτεα ἴο, πο 
[Βοβε τεὐεοϊοα) “5}}8}}] θ6 84] δὰ τι 841} {τι} 
“τὰς 5411 οἵ ἴδε οονεηδηϊ οὗ [γ Οοα ᾽). ΑἹ] τυβὲ 
δηΐεῦ ἴῃς γα οὗ σσοά᾽Β ΡΟΣ ἴῃ δοῦλα ὙΑΥ ; ἔβοβὲ 
ὙΠῸ ΟΥ̓͂ΕΥ ἱπεϊηβοῖνοβ “ἃ ᾿ἰνίηρ δου δοο ᾽ ἃΥα 586ᾶ- 
Βοηθδά Ὑἱτἢ 5411, ἄγ ὑγαβοσνθα ἴῃ ἴῃ6 ἤχο ; τ Ὡς 
ΟἴλοΥ8 ἃῖὲ βδδ᾽ιδαὰ οὐ ψἱτ ἤχο, ἴμ6 βαλε ὅτε οὗ 
Ὠϊνίηα Ρυμν Ὀεδσοχαίηρ εἴδεσγηδὶ τε οὗ Ἰυάριηοηὶ 
ἴο ἰζοτη. 815 ἰβ ἃ ΒΊτοηβ γϑᾶβοῃ ψὮῪ ἴῃς 56]- 
ἀεηΐλ]8 αϑὲ εηἰοίπθα ββουϊὰ 6 πιδᾶς, ψἢ116 τς 
ςοηποοῦοη τ (λς ποχὶ νεσβα Ὀδοουλο5 Ρ]Δ ἸΏ. --Ὁ 
δ61} ἰα φοοὰ (Ξες Μαῖί. ν. 13, ἀπὰ ἴῃ 18 σαβα 1 18 
δῆς ὑγχεβοσνυδᾶνα 8211, μεῖον [6 ἀουθέξυϊ οἶδυδςε 
6 οὐκὶ οΥἵ ηοΐ, [6 841} οὗ ἴῇς οονεηδηΐ, 80 (πὲ 
ἴὰς “ἄγε ᾽ ΟἹΪΥ Ρυτίβ65) : Βαΐ Σξ [πο 5810 πανὸ 1οδί 
15 δαϊζσπιοδε (1 γοῦ Ῥχοΐεβϑβ ἴο Ὀς ἰῃ ἴῃς οονθηδηΐ 
διηα τὰ ποῖ, 18 [86 ξαίϊυτα ἴο ουἱϊ οΚἵ ἴδ οἴεπάϊησ 
ΠΙΘΙΛΌΘΙ ΒῇονΒ (μἰβ ἴο Ὀ6 [86 ο456) ὙδΒοσου 
ψΨ]]} γοὸ δοῦδου ἱξ 1} Ηδνο 5810 ἰῇ γουχροϊνοε (΄ [μἷ5 
ὅτϑος οἵ Οαοά, {18 βρὶτξ οὗ δάορξοῃ, [ἢ8 ρἱεάὰξε 
οὗ ἴ6 οονοηδηῖ ἢ), διὰ (45 ἃ ἔτγυϊϊ, ἢ ἃ τοῖου- 
ΘΒ ΠΟῪ ἴο ἴῃς βισῖξα ἢ το ἰὯ6 σοηνοῖβα"- 
ἔἴοη , ΥΟΥ. 34) ΔΘ 6 Ὑἱδ δηοῦθοτ. 
ἼΔΙ5 νἹ ΘΟ 15 υηλήδοιεα ΟΥ̓ [6 οτηϊββίοῃ οἵ [86 
ἀουθιξ} οἰαυβϑε. (2.) Αποίδοσ ἱπίεσγρτοϊβ 9 
Δῶτεοβ ἢ 5, Ἔχοαρί ἴῃ ταλιείηρ ἴἢ6 841} δηὰ 
δτα ἰάδητολὶ : [818 αἰ ἔουθηος ἈΡΡΟΑΣΒ ΟἿΪῪ ἰη ἴδ 6 
οἴδυϑε : “Δηαἃ δΥΟΙΥῪ βδοσίβοθς 5}8}} Ὀς βαϊιοὰ στ 
841, ὩΪΟΩ ἰ8 ἰδ ἱἰηϊεγρτεῖδαά : (8 ΘΥῪ το 
αἰ τΒΙΟΒ ΘΥΟΙΥ ΟὯδ 5}}8}} 06 5δἰίδα, Ὀδοοῦλοβ 
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ἰο Οὐδ ρῥδορὶς ἃ ὑσγεβεσνίηρ 3411. Τδς οὐ͵]εο- 
οῃ ἴο {818 15 ἰπαΐὶ 1 1268 "δηᾶ᾽ 48 ΞοἜα “ὦ ὧς, 
Δα τρλκο8 ἔνοὸ δρυγαῖναο Ἔχργοβϑίοηϑ :αθηςοδὶ. 
(3.) Αποίδου νἱεῦν 1265 ἴδ 6 ἔνο οἷδυβεβ οὗ νεσ. 
40 845 ορροβϑᾶ: " νεγυ οὐδ᾽ (2. Ζ.., οὗ ἴοβε οοῃ- 
ἀετηπεα) ὁ 5.41] Ὀς βαϊ δὰ τὴ ἢτς, δη ̓  (ου ἰδς 
ΟΟΠΙΓΆΓΥ) “ΕΥΟΙΥ 5δο δος" (οὐ 5 Ῥεδορ]ο) “5}4]} 
Ὀς 8411 νὴ 8411: ὙΤὨΪΒ υπμηθοσββαγν ᾿ἰταὶῖβ 
τὴς τοσὰβ “ἘΥ ΤΥ Οὔδ,᾽ ἃἀηα ἄοθβ ποῖ δοοουηΐ ἔου 
ἴῃς υϑς οὗ ἴδε νοτσὰ " βαϊίεα ᾽ ἰη ἴ[λ6 βάγης οἰδυβε. 
ϑυςῇ ἃ ἀϊτεοὶ ΦΡΡΟΕΙθοΝ σουὰ θὲ ἐχρτγεβδεά ὮΥ 
“Ῥυχηςὰ τῖῃ ἄγε δηὰ ' βαϊεὰ στὰ 8211. Ἑὰσ- 
ἴδοτ, ἰῃς ἰάεα οὗ ρυτδολίοη 15 οὐβουγεά, δηὰ ἴ86 
ΓΕΆΒΟ. Ὀσαβθηϊςα ἔοσ ἴῃς ῥτεοεάϊηρσ Ἄχῃοσίδ 5 
ἷβ 1.58 ἔογοῖ Ὁ]6. (4.) ΤῊΣ τηοϑὲ οδ)θοϊ Ομ Δ0]ς νυἱεῖν 
δ [δὲ νυ ἰο ἀΡΡ]165 ἴ86 ψ}0]6 οὗ σνϑσ. 409 ἴἰο 186 

ΟΗΑΡΤΈΕΚ 

ΤΗΕ ΟΟΘΡΕῚ, ΑΓΓΟΕΚΌΪΙΝΟΕ ΤΟ ΜΑΕΚ. [(ΒΑ4». Χ. 1-12. 

ΙοϑὲΊ, “Ἐοτγ,᾽ ἴῃ ἰδὲ οᾶλβα, ἰηϊτοάμοθϑ ΤΏΈΥΟΙ ἃ 
Τολϑοη ἴοῦ ἴῃ εἰἴοῖπ8] ρυπίβῃηιλοηῖ. ΤῊ 8 ΥἹΕῊῪ 
ἴοο [8.κ65 “Δηια᾿ 45 --- Ἰυὲ 88 : " ΕΘΥΥ οηδ᾽ (ςο- 
ἀετηηδά) “ 18 5α]οὰ υἱῖ ἤγο ᾽ (ργθβεσνςα ἔτοτῃ δῃ- 
ὩΣ] Δίίοη, 80 ἰμαῖ τῆς Ῥυπίβπιοηξ τη Ὅς εἴοΓ- 
ΠΔ]), “Ἶϑὲ 8 ΘΥΘΙΥ͂ βδοσίῆος;, εἰσ. ΤΏδ οοπηθο- 
ἰοΩ ἩΠῚΠ νΤ. 50 18 ὙΘΓΥ ἑοσοθαὰ οὐ (8 υἱεῖ: 
“δῖ 153 ροοά᾽ (1. 4., ΔΙ Πουρἢ ἴπυβ υβδεὰ 45 ἃ 
ἤρυτα ἔοσ ὑσεβεσνυδίοῃ ἴο ρυῃίβῃσωηθηΐς, 1 15 α᾽930 
ἃ ἤρυτε ἔογ ψγῆδιὶ 15 σοοά), εἴο. Βεβίάδβ, " ἴΠ6 
8411 οὗ τῇς οογοηδηὶ,᾽ τ οὶ 18 ἴΠ6 τηοβὶ ΟὈν]ΟῦΒ 
χοίδεσοῃοο, 18 Ἰἤτονπι οὐ οὗ νἱονν, δῃ! ἃ τ ΘΔ] 
οἴνεη ἴο ἴῃ6 ἤρσυτεβ ἩΙΟΝ ἅγα ΟΟΠΙΓΑΣΥ ἴο ἴδε 
ΔΏΔΙΟΩΥ οὗ ϑετίρίυτε. ΤῊΣ ἤσβὲ υἱοῦ 15 ἴοὸ Ὀ6 ῬὉΓχδ- 
ξεττεοά, 845 τηοδβὲ συδιησηδίοδὶι, πιοβὲ σὰς ἴο [ἢ (ΟΥ- 
τεςῖ τοδαϊπρ, Δηα τοδί ἰῃ κοορίης π|ὰ [Πα σοηίεχί, 

Χ, 1--12. 

Τέσξεομγες αἀδομξ Ζένογοδ. 

Ι ΝῊ δε δτοβα ἔτοταῃ ἴμεηςς, δηᾶ “ σοσλθῖι ἱπίο {Π6 οοδϑίβ 1 οὗ  δέαττ. χἰκ. 

Ἰυάεα ὈΥ (ἢς ἔδγίμου 5ἰάς οἵ 5 Ἰογάδη: δηὰ ἴδε ἤβορὶβ τὸ - 
βού 8 υηΐο ἢ ἀρδίῃ ; δηᾶ, 85 ἢ6 ψ͵ὰ8 ψοηΐ, Β6 ἰδυρῃΐ Βοῖὰ ὁ βαρεἱστ; 

ἐϊ. 13} ἶν. 2: 

2 αραῖῃ. Απὰ ἴδῃς Ῥῃδγίβθαβ σδπια ἴο Βἰγῃ,6 δπὰ δ δϑϊκϑά πὶ, [5 1 τὲ 5. ὁ δε} 
3 ἰανία! ἔοσ ἃ τηδη ἴο ρυΐ ανᾶὺ ἀξς σε ὃ ἰεταρίηρ ἢ. Δηᾶἢς 49 
ΔΒ τε δηὰ βαϊά υπηϊοδίμοιι, μαΐ ἀϊὰ Μοβϑβ σοϊτῃητηδηὰ γου 

4 Αμπᾶ [Πεγ βαἰά, Μοβεβ βυβεγεά ἴο τα ἃ ὉΠ] οἱ ἀϊνοτοετηθηΐ 
᾽ 

5 Δηὰ τοῦ ρυΐ ἀέ7 αναΥῦ. Αμπὰ 7685 δηβϑνεσοὰ δηά βδϊἃ ἴ υπΐο 
ἴδε, ΕΣ ἴΠ6 Παγάῃεββ οὗ γοὺσγ Βεαγί ὅ ἢ6 στοῖς γοῦ [15 ὑσθ- 

6 οερί3 Βυΐῖ “ἴτοιῃ ἴῃς Ῥερίπηΐηρ οὗ [6 οτγεδίίοη ὁ οά τηδάς ς βαρ. χίιϊ. 
1ο; 2 Ρεῖ. 

7 ἴδοῖα τῶδ]8 δῃὰ ἔδπιδ 0 4ΕῸγ (μϊβ οαυβα 5881] ἃ τηδῃ ἰδᾶνα δἰ5 « ὥκκι αι 
8 ἔδίμεγ δηὰ τηοΐδμοσ δηά 1 οἷδανε ἴο ἢἰβ σε ; Απά ἰμογ 13 ὑπναΐῃ , ὅκν. ἢ. 24. 

58.411 Ὀε 18 ομο Η6ϑῇ : 850 ἴ8θη 16 [ΠΟΥ γα Ὧ0 τόσα ἔνδίη, θαΐ οα 
9 65. ὙνΒαῖ {δπεοσγεΐογε ἀοὰ δδίῃ 1 Ἰοϊηδα ἰορεΐδοσ, ᾿εῖ ποῖ πιῇ 

10 Ριυῖΐζ Δϑυηα6Γ. 

11 οὗ [ἢὯὃ6 βαδ »πκαΖ267.1 

Αμὰ ἴῃ [δε Βοιιβ6 815 16 ἀ15. 1 0165 δϑὶκθα τὰ δραΐῃ 
Απὰά ἢδ 8δϊ:1 υπίο ἴθ, ΝΝΏοβοσνου 5}4]] 

Ρυϊΐ Δ ΑΥ δἰ5 16, δη τράττγ δηοίδοσ, σοπηταϊτοἢ δα] ΓΥ δραϊηϑί 

12 Ὦ6Υ. Αμπᾶ 718 ἃ ποζδῃ 18 3841} ρυϊ ΔΑΥ ΠΕῚ ὨυβΡδηά, δῃὰ 6.7: (ος. νῇ. 
Τ]ΔιτΙεἀ ἴο 1 ΔηοΐΒοσ, 886 σοπηη τες δά] ἴοσΥ. 

2 Βογάδυβ 
δ τηυϊπᾶδ5 οοἴλα ἰοροῖῃοΣ 
δ δον ἴΠΟΥ 9. ογεΐξ ἴο 
δ γουγ ΒΑσάῃ6585 οὗ ἤδασί 

10 κὰδ ὄσεξ ατεζλογεξέες γεσα ΤΑΔΪ6 απὰ ἔθηγαΐο τηδάδ 6 [θη 
12 (ἢ6 18 Ὅδοοσηδ 14 τῃδλῖ 
ΤΊ φοποοζῃΐηρ (815 

ΟΝ ἴδε πὐυτηεγοιβ ουδηΐβ ἩΒΙΟᾺ ἰηϊεσγνεπεὰ Ὀ6- 
ἔπος τῆς 1481 βεοϊοη δηᾶ 815, 866 Μαῖί. χίχ. 1- 
12. ΤῊ8 ΟὨΔΡΙΟΙ, 88 ἔδυ 48 νοσ. 21, οοστεβροῃάϑ 
πὶῖ Μαῖὶ. χῖχ, : σἰνίηρ 1.8 Ι6550}}8 σοῃοογηίηρ ἴδ 6 

. ΤΊΔΙΤΙΑσ6 ΓΟΪΔιο ἴῃ ἴῃς ΟὨυχΟὶ (γεγβ. 2-12)}, ΟΕ Σ]- 
ἄτοη ἴῃ ἴδε συγοῦ (νΈγ8. Σ2ω-16), ἀμ ῬΓΟΡΟΣΥ ἰπ 
ἴδς “μυχοῦ (γΕΓ8. 17--21)}. 

ΨεΥ. 1. σοι ἴθθηοθ. ἙΎοστ (αρεγιλυτα, ἴδ 6 

18 ἐὰξς δετέ σωεζλονζίἧές γεασ 5.6 ὮδΓ5612 

Σσ, 13. 

3. 216 δες αῳέλο» 65 γοσαὶ πὰ δεγομὰ [Ὧ6 
4 Αηὰ [Πόσο ολτὴθ υπΐϊο τη ῬΏΔΙΙ56 685 

Ἱ Βυῖ [6805 5βαϊα 
9 οοτητηδησχζηδηΐ 

11 ἐμέ 581] 
18 (ἢ8 

19 ΤΏΔΙΤΥ͂ 
1δ ο»"77 Ὠλιῃ 

δηλ] ΠΕΡΈΠΟΤΕ ἔτοτα ΟΔ]11166. --- Απἃ Ὀογορᾶ [δ9 
δογάδι (Ῥετε " ΤὨΣ σοσητηοῦ γοδαϊηρ 15 ὁΓὨτουρὮ 
τῆς ἑατίποῦ δἱὰς οὗ (Ὀεγοηά) ἴῃς Τοτάδη.᾽ 0 8η}8 
πατσλῖϊνα 5Βῃονβ ἰμαὶ ἢς νἱβὶἰεἀ Τεγαβα]οῖη δί ᾿οαϑὲ 
ὑχῖοο ἰῃ [6 ἱπίογναὶ, δηὰ ἤδηος ἐδὶβ ἀοοουπι ἰβ 
1ἱς γα] οοιτεςὶ. Ης μιδὰ δἰγεδαγν ὕδδὴ ἴῃ Ῥεσοᾶ, 
ΟΓΥ δἱ ἰεαϑδὲ ου ἴδῃς Ὀοσγάοσβ (]Ή δ χ. 40), αἴϊεν 186 
ἐελϑὶ οἔ ἀεαϊολίξου δηὰ Ὀεΐοσε ἴδε σαιβίηρ οὗ [,2Σ- 



ΓΒΑ». Χ. 13-6.] 

ΔΤΊ5. -- ΟὍΣΩ6 ΓοροϑῖθοΣ παῖο εἶτ δαΐη. Α8 ἴπῸῪ 
μδὰ ἄοῃς οἡ ἴδ Ῥσχγενίουβ νἱβὶὲ ([οὁἢη χυὶΐ. 41, 42), 
ΟἵΥὁ 848 οὐσουϊτεα ἴῃ ΟΑ}1|66 {(νεγ8. 2-9)ὲ. ΤῈΣ δ80- 
οουηίβϑ οὗ Μαῦς δπὰ Μαιί( πον ἀρταα οἰοβαΐυ, Ὀυΐϊ 
ῆς ἔοτπηοσ Ρυΐ8 ἴη6 [Δ οὐ Μοβοβ ὅσβί, δπὰ ἴθ 
ἴδδλί οἱ Ῥαγδάϊΐϑβε. 

Ψεσ. 2. Μδχκ οὐμοἱἱβ “Ζοσ ΘΥΟΙΥ οϑυβε᾽ (Μαεῖ- 
16), Ὀυὰς τ86 τψ8Ο]ς6 βυθ)εςὲ 18 Ὀσουρῶϊ ἰηῖο ἀ19- 
ουξδίοῃ, ---ὦ ἀδηρετουβ ἱορὶς ἰὼ [86 ἰογγΟΥΎ οὗ 
Ἡετοά, ἴδ υβϑραηὰ οὗ ΗἩδτοαϊ48. 

γεν. 3. Ὑμδεὶ ἀἰὰ Μοσοθ οοπιπ!δηᾶ γοα δ Ρε- 
οὐ] ατ το Μασ. ΤὨΪΐ8 φυεϑοῃ δὲ οὔσας ἴαῖκο8 [Π6 
τηλίῖοσ ουὔΐ οὗ (6 ΒΡΏοΤα οὗ ᾿τδαϊοη δηὰ ἘδΌΡίη- 
108] Βδὶτ- 5 τσ, ἰεῖο ἴηδὲ οὗ ὈἸϊνίης ἰἀνν. 

γε. 4. ὅ6εε οὐ Μαίΐ. ν. 31, ψ Ἐ]ΟΒ ἰβ σας δε} ν 
ἴδε 5βλτης. 

Ἅεῖ. 5. ΕῸΣ γΟΌΣ δαιάποδα οὗ δποατὶ. ΤΈΣ 
ΒεΏΘΓΔΙ 5: ΠΕ] 685, τ ἢ 5ρΡ6οἷΔ] τοζεσεηςα ἴὸ ἈΔΥΒἢ- 
Ὧ655 ἰοτγαγα [ἢ εἰν ῖνα8, ΤΥ ΙοΒ [}15 τεσ Δ. ὁ. γΔ8 
ἀεβίρσηεα ἴο οουπίογαςϊ, [11 ΜΔ5 ποῖ ἴο ἐποουγασο 
ἀΐνοτζοα. --- Ηο στοῖθ. ΤῊΪ8 ᾿τ 1168 [δὲ βοιης οὗ 
ἴδε Ῥσεςερίβ οὗ ἰῃῇς Μοβαῖο Ἰδὺγ σγεσε οὗ ἴειρο- 
ΓΑΥῪ ν᾽] Υ, ἀεϑίρτοδα ΟὨΪΥῪ ἴο εὐποδῖε ἴῃς σμοβθη 
Ῥοορὶς. Τὰς ἸΔῈ οὗ Ῥαγδαάϊβε 18, ἰῆ οὴς, 56η8ς, 
ΟΙῈ Ῥεπηληδηῖ, ἰυ8ὲ ἃ85 Ῥδὺ] ἜΧδὶὶβ Ὡς ΑΡτγᾶ- 
Βιαχηΐὶς οογεηδηῖ δρονὸὲ ἴῃς ἸΔῈῪ (( ΔΙ. 111.) 

ψεῦβ. 6-ς. 866 οὐ Μαίϊ. χῖίχ. 4-6. Ουγ ἴοσάὰ 
βαηοιϊίουβ ἔπε ψοσὰβ οὗ σδῃ, 11, 24, ὈΥ̓͂ τηαϊκίησ 
[ποτὰ 858 οσσῃ. ὙΥ̓ Βεῖδεσ δὲ ἤσβί Βρόκβθῃ ; Αἀδσῃ, 
ΟΥ ἃ οοιηχηδηΐὶ ὈΥ͂ ΜοΒε5, ΠΟΥ ἅτε ἰῆς τοσᾶβ οὗ 
Οσοὰ (Μεαιβονὴ. 5 18 ἴμς γι ὑσεοορῖ ΟΥΓ Ργορἢ- 

ΤΗΕ ΘΟΟΘΡΕῚ, ΑΟΓΟΟΚΌΙΝΕῈ ΤΟ ΜΑΕΚ, 299 
6ΟΥ οὗ Ηοῖγ ΥΥ τῖϊ, θαὶ δραΐῃ δηὰ δραίῃ αυοϊεᾶ, Α5 
ἃ γοπηαρί οὗ Ῥαγασέεε χα τραττίαρε τεϊδιοη δυΐ- 
ἔξετ5 ΤΏΔΩΥ δίδο 8 ἔγομι "ἴῃς βεθα οὗ ἴδε βεγρεηξ᾽ 

Ψοσ. το. ᾿Απὰ ἐπ πο ποῦδθ. Αἡ δοουγαῖς ἀ6- 
(411 Ῥδου]αγῦ ἰο Μασ. ΤὨδ ἔΌ 116 ρτίναϊα 680} 
ἰησ ψγὰβ πεεάεά, ἔογ [686 α͵501Ρ}165 σγασα ἴο ἴδ ῖ 
ἴῃς του] πδν 6550 8 οἡ ἐδε 8007 :εοϊ οὗ τηλευίαρσα 
διὰ αἴνοτος, δῃᾶ ἴπὺ8 εἰεναῖς σου, ΔΑ 
δὩουρὮ, οσλθη Μ8Ὸ μαναὰ Ὀδεη εἹεναϊεα ὈΥ̓͂ [με58 
τοδοθιη 5 ἃ1ὰ 56 κίησ ἴο ΟΥΘΙΓΏΓΟΥ [Ὠδὲγ δυΐῃοῦ- 
ἱϊγ, ἴυβ υπν τη ρ ἸΔροσης ἔοσ ἴῃς τεμονεα 
ἀερτλάλἕοῃ οὗ ΤΟΙ͂Σ 56 ΣΧ. 

ΟΥ1Ι1. 866 οἡ Μαῖίϊ. χὶχ. 9, γἤοσε ἴθ οὯ56 
οὗ ομδα σρλύυυίηρ ἃ ἀϊνοτοδα τογλδῃ ἰ8 δαάεά, 

μοῦ, [18 ποΐ οἰθαγ ὙΒεῖΒοΥ [818 ΤΏ 6818 
τῆς ἢχϑέ οσ βδεοοπὰ ποιηδη. Βαΐ ἴῃς τρλγγίαρα 
πὰ τς βεοοῃμα 18 ἃ ΟΥΠΊ6 αἰραον ἰῆς ἤγβί, 48 
Ὑ76}1 45 δά υ]ΐετυ ἢ ἴῃς βεοοηα. ὍΤμα οὨ6 7υ51}- 
ΒΔΌΪς ᾳτουπὰ οὗ ἀΐνοτος 8 ου οα ἤδγα, δεΐηνσ 
Ὀπάεχβίοοα 85 ἃ τηδίϊεσ οὗ οουχβδ. 
οΥ. 12. Απὰ Σἦ εκ9 ΠοΙδ0 1 μὰΐ ΟὙΔΥ, εἰς. 

Μαιὶκβ δοσουηὶ ἰβ Ῥδοῦ λυ ἰπ τορσοβοηπηρ ἰἢς 
ΤΟΣΑΔῖ 835 β6οϊκίησ τἴθς ἀΐνοτοο,. ΤὨ8 Μ͵8 υἢ- 
υ.5021 διηοὴς ἴδε [ἐνγα (ἘΧΟΘΡΈΟΏΔΙ] ολ865 : ΜΙ- 
οἶδὶ, τ ὅδ. χχν. 44; Ἡξετζγοάϊδϑ, Μαῖίϊ. χίν. 4), 
ἐπβουσὰ ἰὲ οσουτταα διηοηρ ἰΒ6 Οτροῖκβ δῃὰ κο- 
ζλλῃ38. ῬΙΟΡΔΌΪΝ ἰπ 118 οοηδάδης δ! :ηϊΟΓΨΊΕΎ, 
ἴῃς ἀο!ςαία βυδ]εοὶ νγᾶβ ἀἰϑουββεα ἴῃ 411 1:5 Ὀ6δγ- 
ἴῃρβ (Μδίμεν ῥσεϑοσνεθ ρδγίίουϊδιβ οπιϊ δὰ 
Βοτο), αηὰ Μαχὶς Ῥγεϑεγνεβ ἃ βρεοὶβοδλήοῃ πλογὰ 
ΔΡΡΙΊΟΔΌΪς ἴο ἀεηΈ 16 τϑδάβθεβ. 

ΟΗΑΡΤΕΚ Χ. 13-1ό6. 

Ολήάγερε ὄγομρδέξ ὁ ϑσως. 

13. ἃ ΝῸ μον Ῥγουρῆΐξ γουηρ ἷ οὨἰ]άτγεη ἴο δΐπι, (μηδὲ μ6 βῃμουϊὰ “ Ματτ. σἰκ. 

τους ἢ τἤδῖα ; δηὰ ἀξς 3 ἀϊβοὶρεβ τϑριυκοα ἰοβε 8 τῃδί 
13-5) ὑῦὉῪ΄᾽72Ἀ κ 
ΧΙ 15--Σ7. 

14 Ὀτουρί ζάφ. Βυΐ θη [6805 58} 227, Β6 ᾿γὰ8 πιο αἰ 5016 456, 
δηὰ 5αἱἃ πηῖο ἴῇοτα, ϑυβέογ [Π6 {16 ΟΠ] ἄγθη ἴο σοῖὰα ππηΐο Πλ6, 

1ς δη4" ἐογθια ἰμοθὰ ποῖ; ἴοσ οὗ βυοῇ 15ὅ (86 Κίπράομχ οὗ Οοά. 
ΝΈΕΣ 1 54ὺ υπΐο γοῦ, ΝΥ ΒοΟΒΟΟνΟΓ 5841] ηοΐ σγϑοοῖνα [86 Κίηρ- 

16 ἄοτῃ οὗ (οά 88 84 [{{|{|6 ο1]1ἃ, 6 5841} ηοίθ δηΐοσ {ῃογοίῃ. Απὰ 

ἢ ἴοοῖκ ἴδ πὶ ΡΤ ἴῃ 815 ἀγη8, ρυΐ ἀΐξ Ββαπάβ ὑροη {μ6πὶ, δηὰ ὁ (28ρ. ἐκ. 36. 
Ὀ]6ϑϑθὰ Ἐμοιη.8 

1 1ι||6 

δ᾽ το ϑ008!Ἐ ὈΕ]οΏσΘΙὮ 

3 (ὴ6 
8 (6η|, 2.4 ὅτε αμέλογέξέες ογεζέρρ ἰδλὶ Ὀτουρδὲ ἐζδη 

6 ἴἢ ὕο Ψῖ56 
4 ο»εῖξ διὰ 

Τ᾿ Απὰ ἰδκίηρ [6 πὶ 
8. ἢς ὈΪε5βδὰ τΠδτῃ, ἰαγὶηρ 818 ἢδη 5 ὩΡΟΣ ΤΠ οτη. 

ΘΕΕ ποίεϑ οὐ Μαϊίί. χίχ. 13-15.; σοῃρ. [π|κΚ6 
ΧΥΪΙΪ. 156-17, Ὑ80 αἱ [18 ροϊηΐ γεϑυσηθϑ [6 Ῥᾶγα]- 
16] 5 τι Μαῖμον δηὰ Μαῦῖκ. Τῆς δοοουπὶ 
ῬΕΙΟΙΕ ὯΒ 15. ἴῃς ξ]1ε58ὲ δῃα τπλοϑὲ βισιϊείηρ οὐ ἰδ 6 

66. 
γεσ. 12 Ἰμδὲ 50 κἐδποπϊᾶ ἰοσθοδ (πο. 90 

1αϊκε, Μαιδον : “ἸΔΥ 18 μδηδβ οἡ ἴδε δηὰ 
ῬτΆΥ.ἢ 
γεν. 14. ἸπΘΝ ἀϊπμϊοδεοᾶ, 2. 4., αἱ [Ὡς τεῦυϊκο 

οὗ ἴδε ἀΐϑοῖρΡ]6ε8. ῬδοῦαΣ ἰο Μασ, ὅϑοῖμδ β'ζῃ 
οὗ ἀρ δάβϑυσε νγᾶϑ ῬΓΟΌΔΟΪ οἡ Η 15 οουηΐεηδησα. 
Ηον ολγοΐυ] νὰ βῃουϊὰ θ6 ποῖ ἴο ο8]] ἔοσί ΗῚ8 
ἀϊθριίεάβυσε, ΌΥ Ἰκδερίῃρ οὐ] άσθη ἕτουι Ηΐηι, Ὀ6- 

οᾶυδε γγά 416 βρεουϊδίηρσ οὐ ἰρσῇ τΒδῦλ68 δρουῦξ 
τ λιτῖαρε δηα ἀϊνογοα. 

ψεῖ. 15. 8:6 ου Μαῖί. χυἹἹ. 2. ΤῊς οοπηςθο- 
Ὥοηῃ Πεσὰ 18 ΓΟΓΊΔΓΚΑΡΙ6. ΝοϊΪ ΟΠΪΥ ΤΔΔῪ ἰηξαπὶϑ 
Ὅς Ὀτουρῆξ ἴο Οη5ὲ, θὰ Δά 105, ἴῃ οτὐάοσ ἴο δηΐοσ 
16 κίπσαοπι, ἴο οοτλς ἰο Η; πὰ, τηυδὲ Ὀδοοῦια ζέξέ 
ἑάερι. ΟἿΪΥ δδ ἃ 1ἰ{|10 οἿἑ]ὰ ΟΔ ΔΩΥ ΟἿ επίοῦ 
ἐς Κίησάοιῃ,. [{ 15 (ΑΙ ΠΥ ἐπα ρ] 16 ἐμαξ ΟἸἀσθῃ 
πῃ γεᾶσβ οδῃ 6 Ὁ ΓΙ 8 Δη8, τεοορηϊζεὰ 85 808 
ἘΠΟΙΣ Ρασθηθ᾽ δοὲ δηάὰ [Ὡς Μαϑίεγ᾽β δοὶ [σους 
Η8 υἱηϊϑίεσβ, ἰσαϊηθαὰ 28 βϑυο ἢ ὈΧ ῥᾶγθηΐϊβ δῃὰ 
αϑίοιβ, δῃὰ ἃ ἘΠ Ριε ταδὶ Ηἰβ ρστδςος Ψ111] ποῖ 
πῇ ΟΣ ΟἿΥ ἑαὶτἢ ἀοα8 τοὶ ζ81]. 



400 ΤῊΕ ΘΟΟΘΡΕῚ, ΑΟΓΟΚΌΙΝΕΟ ΤΟ ΜΑΕΚ, [(ΒΑ». Χ, 1τ7-31. 

γες. τ6. Απὰ ἑακίπρ' ἴπθαι ἐπ .ἷθ ΔΥΠΙΦ. ΜΑΙΚ πὸ ἀεβηϊίζο δοοουηΐ οὗ δὴγ οταϊπδίίοη οἵ (δς8 
Ιονεβ ἴο {ε}1] οὗ ουγ 1ογὰ δ βεβίυσεβ. Ομ βὲ ἀἸὰ Αροβιὶεβ ὃν ἴδε Ἰαγίῃρ οὐ οἵ ΓΟ σίβι᾿ 8 μαπάβ ; Ὀυϊ 
ἸΔΟΓΕ ΤῸΓ ἴ86 ΟΠ] άσγθη ἴμλη ἴμοβα το Ὀσουρῃς τὲ ἀο τσὶ οὗ ἃ κάρα -όη οὗ Ββδηάβ ὑὕροὴ ᾿Μ]- 
ἴπεηϊ ϑεὰ, 85 Ης δἱνγαγβ ἀοεβ. Ὑἢδ βεσνδηῖβ ἀγθῃ, δὰ ΠΟΠΒΕΟΌΘΠΗΥ οὗ μὴν οσαϊπδίοῃ ἴο ἴδε 
οἵ βυοἢ 4 Μαβίετ ββου]ά νγεϊοοσης ομ]άγεη ἴο δ Ἰησάοπι οὗ μεᾶνθη." 
[ο]α, --- ᾿αγίπρ οἷν Ββαπὰθ οπ ἴθ. “ε πᾶνε 

ΟΕΗΑΡΤΕΚ Χ. 17--31. 

7Ζάσφ Κιοᾷ Ὑοωηρ ἤαη, απαὶ ο7 1 ογα ̓ ς ίδεομγες ογε έοδας. 

17. ΝῸ νβθη 6 Ψὰ858 βροῃδ ἴοσίῃ ἰηίο ἢ [86 ψᾶγ, ἴβοῦα σδηδ ν γρριδὸ χἰχ. 
{νκκ 

οη6 Τυπηΐηρ," δηᾶ ὃ Κηεεϊθά ὃ τὸ Ὠΐπὶ, δῃά 4 δϑκεά Ὠΐγη,, Ἐπὶ δ πο. 

αοοά Μαβίεσ, δῖ 5}4]} Σ ἀο ἴμδῖ 1 τῇδ ἱπῆοσιῖ δἴσγῃδὶ 116 ἡ 40: 
18 Αμπά Ϊε508 541]1ἃ υπῖο ἴση, ΝΥ οδ]16ϑὲ που της ροοῦ ἡ ζ 676 ἐς 
19 ποηδ ροοά Ὀαΐ οῃσ, 2ζα ἐς, αοἂ δ Του Κποννοβῖ [86 σογητηδηά- 

τηθηΐβ, ο ποῖ σομτηϊξ δαυ]ΐογυ, “Το ποῖ ΚΙ]]1,5 9 ο ποῖ 5164], « ἘΧΟΡΩΚΕ, 

4ὍὯο ποῖ Ὀθᾶσ ἔα]βε ψ της6585, Ὠείγαυα ἠόϊ, ὁ Ηομοιτγ ἴαγ ἔδῖθεσ ΠΘΟΗΝΝ 
20 δῃηὰ πιοΐμεσ. Δπά δ δῃϑνογοὰ δηά ὃ βαϊά υπΐο Ὠΐτη, Μαβίεσ, 81 ὁ 
21 ἴμ656 9 δανε 1 ορβεγνεά 10 ἔγοτῃη τὴν γουϊῃ. ὙΆΘη [6508  Β6Βο]ά- “ ὕει. 27: 

ἱηρ; 11 Βὲτῃ Ἰονεά Βιτῃ, δηᾶ εαἰά υηΐο ἴηι, Οης της δου ἰδοῖκ- 
68ῖ: Ρὸ 1ἢγ ΨΑΥ,13 5611 ψ αΐβοονεσ μου δμαϑί, δῃὰ ρῖνε ἴο [Ὡς 

Ροοσ, δῃὰ ἴδου 5}4]1 ἢδνε ἰγεάβισγα .ἴη Ὠδανθῇ : δηα σομΊ6, [Δ Κ6 
22 ὉΡ ἴδ οὔἴόββ, 8η4 18 ἔο]]ον 6. Δπμὰ ἢδς νβ 884 "8 αἵ πδἱ 1 

ϑαυ Πρ, Δηἃ ψοηΐ ΔΎΔΥ ρτίονοά : 16 ἔογ 6" Ββαὰ ρογϑαΐ ροββθϑ- 
810Ώ8. 

2323 ΑΔπά Ϊεϑὺ8β Ἰοοκοα σουηᾶ δροιιΐ, δηὰ 58:1} υηΐο ἢ 5 ἀϊ 501 0168, 

Ηον ὨΑΓαΪΥ 5}4}} [ΠΟΥ τῃδί να στο αϑ δηΐου ἰηΐο [ἢ6 Κἰηρ οι 
24 οὗ αοα ! Αμπά (ἢς ἀϊδβο:Ρ165 7 ΕσῈ δϑίοηβῃρα 18 δὲ ἢ18 ψ σαϑβ. 7 ες 3:. 

Βυΐ [651.18 δηβύνοσοῖ ἀρϑίη, δηά βδιτ ὑηΐο ἴδῃ, (ΒΙΠ]άτγθη, μον 

βατά 15 ἰξ ἔογ ἔβϑῖῃ Κ [μδἱ τιβέ ἴῃ το μῈ8. ἴο Ἔπίεσ ἱπῖο (6 Κίπρ- 4 70} αὶ 
25 ἄοχγῃ οὗ αοά! [15 δδϑίθσ ἔοσ ἃ οδπιαὶ ἴο ρὸ [Ὠγουρἢ (ἢ εγα οὗ ἐν πὲ τ 

ἃ ὨΘΩΩ]6,19 ([ΠΔῃ ἔογ ἃ το πιδῃ ἴο δηΐοσ ἱπίο ἴδε Κίπράοτῃη οὗ ᾿ἴλλΕ 17 
26 αοἅ. Απάῇ {πεὺ ναῖε δϑῖοηϊβῃβα δ ουῦ οὗ τηθάβιγθ, βαγίηρ ὁ τὴ ἢ 
27 διωοὴρ; τοι βεῖνεβ,;:.: ΚΟ ἤδη 33 δὴ Ὀς βανθά ἡὺ Αηάᾶϑ8 [6518 

46] οΟΚΙηρ, ΡΟ {π6πὶ 5841, ΝΠ τη ἐξ ἐς ἱτροβϑιθὶθ, θαϊ ηοΐ 

28 στ σοά: ἔοΣ ψΠὮ Οοά 811] [Ὠἰπρ8 δα ροβϑίθὶβ.Ὲ ὙΤΏθη ἢ Ῥείογ 
Ὀερδῃ ἴο 5ΔΥ ὑηΐο Ὠΐτῃ, [,.ο, γα να ἰεξ 411, αηά δάᾶνα ἰο] ον θα 

29 ἴεε.0 Αμαϑ 7εβϑὺ5 δηβιννεγθα δηὰ 37 βαἱά, ΈΤΙΪΥ 1 δαῪ υπΐο γου, 

2. Απὰ 848 ἢθ Ψ 885 ξοϊπρ' ἔοσί οἱ (ζ2., ᾿πῖο), 3 {ἢ6γα γᾶπ ὁ;6 ἴο ἢΪπὶ 
δ Κηρο]ϊηρ 4 ογεῖξ δὰ δ ῃοηδ 8 ροοὐα βᾶνα οὔθ, δύδρε ἀοά. 
9. 7Χ6 οὐγγεεξ ογ εἶ ἐς Το ποῖ ΚΙ, ο Ὡοἱὲ οοπητῖς δα υ] ΣῪ, 
Ἶ Ὧο ποι ἀοΐγαυὰ 8 ρρεέξ αὐϑινοτθὰ ἀπὰ 9 (8656 [Ὠϊηρβ 

10 Καορί 1 Απὰ [6805 Ἰοοκίηρ' ὕροη 12. σε ἸὮΥ ΜΆΥ͂ 
18. ἐλ δεεέ σμέλονζδς ον» ἸΑΚ6 ἃρ [86 ΟΓΟϑ8, δηὰ 
14 Βυΐ ἢἷβ οσουπίοπδηςα ξ6]] διε Ἰδὴς ναοηΐ ἀνγᾶ ΒΟΥΤΟΥ͂ΨΕΙΪ 
1 ἐμεόγέ νιὰ5 ὁπ ἴῃδΐ 15 ατηδζαὰ 19 τΠγοῸ ἢ ἃ πθ θα 168 αγα 
Ὁ Βυῖ Ἵ1 ϑλγίηρ υηἴο δ τὰ 5. ΤΏσδη ψῇῆο 
35. ο»"ἕῦ Αυὰ 3ε ον 811] {Πρ ἍΔΤῈ ροβϑίῦ]α ψἱ τ Οοά. 
5. ονεῖξ ΤΏΘΩ 35. ογιΐξ Απὰ ΠΟ» δυϑπογοα δηᾶ 



ΓΒΑ». Χ. 17--21.] ΤΗΕ ΟΟΘΡΕῚ, ΑΟΓΟΚΌΙΝα ΤΟ ΜΑΚΞΚ. 201 

ΤΏΘΙΟ ἰ5 ΠΟ τηδη ἴπαΐ μαι ἰοῖξ ἤουδ6, οὐ Ὀγθίγθῃη, οὐ 5 βίθγϑ, ΟυὐΓ[ 

δι ῃοσ, οὐ τοΐμεσ, 8 οὐ νἹε,39 οὐ ΟΠ] άγθη, οὐ ἰδμ 15, [οΓ ΤΥ 584 Κ6, 

30 δηὰ [ῃ6 ρο5ρε| 5,2 Βυΐ ἢ6 5841} γεοεῖίνε ἃ μυηάγεαξο!ά ὁ πον ἴῃ ἦ ἴα αὶ, 
τηϊς πθ, ἤου565, Δηά Ὀτγεϊῆγθῃ, δηα βϑἰϑίθγϑθ, Δηα τοί ουβ, δηα ας 5 οου. χίϊ. 

ΟὨΙΠ]άσεη, δηά ἰδπά8, ὃ νἱτἢ ρογβθουοηβ ; δηᾶ ἴῃ ἴμ6 ψου]ὰ 81 το 

21 σομῃδ οἴοσγηδὶ 116. ἐβΒαῖ δὴν ζζαέ αγὲ τϑι 5841} Ὀ6 ἰδϑί ; δηὰ ; 

[86 481 τοί. 

48 χὰφ “077δεΐ 7612 ἐξ τοί 6. ΟΥὙὨἩ ἔδίῃποσ 
39 ,κλ2 δεν σι  ΛΟΡΥΣ Σ ΟνεΣέ οὐ τα 

ΤῊΞ Ῥοϑβιου οὗ ἐμ 18 βεσοῃ ἰ8 [Ὡς βάτχθ ἰῃ 1] 
ἴῆγος οβροὶβ.0 ψεσ. 17 ββονβ ἰμδδὶ οὖσ 1,οτὰ δὰ 
αἰτεδὰγν ϑιατίεὰ οὐ 15 Ἰουγῃου ἴο ἀδαίῃ. ΤὨϊ18 
ξῖνεβ ἱμῈ ργθαῖεσ οαρῃδϑὶβ ἴο Ε18Β ἀδιηδῃα ἔοσ 
561-ἀδηΐδὶ ἔγουλ ἴμε τοι γουηρ τλᾶπ. ΤΒ6 ᾿ου- 
ποοῖοι Ὑἱ τ γ Γ. 1 18. 4150 βίρηιβοδηξ : ἴῃς Ιονα οὗ 
τί μ68 8 (86 νΕΙῪ ορροϑβίϊε οὗ τεοεϊνίηρ “ἴῃς Ἰηρ- 
ἄομι οὗ ἀοά, 85 4 {π||6 ἙοὨ]]1ἀ,᾽ 

Ψετ. 17. Οἱ (Ἰ1ξ., “Ἰηΐο ̓) [9 Ψψὰγ. Οπ ΕΗ] Ἰουτ- 
ΠΟῪ ἴο ᾿σξείαγθῖς ἃ8 Ηδς δηλ} ἰἸεΐξς Ῥογζθᾶ. --- 

ΣΔΠ 006, εἰσ. ῬΘοΟυΐαΣ ἴοὸ Μδῖκ. ΤῊ Ϊ8 
Εολϑογηςοββ ἀπ τεβροοὶ ψγὰβ ἴδ ΠΟΤῈ ΤΟΙΏΔΓΚΔΡΪΕ, 
δἴησα ἴδ6 τῇᾶῃ ψὰ3 ἃ “ΓΌΪοτ᾽ ([0|κ6}, Δα ὁ νὰ 
το Β.᾽ 5811 [86 δ 5451: ψγ͵5 8180 (δὶ οἵ γουΐ 
(Μαῖδμον : “(ὃς γουπς ΤΩ Δ} ἢ). -- σοοῦ ἈαδίοΣ, 
Ὁδδὲ 6)41}1 ἀΔοῖ Μαιΐῆεν : “"Μαδβίεσ, ψῃδὶ ζοοὰ 
᾿ς δ᾽ Βοῖίὰἢ ἰάδαβ πεσε πὸ ἀουδὲ ἱποϊυδοα ἴῃ 
ἴὰς οτρίηδὶ ᾳφυεβίοη, Ὀὰϊ ἴῃ Μδεβονβ παιτδῦνο 
ἴδια οὔς ρΡοϊηϊ (’ φοοά την ᾽ἢ) 15 Δ κθὴ ὑρ, ἴῃ Μδσὶς 
δηὰ Γκκὰ τς οἷδε (᾿ κοοὰ τηλϑίοσ ἡ. Βοίῇ τυλα 
ἮΔΆ5 ροοά, δηὰ τοάο ψὰβϑ σοοὰ, 84 Ὀδοη πιῖϑαρ- 
Ῥτεμβεοηάεᾶ ΕΥ̓͂ ἴῃς φυρβϑ Π 6 Υ. 

γες. 18. οδι1οδὲ ἴμοι τ9 ζοοὰ  ΜαϊΠΟν 
(ἴδς οοττεςὲ τεβάϊηρ) : "“ἍΝῺΥ δβϑίκοϑε ποὺ τὸ οὗ 
[δὲ ψ Βϊοἢ 5 σοοά ὃ ἡ Ιῃ δρρί γίηρ ἰδς ἴεττη "σοοῦ᾿ 
ἴο οὖσ 1,οτά, [86 γουης τυϊοῦ 8 Βοησϑὶ, Ὀυζ τ 15“ 
ἰαίςφη. Ης υδεὰ ἰξ ψδουΐ ἘΠ πὴ βϑαυ οιναὸ 15 
τηδληΐησ. Ου ἴδ6 σοηηοοῦος οὗ ΔΏΒΥΘΙ τ] [ἢ 
τῆ οἠς “ροοὰ τὨϊηρ,᾽ 58εὲ86 Μαῖῖ. χίχ, 17. Φτλεν 
ἴθογο 15 ΠΟ δ Κ᾽ δυϊ Οσοά: ΓΟ γϑὲ 8 ροοά ; 
τὨετείοτα (ἢ γϑὲ 15 σου ---ογ, “ἴδ ἰδ ποηδ 
οοὐ, Ὀυϊ Οοά: Οἢγίϑὲ 18 ποῖ σοά: ἰδοτγείογε 

ἔμησι ἷς ΝΟΤ σοορ᾽ (16). δϑίηςς Ὀυϊ οὔθ 
ἷ8 βοοᾶά, Οοά, ἰβεη ρίνίπρ ὉΡ 411 ἔοσ Ηΐηι 15 ἴῃς 
Ιαϑὲ ἰδϑὶ, δηὰ ἔο]ουπὴσ μηδὲ (νοῦ. 21) 15 ἀο- 
ἱπρ ἰμαῖ. 

Ἔ͵. 19. ἢ ποῖ δοΐγαπᾶ. ΤὨΪΐβ ὈΓΟΌΔΟΙΪΥ δῃ- 
ΒΎΕΙΒ ἰὸ ἴῃς ἴδ οοπιτηδηστηδηΐ. ΜαδιμοΥ ρὶνα8 
τῆς βῦτα οὗ ἴπε βεοοηα [20]6 οὗ δ Ιᾶνσ.0 866 οὔ 
Μαῖϊ. χίχ. 18, 19. 
ες. 206. 866 οὐ Μϑίζι. χῖχ. 20. 
ψεῖ. 21. Απὰ 7968 Ἰοοϊεῖπα προ πεἷπὶ Ἰονϑὰ 

Ηἶπι. Α τουςδίηρσ Ῥδγίσυ δῦ δου ασ ἴο Μασ. 
ΤὨς γουῃρ τῇδ πηδάς ΠΟ ἱτητηδαϊδία γοϑροηβα ἴο 
[15 Ιονθὲ. Ηον ἴΒδη οουἱὰ [6808 Βᾶνα Ἰονεα Ὠϊτα 
ἴῃ ἷ8 861} ρα ἰδουβῆεβ8 δηὰ ψου] ] ηε58 ἡ ΤῊΣ 
ῬὮγαβε “Ἰοοκιηρ ὕροη ἰηλ,᾽ ᾿ἰπα!οαίε8 τὶ (ἢ ον 
ἯᾺ5 ΟΔ]16 ἃ ἔοσίῃ ΟΥ̓ ἴῃς Ἰονοὶϊη658 οὗ ἴπ6 γουῃΐ 
τοῖοσ. εβρίὶϊα 411 ἢ18 Ὡγϑίακοϑ, ἴΠ6τα τγᾶβ ἰῃ τ 
δοιηοϊΐηρ Ἰονεῖγ. Τὸ [8158 Ἰονεὶϊηθ85 ἴμοσε νγᾶ8 
ἃ ΤΕΒΡΟ 56 ἰῃ ἴ86 δεατὶ οἵ Ηΐτ γῇο βῃδσζεα οὐγ 
Βυτηληϊ Υ 80 ΗΓ ΓΕΙγ. [Ιἔ ΤΩΔΥῪ ἤᾶνα Ὀδδ ἃ μαζὶ 
οὗ ἴῃς ΒΟΙΤΟῊΒ οὗ ἘΠ18 δασίῃ]γ 11ἔδ, [δὲ δυο δἵ- 
ἔεσείοη πιεῖ ΔῸ ῬΓΟΡΟΣ βρί γτιδὶ σεϑροηβθ ΤῊ Ϊβ 
Υἱ εν πεὶτ μον ἀἰτλτη 5} 68 ἴῃς 2οτσδ οὗ ΟΌΓ ϑανίου τ᾽ β 
ΑΞδοου, ΟΣ 4ϑϑυχηθϑ, δὲ 18 πουγῆοῖε Ὠἰηϊοί, 
[δλὶ ἴδ γουηρ ΙΔ ὙΦΔ5 δὶ μιοασζί στἱρῆϊ. --- ΟΠ 9 

10; ΤΏ 688, 
1. 41 2 Τίηι. 
1. 2} σΟΣΡ. 
Α-ςἰβ χῖν. 22. 

Μδῖι. 
χίχ. 30. 

δ0 ἐμεεγέ 52 1κ8 1 ὁ» σθ 

ταΐησ μοῦ ἰδοῖοεῖ. ΤὨς τΌΪ]ΟΥ Ὠἰτη561 δα δϑκοά 
ΒΟ ἢ ἃ αυσϑθοῃ (Μαϊμεν). 

ψὲς. 22. Βαΐ νἷὰ οουμίθμδηοθ 7611. Α 5Ξἴτο 
εχργεβϑίου, ῥῬεουαγ τὸ Μαγκ, σψῶὸ Ἰονεβ 816 
τηϊπυῖς ἀεἴΔ 118 οὗ Ιοοκ δηὰ γζεβίασε. 866 οὐ Μαίϊ. 
ΧΙΧ. 22. 

ει. 22. Ἰωοοϊοὰ στουπᾶ. Α ϑεοοηῃᾷᾶ Ἰἰοοῖς οὗ 
76β8υ8, ἰῃ δασγηδϑὶ βδάῃθϑϑ, γγὙὰ ἸΏΔΥ Μ6]} ΒΌΡ ΟΒΟ. 

γεσ. 24. ἭοΣθ ΤὨΘ ποσὰ ἰβ ἃ βίτοῃᾳ 
οπ6. Μαχκ [:'πἰσοάυοαβ (ἢ ΐ8 Δβιοηβητηθηΐ οὗ (ἢ 6 
ἀἰθοΡ]65 δαυ]οσ ἰὴ Μαί ον, δηὰ δὰ 8 [6 
Ι,οτὰ δ εχμέδηδίοῃ : ΟἸἾΣΙ ἄγϑαη (4 ἰδστη οὗ δεο ο ἢ 
ἴο ΓΑΠΑΌΣ ΖΕ ΤΠ 6.1), μον Βασὰ ἱΐ :δ ἴοΣ ἴμποσι [δ δὲ 
ἐγυδῖ ἐπ σίοδοσ, εἴς. ὙΠπδὶ {ἢϊ5 ἰγυβὲ ἰ5 δἰτηοβὶ ἰἢ- 
ΘΕΡΆΓΘΌΙ6 ἔγοϊῃ ἴῃς ροββϑεβϑϑίοῃ οὐ σγἱοῆςϑ8, 18 ἴτὴ- 
Ῥ]ιοα ὈΥ δες οοππδοῦοη ὙΠ νὰγ. 25 (οἢ ΜὨΙΟΒ 
86ς Μαίί. χίχ. 24). ϑοῖῃης δηςίθηὶ δυϊου 165 ομϊξ : 
“ογ ἴδαι (μὲ ἰσυβὲ ἴῃ Το μ68,᾽ (05 τηλκίησ [86 
βιδίδσλδηϊξ πΊΟΤῈ ΖΘΠΘΓΔΙ. 

ψετῖ. 26. Αοἰοπίσηοᾶ οί οὗ πιθαδττθ. Ὀ τίν 
ουἱ οὗ πεῖν ποηϊδα βίδίε οἵ τηϊηά, ἀϊβιηδγεά, 
Ἐν δ μΕἾν Το Ὺ ἔεϊε [Βδὲ δανίηρσ Το 65 δ] πλοϑὶ 1ἢ- 
ΘΥΠΔΟΙΪΥ ἰεὰ ἴο “" ἐγυβεϊηρ᾽ ἰῃ το α8.᾽ [ἢ ἔλοῖ ὭΔην 
ὍὯΟ ᾶνα νοζ ΓΟ 65 41 56 κίηρ τ α] ἢ 45 ἴῃς οὨϊοξ 
δοοά, Ὀδοαυϑὲ ἴμοΥ αἰγεδὰν γμζ ἴῃ τ. Βεδοδυβα 
ἴδε ἱπῃροβ5: ὉΠ} νσὰβ ἴδ. ἐχιεηαςά, [6 ᾳυσβοῃ, 
Του ψ 80 οὐχ Ὁθ δανοϑὰ ἴ νγγ7͵ἃ3 80 ὩδίΓδὶ. 

ψ ετ. 22. Ἰοοκίπρ' προς ἴδοπι. Τ 5 (Ὠἰγὰ Ἰοοὶς 
5 τηεποηεα ΡΥ Μαίϊζδεν 4]38οθ. Τῆς ἄγβε (νου. 
21) νγᾶϑ ἃ Ἰοοῖς οὗ δϑθξεοῦοη, ἴα βεοοπὰ (νεσ. 22) 
ἃ Ἰοοῖκ οὗ βοῖτον, ἴῃς (ὐτὰ οὗ Κἰηάπς585 ὈΠηρίησ 
ΒΟΡΘ, ἔοσ ἴδ ζύδος οἕὗ ἀοὰ ἰβ5 ἀδοϊατεὰ ἰο 6 
δα40.8] ἰο ἰἢ]5 ἰαϑὶκ, ἱπῃροβϑιθίε ἢ θη. ΤῊΪϊβ 
Ρᾶβϑβϑᾶβα ΟΡροβαβ ἴῃς ἴονε οἵ ΣΟΠΘΥ ἴῃ Ἔν ΟΤΥ͂ ἔοστη 
πα διδροην 411 οοῃάϊοπβ οὗ θη. ΤῊς ἀεβῖτα 
ἔογ θα τῆ, ὄνθὴ οτσα ἴθδῃ ἴῃς δοῖι2] Ῥοββεββϑί 
οὗ ἱἴ, ἰπϊογἔεγεϑ 8} εηϊεγίηρ ἰηῖο ἃ Κιηρσάοχῃ 
ὙΠΟΙΟ ὨΌΤΩΑ ΠΥ 18 ἃ ολσάϊηδὶ νἱτίυα δηὰ βεἰξ ἀ6- 
ὩΪΔ] Δῃ 6556 [18] ὑσε-σοαυΐβιίθ. Ηδΐπ Βα5 Ἰεασηδά 
ἴδ Ἰαββοὴ πρὰϊ, ΨῈΟ ΔΡΡ]168 [818 πιδὶ ΠΥ ἴο ἀΐφε- 
δέ, 8θ οἰκεῖα ἴα αἰτασηϊν στασα πο οδῃ 8ᾶνς 
Ηἷπι ἔγοτῃ ἢ15 ἰστυβὲ ἰῃ δΑγίΠ]Υ [Ὠϊηρ8. 

γεν. 28. Ῥοῦοσ Ὀοβδῃ ἴο δᾶ. ῬΥΟΌΔΌΙΥ ὑπο ῦ 
16 ἰηδυδηος οὗ {πὸ Δϑιοηἰϑηχοηὶ ᾽5ὲ τηο πη! οηςά, 
Ου τς Ῥτοιιίβε ἴο ἴῃς Αροβίϊθβ, 8:6 Μαῖί. χίχ. 
28.(. Μαικβ δοοουπὶ Ργδεβδϑηῖϊβ ἃ δ Ὁ ὈΘΟΌΪΑΓ 
ἐδαίαγοϑ. 

Ψοῖ. 29. ἈΑπὰ [109 {Ὁ8}.61᾽}8 ΒΔ Κ0θ6. Α 5ἰπι|}18γ 
δἀαϊομ οὐσυγβ ἴῃ οὔδρΡ. Υἱῖῖ, 28. ΜαΥκ Ροσθδρ8 
ἰηβασίβ [18 ἰῃ Ὀοϊῇ Ρ]Δςδ8, ἰῃ σοηβεαῦξηος οὗ ἢϊ8 
οὔτι ΒΕΓ ΠΚίηρ ἔγοηι 5 εστης οἡ δοοουηΐ οὗ τῇς 
Οοβρεὶ (Αοὶϑ Χἱϊ, 13; χν. 28); 80 δ]8ο, “σἱῖὰ 
Ῥεσβεσυζίου ᾽ (ν6Γ, “οἷ. Ης σουἹὰ ρσυατὰ οἴμοῖβ5 
ἀραϊηβὲ ἢ15 οὐχ τϑία κα. 

ες. 30. ον ἰα (δὶς 06. 950 1Τυκο. [Ιἐἔ ἰ8 
ἱτα Ρ]οα, του ἢ ποῖ ν ΕΣ Ῥιαἰπῖν, ἴῃ Μαδιδενἢβ δο- 
οουῃί. --- οτδοδ, εἴς. ΤὨὶβ σεροοη ἰδ Ῥδου αΣ 



202 
ἴο Μασ, δηὰ ἍἽμαζδοϊοσίβαο, --- ἹΕΟΓΔΟΣΒ. “Ναίυζο 
ἰνεβ 08 ΟἿΪΥ ΟὨΘ, --- ὈχΓ ἰἴονα, ΔηΥ ᾽ (566 ΕοπΣ, 
χυΐ, 13). 8 ἀο ποὲ βηὰ “ἐαίμοτβ᾽ παῖς, ΟΣ 
“πὐνεϑ᾽ (Ἢ τὶ ᾽ Ῥείη οὐ ἀουθέξ! ἈΠΕ ΊΟΕΙΙΥ, ἴῃ 
ψοσ. 20), ἴδ 6 ὩΘῊῪ τοϊδτσῃδ Ὀεὶηρ βρισϊυδι. ΤΌΘ 
ἔοτταεῦ 18 οταϊϊῖθα, ΡΥΟΌΔΟΙΪΥ ἔοσ [86 τεββοῦ 8ὺν- ΤὨΪ8 
ξεβίεα ἰῃπ Μαῖϊϊ. χχί!. 9 (Οπε 18 γουγ ἐβδίμεγ, 
εἴς.), απὰ [Ὡς ογλϊββίου ἴδ ΤοὨζΔ]ὴ5 ἃ 6580}. 
Γμϑάλδη ἴονα δηὰ Βοβριςδι εν ᾿ξ γα Ζ016] (15 
Ῥτοζωΐβο. Βυΐ ἴδ6 ὨΟΡῈ οὗ βυςἢ ἃ τεννασζά ἰ8 ποὶ 

ΤΗΕ ΟΟΘΡΕῚ, ΑΟΟΟΚΌΙΝΕ ΤΟ ΜΑΕΚΚ. [(ΒαΑρ. Χ. 332-52. 

ἴἰο ἔδοβα Ὑἢο ἀο {818 “ἔοΣ ΤΥ 8δϊκα ἀπὰ ἰ(ῃς ζοβ- 
ῬΕ1Β 8ικε. --- ΚΝ εἶσαι. Αὐοοοτάϊηρ ἴο 
ἴδε βοβρεὶ ἴδε ρεσβϑεουοῃβ ἃτὸ 8 ρασγὶ οὗ οὺγσ Ὀεβὶ 
Ῥοϑββδβϑίουβ (Μαῖξϊ, ν. 12; Κοῃ ν. 3, δἴο.), πὰ 
ΤΕΔΙΪΥ Ρσενεπξ [π6 οἴλεῖβ ἔγοπι Ὀθοοϊωϊηρ ἃ σΌΣΒΕ. 

ἷδϑ ΡΏγταβα Ὡοΐ ΟὨΙΥ͂ Βεῦνα8 ἴο δβρί τυ δ]ῖΖε ἴῃς 
ὝΠ0]Ὲ Ρσορηῖβα, δὰΐ ἴο συαγα ἀραϊηβί 105 Ὠγῖβυβα. 

γεῖ. 31. ὅ8ες Μαῖϊ. χίχ. ; 1815 ΡτονεσῸ 18 
ἴδετε ΠΠυδίταϊε Ὀγ (δς ράγδθῖε οὗ ἔπε ἰδῦοσεσβ ἴῃ 
(ἢς νἱπεγατὰ (Μαῖξ. χχ, 1:--16). 

ἴῃ ῬΙΌΡΕΙ πιοῦνο. πὸ ῥσοιιῖδε 18 τηδὰθ ΟἿΪΥ͂ 

ΟΒΗΑΡΤΕΞΚ Χ. 32--52. 

Ζἄγες 7μολαΐφγεῖς ορε 1ζς 17,4) 19 “εγωδαζερε. 

ΝῺ {ῃδϑὺ ψεα ἴῃ ἴῃ6 ΨΑΥ ροίηρ, ὑὉρ ἴο 7 εγυβαίθιῃ ; δηὰ 

ὁ 76βὺ8 ψεης ἢ Ῥεΐογε ἴμεπὶ : δῃὰ “ΓΠΕΥ ψεγε δηλαζθᾶ ; δηὰς ταῖ α1 15. 
85 ἴον [ο]ονεά, [6 γ 3 ψοτα αἴταϊά. Απᾶὰ δα ἴοοὶς δραίῃη [86 “ εν 34. 
ἔνεῖϊνεα, δηὰ Ὀδρδη ἴο (611 [δῖ δι 8 [ΠΪρ5 Βδου ] ὁ ΠΆΡΡδη υπηΐο 

33 δίῃ, δαγέρρ, ΒεμοΪά, γα ρὸ Ὁρ ἴο ΪΤΘγυβαϊθη ; δῃὰ ἴμ6 ὅοῃ οἵ 
ΤΏΔΏ 588}1 6 ἀοἰίνεγθά υὑηΐο ἴπ6 οἰϊεῖ ῥγθβϑίβ, δηὰ υπίο [186 
ΒΟΙΌ6Β ; δηα [Π6ῪΥ 5081} οοηάδιηῃ Ὠΐτη ἴο ἀδδίῃ, δηα 5041} ἀθ ἰνοσ 

34. Ὠϊηὶ ἰοῦ (6. (ἀδῃ{1|68: Δηά [ΠΟῪ 5841] τηοοῖκ ἰπ), δῃὰ 58}4]] 

ἃ ΜαΑττ. χχ.Ὶ 6 

32 1γ-το; ὕκε 

Βοοῦγρα Ηἷπη, πὰ 4 5841] 5ρ᾽: ἀροη Βἰπι," ἀπ 5811 Κὶ] Ηἰπα ; πὰ “ον εν Ἦν 
τῆς {λἰγὰ ἄδγ Τ ἢδ 5841] τίβ6 δραδίῃ. Ὄρος ρος 

35 4ΔΑπὰ Τδτη65 δηὰ ]οἤῃ, ἴπ6 80η5 οὗ Ζερβάβδα, οοῦλα πηΐο δἰπ),Ὁ ἫΝ τς 

βδυίηρ," Μαϑβίεσγ, γε που τμαὶ ἰδοὺ β5ῃουϊάοβὲ ἄο ἔοσ ι.5 ψμδῖ- " 20.18.0. 
46 806νϑῦ ΜῈ 5}4]}] ἀδϑίγοθ Απά δα βαϊὰ υηΐο ἴπθὼ, Ναῖ νου]ὰ 

27 γε [δαῖ 1 βῃουϊά ἀο ἔοσ γοῦ ὃ ΤΏΘΥ 11 5αἱά υπΐο ἴτῃ, αταηΐ 
τηΐο 8 ἴπαἴ νγὲ ΤΏΔΥῪ 51ΐ, ὁ. οὐ [ὮῪ τρῃϊ μαηά, δῃὰ [ῃ6 οἴθεγ 

38 οἡ ἴῃγ εἴς μδηῃᾷ, 'ἢ ἴὮγῪ ρίοτγ. Βιυῖ [6515 βαϊά υηΐο πε, Υ 6 

Κκηον ποῖ ψνἢδί γα δϑἷς : οσδῇ γε 123 ἁσηῖς οἱ 15 [6 οσαρ ἴπδί 1 ἀστίηκ 
οὔ ὁὶ 18 δλῃὰ 7Ρε 16 ῬΡαρεϊζεά ψ] (6 Ὀαρἕβηι [Πδῖ 1 πὶ Ῥδρί[Ζαά “ ἔνε χἷ- 90. 
ΜᾺ} Απά [δεὲγ 5αἰἱὰ υπΐο δίηι, Με οδη.} Απηά 6515 ϑαἰά 
υηΐο (Ὠστα, α 5141} ἱπάδεα ἀσγίηϊς οἱ [86 σὰρ ἴῃαι 1 ἀσηἰς οὗ; 16 
Δα ψἱτἢ τἴῃ6 Ὀαρίίβυῃ [παι 1 δὴ θαρίϊζϑα τ] 58.411 γε ΡῈ Ὀδρ- 
Ζεὰ : Βυΐ ἴο 510 οὐ Τρ τρί μβαηᾶ δηὰ 1 οῇ τὴγ ἰεΐξζ παπά 15 
ποῖ τηΐηθ ἴο ρῖνε; δυΐ “2 σλαΐ δέ ρέυδρ 10}8 ἐζορε ἴοστ ΜΏοτΩ [ἢ 
8 19 ρσαρατθά. Απῃὰ ψβδηῃ ἴμ6 ἴεῃ πβασζὰ ἐζ, [ἢ Ὀερδῃ ἴο Ἀ6 
τυ ἢ} 39 ΔΙ 5ρ]οαβαᾶ τὶ 21 ]τὴθ5 δπαά Ϊοῆη. σΒυι3 76ϑι15 οδ]]θα χ Οοπιρτακε 

186πὶ 10 ἀένε, ἀμ βαίτῃ ἀπίο ἔμθτα, γὰ Κηον πᾶ [ΠΟΥ Μ ΕΟ 

8 {Πὴ6 
δ υῃΐο 

39 

40 

41 
42 

1 γγαϑ ροϊηῃρ 3 δὰ ἴῃδγ αἱ ξο] ον 
4 τῃλί ψογα ἴο 
δ 5}8]] 5ρ᾽1 ὕροὶ τα, δηᾶ 5841} βοοῦγρε Ὠΐτα 
Τ᾿ λει δεεέ αιρέλον 5 γεααΐ αἴεν [γος ἀδΥ8 
8. Απὰ ἴδοῖο σοπῆα υπΐο ἴηι, [ἀτ65, οἷς. 9. ἐμσεγζ απο Βἷτα 

10 ,μ6 δετέ αεέλονες γεααΐ αϑἷκς οὗ ἴδε 1: Απὰ [Π6Υ 
18. τὰ γα δΪ6 ἴο 18. γε οὗ 14 ογ [0 Ὀ6 
16 Ἅτ6 ΔὉΪ6 16 ΤΏς οὺρ ἰδδῖ 1 ἀτίηϊς γε 5811 αἀσίῃὶς Ἵ οΥ 
18 ζ ὃς Ὁ 19 δ Ὀεδῶ δῦ 5ΟΓ6 51. ςοποογοΐ 535 Απὰ 
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ΓΒΑ». Χ. 22-52.] ΤῊΕ ΟΟΘΡΕῚ, ΑΟΓΟΟΚΌΙΝΟΕ ΤΟ ΜΑΕΚ, 303 

Ἀγ δοοοιηίαα ἴο τὰ]6 ονοσ τὰς (εηΈ 165 Ἔχογοίβα ἰογάβῃϊρ οΥ̓Θσ ἃ Θαἱ. ἔ. .,6. 

(δὰ ; δηᾶ {μεῖσγ ρτοαῖ οὔθϑ δχούοῖβα δι οΥ Ὑ Ὁροη 33 (ἢ 6η,. 

43 Βαϊ 80 5411 ἐξ ποῦ Ρὲ 38 ἀιηοηρ γοῦ : Ραξ ὁ ΜΏΟΒΟΘν ΕΓ Μη] 6 55 ὁ 866 ἐβαρ. ἰ, 
44 στοαδὶ διηοηρ γου, 5181} ΡῈ γουγ τιϊηϊδῖοῦ : Δηᾶὰ ψῃοβοανοῦ οἵ 
45. γου Μὴ} ὈῈ ἴμε οἰίεξεϑί,25 5841} θὲ βευναπίὶ οὗ 411. Ἐὺοσ Ἔνεὴ [86 

Θοη οὗ ἤδη οσδηλα ποῖ ἴο Ὀ6 τηϊηϊδίογοα υηΐο, Ὀὰΐ ἴο ΙΤ]ηδῖου, 

Δηά ἴο σῖνεα δἰ5 116 ἃ γδῆβοπλ ἔοσ ΠΊΔΩΥ. 
46 ΣΑπά [Π6Υ οᾶπιε 57 το [εγίοδο : δηὰ 858 6 ψεηΐ ουΐ οὗ 33 [γ]- ὃ Ματτ' χα. 

σδο ἢ 39 ἢ15 ἀΐβοῖρ]65 δηὰ ἃ στθαῖ υσαρ γ οὗ ρθορὶε,80 Β]1πὰ 
Βαγιπιδιβ, [6 βοὴ οὗ Τίπηειβ, 88 ὉῪ [86 ΕἰρῆνναυΥ 5146 Ὀδρ- 

29. 34110Ὸ|κῈ 
ΧΥΊ, 3ς-43. 

ὦ ζοπρ. υκο 
ΧΥΙΣ. 35; 
ΧΙΧ, Σ. 

47 ρ'ηρδὶ' Απὰ ψ ἤδη ἢς βοαγά ἰπαὶ 1 νὰ8 [685 οὗ Νδζδγεζῃ, 82 
ἢς Ῥερϑῃ ἴο ΟΙὟ ουζ, Δπηα 880, [ε5.8, ζζοξ ϑοὴ οὗ Ὀανιά, πανα 

48 ΤΊΘΓΟΥ ΟἹ ΙΏ6. Απάᾶ στϑηΥ οδαγρεα 88 τη παῖ ἢς ββουϊὰ Βο]ά 
Ηἰ8 Ρδδος: διι ἢ6 οτθα 88. [86 τηοῦα ἃ ρτεαΐ ἀβαὶ, Ζάοω ϑοῃ οὗ 

49 Ὠανιά, να ΤΏΘΓΟΥ ΟἹ ΠΙ6. Απάᾶ 6585 βἰοοά 5111, δηα Ἴοτὰ- 

ταδῃεὰ Ὠΐτη ἴο Ὀ6 οΔ]16ἀ.8δ Απά [ΒΟΥ ο41}} [Ὡς ὈΠπᾶ τηδῃ, 5αγ- 
50 ἱῃρ υηΐο Ὠίτλ, ΒΕ οὗ ροοά οοταξοτί,85 τῖβε ; 86 οδι δῖ ἢ ([ῆε6. Απά 
51 Ὧδ6, οΑϑ1 δ᾽ ΔΥΨΑΥ 18 σατιτηθηΐ, τοβο, δ δῃηᾶ οᾶτηθ ἴο [65118. Απὰᾶ 

1655 δηϑνογεὰ δηᾶ βαϊά υπίο ἢϊτι, 8 αὶ ψ]ῖ δου ἰῃδῖ 1 
βῃοιυϊὰ ἀο υηΐο 66 ἡ 

52 ἴβαζ1 τιὶρῆϊ 4] χϑοεῖνα ΤΥ 5ιρἈϊ. 

Το 89 Ὀ]1]ηἀ τηδῃ 8414 ιπηΐο Ὠίηι, Γ,οτά,0 
Απά 6815 564 υηΐο Εἷπι, ὁ 

ΤΥ ψΑΥ ; "᾿(Ὦγ ἰδ! Βαίῃ " τδάς [θεὲ ψῆο]6. Απὰ ἱπηηθάϊ- κα 85. Μά 

δίοϊγ 3 ἢ τεοοῖνεά ἢϊ5 5ἰρδξ, δηά ξο]ον θά [6515 48 ἰὴ ἴῃ6 ψᾶγ. “« (βαρ, ν. 34; 
1 ᾶκο 

38 ΟνοΓ 5. Βαϊ ἰΐ 5 ηοΐ 80 (σειν δέρερ᾽ ἐο {λέ δδεξ αερζλον χε) - δ; "δ γϑμι; 
356 που]Ἱὰ ὈδοοτΊα 36 ψουϊὰ Ὀ6 ἢγβί διηοηρ γοῦ δῦ ν..)}.... ᾿ς ἶν. οἱ 
18 ἔτοτῃ 5. δὐὰ 80. ἃ ρτεδῖ του υὰς τ᾽ μ᾿. 
1 γἀφ 2.:: αμλογέζξέδς γεασ [6 βοὴ οὗ Τίγλδιβ, Βασγίγβυβ, ἃ ὈΠΪπὰ ὈορζΆσ, 

Δ 5 51{τἰἰὴρ ὉΥ ἴδ 6 αν 83. 0γ [6 ΝΑΖαγθῃα 88 γρρυκοά 
8ὲ ογἱδα ουἱ δηὰ 5αἱά, (811 γε Βΐτα δὲ ΠὮΘΟΥ 
δ Ξργδὴρ Ὁ 88 Δηκγγοσοα Πΐτη, δπὰ βκαϊὰ 8 Απῃά [86 
4. σσγεεξ, ἙΔΌΡοΟΩΙ 41 ΤὯΔῪ 43 ΞΙΓΑΙΡΉΓΥΔΥ 48 ἩΪτ 

5ΕΕ ποῖεβ ου 186 ΡΆΓΣΔ]]6] ράβϑαγε ἰπ Μαιίδπον ἩΗϊπὶ 411] ἴδ ς ψᾶγὺ. Βεϑιθβ, δοοοσάϊηρ ἴὸ Γαϊα 
ΎΠ686 ανδηΐβ ἴοοὶς ρίδοα οὐ (86 χυ δ, 34, ἐνεη ἴθα τονεϊδοη ἴο ἴῃς Ί νεῖν ν83 ἸΣ 17-4]. 

ΟΟΡΟΕΥ͂ ἴο ]ετγυβαίετα, ἔσγοπθΒ Ῥεγεα (Ὡτουρσῃ 
]εποδο. δς ταὶϑίὶηρ οὗ 1,Ἄζατὺβ 'ἰ8, ΒΟΎΘΥΟΙ, 
Ῥίδοεὰ ὈΥ βϑοὴς Ὀδεΐννεθη ἔπ ἀερασίυζε ἔγομι Ρε- 
Το δηὰ (μὶβ ἢηΔ] ἸΌΤΕΥ, 

ψεῖ. 322. ἸΟῪ σοῖο ἴα (δ αν. ΔοΐΌΔΙΥ Οἡ 
ἴδε ρυ ]]ς τοδά. -- Θοΐπρ᾽ πρ ἴο δοχύδαϊοτι ; οοη- 
ἀπυϊηρ ἴῃς ἸΟΌΓΏΘΥ δἰσεδαν Ὀερυῃ. --- ὅθδτιϑ τῶ 8 

ϑοΐοτο δοιὰ, Ἰεδαϊηρς ἴῃς γγᾶγ. ΙΟΌΔΌΟΪ 
πΏΡΙΥΐΪπρ 80Πι8 ΤΟΙΩΔΙΚΑΌ]6 ΘΠΟΙΡῪ ἴῃ 8 ραϊΐ, 
δοιὴς ἀεϊοττα ΠΔΏΟΙ ΟΥ ΘΑΘΟΓ655 1η ΗἼ5 ΤΩΔΏΠΟΙ. 
-- Απὰ ΨΟΣΘ Αἱ Ηἰβ δαρϑγηθβ8. 
Βγ [18 ἔτης ἴΠΕῪ Κηον [Πδὶ στοαὶ ἀδΔροΙ ἀυγαϊϊεα 

ἴτλ δί Γ υυβ4] 61). ---- Απὰἃ (ὮΘΥῪ ἰδδὶ ζ0]ονσοὰ ἰπὶ 
Ψ610 αἰταϊᾶ, ΟἱἩ [ἢ]8 Κηόοτη ἀδηροσ ἴο Ηἰπιβο 1, 
ΒΟ ΠΟΥ͂ ΤΑΥ͂ δανα τΒουσῆξ (Ὠτεδίεηοα ἰῃθῦλ- 
δεῖνεβ 4132οϑ. ΤὨΐβ σταρῇϊς ἀοϑο ρὕοη 18 ρεου] αν 
ἴο Μασ, Τῆς Ὀεῖίεσ βυρροτίοα τεδαϊηρ 18 ἔο]- 
Ἰονεὰ ἤδσο, οι αἰ συ ϊβηθβ Ὀδΐνοοη ἴῃο86 
ὙὯΟ ψετο '" δηγλΖαά,᾽ ἀπὰ ἴοβο γὯο τόσο " αἰσγαλὶ,᾽ 
Ἐχρ)]ληδίουβ : (1.) Τα ο]ς Ὀοὰγ τόσα δηλαζοά, 
80 ΤΙΩΟἢ 80, δὶ ΟὨ]Υ͂ ϑοῖὴθ σοππυεα ἴο ξο]] ον, 
δηὰ ἴε86 τΕῖῈ δίγαϊα. Βυΐ του 65 δἰἰεηδεὰ 

Ὡοΐῖ υπἀετβίοοα ὈΥ (μετὰ, ΒΟ ἴθ βδουϊὰ Ηἰ8 
ΤΩΔΏΠΟΙ Οὗ ὍΔ] ρ ἐγ ρῃΐδη ΔΑΥ τηοϑί οἱ [6 
οσονᾶν (2.) Τςα Ὀδεου νἱονν 18: Τῆς Τ πεῖνα 
Ὠδαγαβί ἴο Ηΐτ ΕΓ διηδζεά, δηᾶ ἴῃ ΔΎΟ Υ ΟΟΠ- 
ῬΔΩΥ͂ οὗ ἔοΟ]]ΟνοΒ ψοῖα αἰσγαϊ, τπουρἢ ἔυτίθοΣ 
ΔΎΓΑΥ ἕγομλ ΗἾτὰ, --- πὰ Ἀ6 ἴοοῖς δρδὶπ [86 ἔτσοῖνο 
(15146), ἃ5 Ης ἐγδεαυθην ἀἱϊά, -- ἴο [6]]. 
Ορδοῃδα ὕΡ [ἢ ϊ8 ϑυδ)]εοῖ δραίη, ἔου με τὐγὰ χης, 
Ἔχο]υβῖνε οὗ [86 ἱπμηδίοη ἴο (ἢς (ἔγχεα Οἤοβδῃ α15- 
Οἷρὶ 8 (οἢαρ. ἰχ. 9). ΤὮ18 5 4 {}16Γ δηὰ τόσα 
ἀεἰλιςα σενεϊδίου οὗ [86 δΐγηό δῃα ἴῃς »εοραΐξ οὗ 
Η!5 βυβογίηρβ δπὰ οὗ ἴῃς ἀρυης ὯΟ ΒΒου]ὰ Ὀδ δἢ- 
δαρεὰ (Βεγείη. -- - Τμδῇ ᾿σοθ ἴἤο ΔΡΡΘΙ, οοἱ “1ῃδαὲὶ 
Βῃουϊ.᾽ ΟεσίδιηὙ δηα ὨθΆση 655 Δα τι ρ] 16. 

γες. Βρὶϊ ὌΡΟΣ ἷἰπι. 85:6 Τὔδρ. χν. 10. 
Οὐϊττοὰ Μαίίδεν. --- ΠῚ δἷπι. Διο : 
“ουο Ηἰπι,, ΒΟ ἢ 8 ἱρ] οἢ Βογα, 85 ἴδ 
« (ἀδηΐ]εβ,᾽ ἴο τόμ ἴδ 6 ὙΠΟ]6 νοῦβο σαΐουβ, Ἡγ6Γα 
ἴο Ρυΐ Ηἴτὰ ἴο ἀεαῖθβ. Τὸ Τ νεῖνε ξαϊϊεα ἴο υἢ- 
ἀετϑιδηὰ [818 ἀειδὶ]οὰ ρῥγεαϊςοη (1,6 χΥἹ]. 24). 
Ὑμαὶ ἀδηρος τὨτεδλίεποα ἴδ6Ὺ ἔεϊῖ, θὰϊ ΤΟΥ ΤΏΔΥ 
δανε φίνθῃ [μἰ8 ὑσχεἀϊοοη ρμεγαέέῦε ἰῃϊογρσεῖας- 
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ἔοη. ---ΑΥΟΣ ἰδτοθ ἄδγα. ΤΆ Ϊ8 ἔοστι ἷ5 σίνεῃ ὈΥ͂ 
ἽΜαΣΝ ἴῃ Αἱ] ἴῆχες ὑσεαιοϊοηβ (ςάΡ8. ΥἹ δ. 21 ; ἱΣχ, 
21, πὰ Ποζο). 

ψετῖ. 35. ᾿Απὰ ὅαχιοθ δυὰ 20. ΤΏς τεαυσδὲ 
ἀουῦε1ε85 οτἱ σι παϊοὰ τὶ ἴσα, ἴῃ ἴῃς δοοουῃῖ 
οὗ Μεαιδον (χχ. 20, 22), ἰδ δηϑος ἰβ δα ἀγοββϑεὰ 
ἴο τὰ ςῃι, δηἃ ϑϑϊοπις ἈΡΡΘΆΣΒ ΔΒ Δ} ᾿ῃΟΤΟΘΒΒΟΙ ζῸΓ 

ΒΙΪπα Βοφεξατε. 

ἴθ. ΕἸοΥ ὈοΙΏ τηοῖμοσ δηᾶ 80ὴ58 ρῥτγείοστεὰ 
ἴα τοαυσϑί, οὐ ἴῃ6 τοΐθοσ “0 ἴδε. β8οη8. ΤῈΘ 
ἔοτπῃ οὗ {δε τεαιεϑβὲ 18 ΤΏΟΥς Γ0}}Υ ϑἰδίεα ἤδσγο, μυὶ 
ἴῃ ὈοΙὰ δοοουηὶβ ποῦς ἌΡΡΘΑΙΒ ἴτε βδῖὴς ᾿οη- 
δεϊουδβη6885 ἴῃδὲ τνὴῆδὲ νγὰ8 ἀδβίγεὰ τγὰβ οὗ ἀουρτξυ] 
ῬΓΙΟΡΓΤΘΊΥ. 

618. ἦδ-4τ. 566 οὔ Μαῖϊ. χχ, 21-24. ΤὮΪ5 
δοοουηΐξ ἢᾶ8 βοῖπθ σλτῖϑβ οὗ ἱηάἀεροπαδῶοα. --- [πὶ 
ΤΥ δ,ἴΟΣΎ (νοτ. 37), ἰμϑίοδαὰ οἱὗἨ “ἰῃ τὮγΥ Κιησάομι᾽ 
(Μαϊιεν). Μασὶς 4150 οὐχ " ΌΥ τὴῦ Εδίμοι᾽ δίζεσ 
ὉΠ αἵοὰ ᾽ (νεσὶ 40). Τῆς ὕνο οἰδυβεβ δρουΐ 
6 Ὀαρτῖϑπι (νοσϑ. 48, 39) ἃ1ῖ6 ῬθΟΌΪΔΥ ἴο [18 

Οο8Ρ6ε]ὶ ; ἴῃς Ὀεϑδὲ δυϊμου 68 οὐ ἴδ ἰῃ Μαῖ- 
ἴον, ὁ δηὰ ἃ νἱνίπη688 ἴοο ἰῃ ι.36 οὗ (πὲ 
Ῥτεβεηῖ ἴθηβο : 1884. 1 ἀσγίηϊκ..... 18δ᾽ 1 δὰ ὃ 
Ἡσοὰ τ ἱτὰ (νεῖβ. 38,39). “Ἴδε τὰ μδὰ ἐρ ας 
ἴδε σρ οἵ Ηἰβ βυβεπηρ δὲ Ηἰ5 1108 : τγχδψβϑ δ σδάγ, 
80 ἴ0 Βροδϊς, ἜΠΗ ἐν μἢ Ἐς ἢγβὲ ἀτορβ οὗ τἢ6 
ΒΡΙΩΥ οὗ Ηἰ5 Ὀαρβηι οὗ Ὀ]οοὰ ᾽ (ΑἸξοτα). -- Β0- 
δια (νοσ, 41) 18 ἡρθαδη ἴο Μασκ, ἱπαπχδθης 

ὁ τὴς ἔδοϊησ οἱ ἴῃς ἀἰβοῖρ 165 τγὰ8 ϑοοη ἰηζετ- 
τυρίεα, 

ΕΓ, 42. Δοοουπίθα ἴο ΤΪΘ ΟΥ̓́ΘΣ [1.0 ΘΘπΕ1168, 
δανςε τῆς εἶδε οὗ τυ] εσβ, Οσοὰ Ὀεΐηρ ἴῃς τεὰὶ Βυ]οΥ, 
ΟΥ ΔΓΕ ΤΕΟΟΡΉΪΖΟα 458 συ ]ογβ, ἔῃ Ἔβϑθῆος οὗ 8]] 
μϑδίμβεη σονεγησηθηῖ θείης ἀεϑροίβιη. ὙΠΟ ἰδίϊεσ 
δ ῬΟΙΒΔρΡΘ [6 οΓα βυρρβεβῦνα 56 ῃ56. 

ΕΒ, 43-.-4ς ΒΠΟῪ ἔεν νδυ]δοηϑ ἔτοτα Μαίΐ. 
ΧΧ. 26-28. ὅ:εε ποίεβ [Π6τα. 

ψεσ. 46. Απὰ [ΠΟΥ οὐχ ἴο δοσίοβο. Μαζὶ 
δΡΘΟΙδ65 [Ὠϊ8, ἀπὰ 118 βΒῆονβ ταὶ οὐζγ ], οτὰ δῃ- 
ἰεγεὰ [86 ΟΥ̓ δέΐογε ἴῃς ὈΪπὰ πδη νγὰβ8 Βθα]βά, 80 
(παῖ 1κο᾽ 8 δοοουης (Ομ ΑΡ. χυἱ]. 35) τηυβὲ τοῖοσ 
ἴο ἃ “ἐεομαἶ ΤΆ ποα. Οη [δὲ Ἰοσδίοη οὗ [ἐγῖοἢο, 
δηα (ἢ ἀδίε οὗ {818 ταῖγαςὶα, 5ες Μαΐξ. χχ.' 20. -- 
Δ8 ''οὸ σοι σαὶ ἥτοτα Ἰοχίομβο. ῬΓΟΡΔΌΪΥ ΟἹ δοῖὴς 
δχουγβίου, ἔσοσῃα ποῦ Ηπς τεϊυχοα ἴο τπδοξ Ζδο- 

ΤΗΕ ΘΟΟΘΡΕῚ, ΑΟΓΟΚΌΙΝΟΕ ΤΟ ΜΑΕΚ, [(Βα». Χ. 32-ξ2. 

οἤδὺβ ({κῸ χὶχ. 1--27), δέου τ ΒΟ Ηδ Ῥερδῃ 
{86 Ἰουγηου ἴο [86 πεὶρῃροτμοοα οὗ Βείδδην. --- 
ΤΏο δοὰ οἱ Ἰίουδ, Βαχίίϊθαδ. ϑοῦλε τὨϊηκ [ἢ 6 
ξαῖμον γγὰβ Ὑ6]1 Κηονι, Ὀαῖ ἴλς οτάεσ ἴῃ (ἢς οτίξ- 
ἴῃ] βυγρεβίβ (δὶ τῇς βϑοὴ νᾶϑ ἰδς νὰ }1-Κπονσι 
Ῥεϊβοῦασο. “ΒΆσ᾽ πὶ 580ὴ, ἃ83 Μδιὶκ βδϑϑηβ ἴο ἐχ- 
ῬΙ δίῃ. --- Α πᾶ μαι ὑμὰ Ἡς νᾶβ σοῦ Ῥερ- 

ἱῃσ 48 ἢ6 82ῖ, 58 ἴῃς Ε᾿ Ὗ. βἰδίςββ, 
αἰ [86 οΥῖη41] ἀοαδ8 ποῖ πδοαβϑασιν 

ΤΔΘΔΠ 18. ἍΝΕΥ Μαιῃον (χχ. 30- 
{) ταΘηϊ 5 σπσό ὈΠ πὰ τηθη, δηὰ 

.. ΜαΙκ δὰ 1ὺΚς Ὀυΐ ὁ»έ, ἢ25 Ὀδδη 
᾿ΨΑΓΙΟΌΒΙΥ ἀχρίδιποὰ ; Ὀὰϊ ᾿ξ 18 δ]ῖος 

“ φεῖθοσ ὑηης ἰο δπὰ ἃ οοηίσα- 
Ἰσοι ἰη ἴῃ δοοουηΐβι ΤἸΤῃδ Ῥζοσω- 

ΓΠΊΊ,δηΟς Οὗ [818 οκό 8 δνϊἀθηΐ ἔτγοηι 
. π6 ῃλιτδῖῖνο Ὀδίοσε 08, ΒΟ ἰ5. ἴῃ 
., ΤΩΔΏΥ ΓΟ τῆς τιοϑὲ ὀχαοὶ δηά 

νἱνα οὗ ἴδς ἴῃτεα. 
᾿ς ΜΟΥ, 47. Νοῖδσλε τῆς οοπίζαβί Ὀ6- 

ἵνεοη ἴδς Ἐ1|6 σίνθη ὈΥ [πε οὐ] οῦυβ 
.- σἵονά: [80 Νδεκδσοῃθ (ἴῃς ἔοττη υδοὰ 

Μαγκ, δῃὰ πὰ ομς ἐχοερὅοη ὉΥ 
- ἢϊπὶ 8]οη6), δπὰ ἴδδὶ ἱπ ἴἰδ6 ΟΥΥ οὗ 
' ον ρα Ὀεργᾶσ : Βοσι οὗ θανὶὰ (Με8- 
᾿ 8 Φ 

ψεῖ. 48. ὅεε Μαῖξ, χχ. 321. ΤΈἊ 
σΟΠ πη 6ἀ οΥγὶπρ 18 ου πῃ ΤΏΟτα δἰσουξ- 
Ἰγ βεῖ ἔοσί ἢ ΠοΊα. 

Ψεῖ. 49ς. ΟΔ11 γὸ εἷπι. ῬΘΟΌΪΔΓ ἴῃ 
τι ῖ5 ἔοστῃ ἴο Μαζί, δηὰ οὐ ῖεα 8110- 

σοῖμοσ ὉῪ Μαίίμον. ΤῊΐβ νγᾶβ ἃ "σορτοοῦ ἰὸ ἴδ 
ΓΕΡΤΟΥΕΙΒ.᾽ [ἰ Βεθβ ἴ0 ᾶνα μδὰ δὴ οβεςξ, ἔοσ 
ἴὰς ψοσγβ πον δαάτεβϑεὰ τὸ ἴῃς ὉΠ πη τηδῃ ἅτ 
.}} οὗ βυτωρδίδυ : Β9 οὗ βοοὰ ΟἾΘΟΣ, ΧΣἧδθ, ἢ6 6411- 
οἷὰ [806. Σ ΟΥ̓ΔΕΣ 15 ἴῃπδλῖ οὐ ξεραΐμσις, ,αὐτλ 
πουὰ νὰ: “Ης ολ]] ἢ}; ἰἢεε ̓  ὅτβί. Τῆς ἔοτ- 
διααϊηρς δὰ τὰς ἘΠΡΕΓΙΩΡ δά άτοβ8 σαργθβοηῖ ἴῃ6 
ΡΠΕΒῊΥ βρὶ τς ψ ἰς πσουϊὰ ΚΕῈΡ πλθῃ ἴσοι ἈΡΡΪγ- 
Ἰὴσ αἰγοσῦυ τὸ ΟΒτβί, δηᾶ ἴῃς ττὰὺς βρὶ πὶ οὗ ἰῃς 
Οσοβρεὶ πλ 655 ΠΡΌ ΓΒ. 

Ψοσ. σο. Οαδεηρ, ΟἸΝΑΥ ἷν χασιθθηΐ. Α ἀείδι] 
ἱπαϊοδθηρ [δαὶ [6 ὨΔιτδῦνα οοτη 68 ἔσο 80 Ἔγδ- 
ἩΠη688. Βαγπιδυβ αἰ ποῖ 5(0Ρ ἴο οᾶσε ἔοσ ἴῃ 6 
αἱοαὶς ἐπαξ τπυῖραι Ὀς Ἰοβί, ἰξ ἰξ ἱπιρεάεά δΪ5. ῥγο- 
ἔτεβ8. ΝΆΥ, 1 δε σεοείνεα ἢϊ5 5ἰσδὲ, ἰξ οουϊὰ 
ΘΑΒΙΪΥ Ὀς ἰουπα ἀρδίη. --- ΒΡΣΑΣΩ ΠΡ. ΤῊ]5 τδτῖς 
οὗ δΑρογη 658 18 4130 ρϑου δῦ ἴο [ἢ 8 δοςουηΐ. 

ψοΥ. σ᾽. Ἡδδίοσ (ΟἹ »» Μαδϑίετ). ὍΤῇδ ποσὰ 
ἷ8Β “ΚΑροη᾽ (45 ἰῃ [οἢη Χχ. 10), ἴῇς τηοβῖ τε- 
βΒρεοίξα} οὗ (π6 ἰῆγος {Ππ|68, ἘΑΌ, ΕΔΌΡΙ, ἘΔΌΡοηΐ, 
ΟοωΡ. Μαῖΐί. χχὶδ. 7. -- Ἰδὲ 1 ΣΙΔῪ χοοοΐὶνὸ ΣῪ 
κἱαδϊ, οὐ, "8ε6 δραϊη.᾽ Νοῖ ἦστυ οτ τον, Ὀυὶ (ἢς 
εἷἰδεέγε, ὨΪΟ ἣς Ὀοϊενο8 ἴδ Τογὰ οδὴ ρτδηῖ ἰῃ 
τῆς Ῥεδβῖ ὙΨΑΥ͂. 

ΨεΙ. 52. θ0 ΤΥ ΨΆΥ. Νίοῖ ΠΕΟΘΒΒΑΓΙ]Υ͂ ἃ σΟΠλ- 
ταδληὰ ἴο ἀερατγί, θαξ ἃ ἰοϊςεη ἴμδὲ 8 ῬΥΑΥΟΙ νγὰ8 

ἰεῶ, Τῆς οοπιηοηἀδίοη 15 Ομ το α ὉΥ Μαῖ- 
ενν, ὙὯΟ 5Ρ6 88 οὗ οὖσ 1,ογὰ ἰουοβίηρ τῆς Ὀ]ϊπὰ 

τηᾶῃ, Ὀὰΐ [ἢ18 5668 ΙΏΟΙΓΟ ΔοςυΓδῖία. --- ΕΟ]]Ἰοτσοὰ 
εὖτ ἔῃ [19 ΨΑΥ. Νοῖ ΒΡ ἔοσ ἴδε ἄπης Ῥείηρ, 
Ἧα ΒΌΡΡΟΞΒΕ, Ὀυϊ Ἰοϊπεα ἴῃς ταυϊυὰς τῆ πϑηϊ 
ὉΡ ἴο Ἰρεαειειη αἰ οὖν Τοτὰ, ΤὨς οἴεοϊ ου 
ἴῃς Ῥδορὶς 18 ἀεβου θεὰ Ὀγ Γυκ6. Ουτγ Ιοτὰ μυ5 
Ρῥτονεὰ [μὲ Ηε Ἵδπια ἴο πιπηίβίεσ (νεσ. 45). ὙΠῚ8 
18 ἴῃ6 1191, τχίγδοὶα τοοοσαδα ἴῃ ἀδῖαὶ ἰῃ (δς6 Οοϑ- 
ῬεΪ8, δῃὰ οἣς οὗ ἴδε τιοδῖ ΘΟ ΣΑΡΊΗΚ. 
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ΟΒΑΡΤΕᾺΚ ΧΙ. 1-ἰ|. 

Τάς Ῥμδις Ἐμέρν ἑὑρμηο ϑξεγμεαίρνι. 

1: ΝῺ ψ βρη [ΠΟΥ οδις πἰρἢ ἴο ' ]6γυβαίθλ, πίο ΒΕ ΡΒΑρα 4 Ματτ. χχί. 
1-ο; κῃ 

δηὰ ὃ Βείβδηγ, δ {π6 πιουπέ οὗ ΟἸΐνεβ, Β6 βεπάδί( ἔοστῃ ἢ, σία ες.38. 
2 ἴνο οἵ διὶβ8 ἀἰβοὶρῖεβ, Απῃὰ ϑαϊτἢ πηΐο ἴμοπι, σοὺ γοὺἁἉ ΜΑΥ “πὶ 17 

ἱηῖο [26 ν]]ᾶρα 8 ονοσ δραϊηϑδὶ γόοι: δῃὰ 88 800ὺ 85 γγ6 Ὀ6 

δηΐογοά 5 ἰηἴο 1ἰ, γε 5841} πὰ Α Τοοἱΐ τἰεᾷ, 5 ψΒεγθο ΠΘνΕῚ σηδῃ ὅ “ ἐΡ᾿ τ νὸ 

3 5αῖ; ἰΙοοβϑα ἢΐπ), δηἃ Ὀγίηρ ἀπ. Απά ἰδ δὴγ τηδῇ ὅ 588Υὺ υπΐο 
γου, ΝΥ ἄο γε [15 ἡ 88Υ γε (μδί 1 (ῃς Τιογὰ δῖ ἡξεά οἵ δΐπι; 

4 δῃὰ 5{γταἱρ ζναυ δ6 8 Ψ11 βεηά διπιῦ ὨΓμος, Απά ἴμεν ψεηΐ 
{πεῖν ψνᾶγ,}0 δὰ ἔουπά [δε 11 οοἷῖ εὰ Ὦγ 13 τῆς ἄοον ψἰϊβουῖ ἴῃ 

5. ἃ Ὀἷδος Ὥδσε νὸ ΨΑΥΒ πιεί ; 18 δηά ἴδ} ἰοοβα δἰ. Απὰά οεῖ- 
ἰαΐη οὗ Βο (μδΐ βίοοά ἔδμετγα βαἰὰ υπΐο ἴἤθσα, δαί ἀο γε, ἰοο5- 

6 ἴηῃρ ἴῃς οο ἡ Απά (δογ 5αἱά υηΐο [Πδ6Π2 δνθὴ δ5 6ϑ8 ἢδά 
γ οοτητμηδηδοά : Καὶ ἃ {δαγῪ ᾿ἰεῖ με ρο. “Απαὰ {ΠεΥ Ῥσγουρῆι 1541 ἫΝ σῇ, ο 

4.-15. 
{δε οοἷξ ἴο [6889, ἀπιὰ οδϑὶ τμεὶσ ραγτηθηΐβ οἡ Βίηι ; 16 δῃὰ ἢ 8δΐ 

8 ἀροῦ δίη, Απὰ τδηγν βργοδα τμεὶσ ρψαιτηθηΐῖβ ἴῃ Π (δ6 ΨΑΥῪ ; 
δηά οἵδοῖθ ουὐ ἀονψῃ ὈΓΔΉΟἢ65 ΟΝ ἴπ6 ἴχϑθβ, δηὰ βἰγενοά “δε 

9 ἰη [δὲ νψαγ.8 Απά {μεὺῪ (δὶ ψοηϊ Ὀεΐοτγε, ἀπά ἴμεγ ἰμαὶ ἔοϊ- 
ἰοννεά, οτἰ θα, βαγίηρ,"}Ὁ  Ἡοβδῆπα ; 3 ΒΙεβϑ8θα ἐς Βα [δὲ σογηθῖῆ “4 Κβα. Ἴανββ, 

6 ἰδ ἴδ6 ὩδπιδῈ οὗ ἴπ6 1[οτὰ : 39 ἘΒΙ]οββθαὰ ὁὲ 31: ([ἢ6 Κίπράοπι οὗ οὖς 
[αϊδον ᾿Ὠανὶά, ἔδαξ σοτοῖ 9 ἰη ἴὴ6 δῖα οὗ {δ6 ,οτά :33 Ηο- 
ΒΆΠΏΑ ἴῃ [86 δίρμοϑι, 9 

εἴ 

26, 26. 

" Απά [6508 8 ἐπίογοά ἱπίο 1 γαϑαίθτη, δηὰ 35 ἱπῖο [6 [6Ώ1Ρ|6 : 5 Μαιι. χχὶ. 
δηᾶ ψἤξη ἢδ δά Ἰοοϊκοᾶ τουπα δροιξ Ὡροῦ 411 (Ὠϊηρ8, δῃὰ πον 

16, 18. 

[86 δνθηῖάθ 8 σομλα,2. 5 ἢ6 ψοηῖ οὐ υηῖο ΒΕ δηΥ τὶς [6 ἐς Μαιι. χχί. 
ἴνοῖνο. 

1 ἄγον ηἰρἢ υπίο 
4 ληᾶ 5[Γαὶ ρῃ ιν ΑΥ 48 γὰὲ ΘηἴοΣ 
δ ζλ6 δέεξ στε λονΉ 6:5 γεααΐ ΔῸ ΤΩΔῸ ἀν Ὶ γεῖ 
" ΟΖ: ἰῃδὶ " δ ο»εῖξ μες 

ψοηῖϊ ΔΥΤΑΥ τ αἱ 
14 βαἱὰ 16 Ἡγίη 16 οῃ Ὠἰτῃ τποὶγ 

3. ο»εῖξ ἔοτι ἢ 

Σ7ὶ ΤῸ 19. 

8 ἡμεσγί ἰῃδὲ 15 

θ οδθ Σ 
9. ἐᾷε δεεΐ αυζλογέδέθε ἐμσογ ἀραὶδ 
15 ἴῃ ἴῆε Τορβϑῇ βἰγεαῖ, (07 1456) 

[ ΥΓῚ 1 ὩΡΟΏ 
18. μᾳό δεεέ σμέλογέζέες γδααῖ ἀπὰ οἴδεσθ ἰδανεβ δῃηὰ Ὀουρῆβ, δῖος ἴδ 6γ παὰ 

οὐαὶ ἴοτ ἴδε δε 
19. ον» βαγὶῃρ 
33. νεῖ ἴῃ ἴῃ 6 Ὡληλς οὗ [86 Γοτὰ 
36 11 θεΐηρ ΠΟῪ δνδηϊαα 

Ον ἴδε εἀγομοίοργ, 8ε6 Ὁ. 168 ; [15 ΘΠΌΥ ἴοοϊκ 
φίδος οὐ ϑιωμαν ἴῃς το οἕὗ Νίβδῃ. ὙΠῸ Ὡδλιτὰ- 
ἔνε οὗ Ματχὶκ 15 ἴῃς τηοϑὶ Ἔχδοί. 

ψεσ. τ. σπίο δογπδαῖθηι. Τῆς τογάβ "το δηὰ 
“απο (Ε,. Κ.) τὰ (δ6 βαῖὴς ἰῃ ἴδε οΥἹρΊηΔ]. --- 
Βοίδιδηγ. ΘΟΊΤυΚο ; βεὲ ποῖς οὐ Μδῖι. χχὶ, ἵ.Ἅ 

νεῖ. 2. Δ᾽ οοῖῖξ. Μαιπεον πο]. ἴῃ τοίου, 
Ὀυῖ Ματκ δηὰ 1ωἱκα ἐμ ΤοοἷΪζ ΟὨΪΥ. --- ΈΘΓΘΟΙ πὸ 
ΖΆΘΔΕ ΘΥΟΣ γοῖ δῖ. ΤῊΪΐβ ἀρστόθ8 ἢ (Ὠ6 δοσουηῖ 
ἴδλὲ [86 τροῖμοσ γ)χὰ5 ἢ 11. ΑἸΐπαῖβ πόνοῦ γεῖ 
ποικοὰ τετα υϑεα ἔογ βδοζεα ρυγροβεϑ (ΝΌΣΩΙ, χίχ, 
2; Ὅεκαυι. χχὶ, 3; 1 ϑᾶση. νἱ. 7). 

ΨΟΙ.. 1. 20 

Απὰ ἀο. 

Ὁ δι κε (ἢ 1] 
35 ἢ6 ΨΜ »}} δὰ 

γετ. ᾿ Δπὰ εἰΣα βΒΕΨΑΥ Β6 ΨῚΙΠ βοδᾶ, "ΠΕ ΓΑ], 
“βϑοηδοιῃ,᾽ εἶτ ΑἰθοσΣ. [πὰ Μαδιαν τὴ 
οἴδιιβε σοΟΥΓ ϑροηάιηρ ἴο [15 ἰβ ῬΡΥΟΌΔΌΪΥ ἃ ἀδοϊδγα- 
Ὀσοη οὗ νῶδὲ ἴδ ΟὙΏΘΥ, ΟΥ ἴῃο86 μα βεαν νου]Ἱὰ 

Ηδετε [ὃς ποσὰ “δραϊῃ᾽ (ἰοαπὰ ἴῃ ἴῃς Ὀεβὶ 
ΔΌΪΒΟΣΙ 65) ΟΟΙΏΡ 618 15 ἴο ἴἰΔΚε ἰδ 48 ραζγῖί οὗ ἰδ8 
Τθ55Δρ6, ἃ ὈΓΟΙΙ136 ἴο τεϊυσγῃ [6 (Ο][ ΒΟΟΏ. 

οτ. 4. Βουμπᾶ ἴδ0 6010. ΜάδΙὶ 15 τηοσς ἀς- 
1116 Βεσὰ : Ῥεσῆδρβ Ῥεΐεσ νγὰ8 οὔς οἵ ἴδμοβε βεηΐ 
(οοιαρ. [κα χχὶϊ. 8), ψἤοσα Ῥοῖοεσ δῃὰ [Ὁ ἅττα 
ῃς ἔτνο βεηῖ ἰηἴο ἴδε Οἱ. -- Αἴ [6 ἄοονς υυἱτδοπῖ. 
ῬΓΟΌΔΌΪ ἴδε ἀοοτ οὗ ἴλς οὐστιοτϑ Βουβδ. --- 1π [89 
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Ορόπ δίτοοξ, οἵ, “ἷδης." Τῆς Ε᾿ Ν. ἐο] νης ἴῃς 
1 αἴ Ψυϊγαῖε, ρασγαρΓΑ565 : “ἴῃ ἃ ρΐδοα ψὮΕΥς 
ἔνο ὙγΑγ8 τηδεῖ. Τῆς ῥΏΓΑΒΕ γείεῖβ ἢχϑί ἴο ἃ 
ἍΑΥ τουῃά, ἡ. Φ.,) τουπά ἃ ὈΙΪΟΟΙ οὗ Ὠουβ65, ἴΠ6η ἴο 
ἴδε βίγεεξ οὗ ἃ ἴονγῃ (υ508}}γ υϊπαϊηρ ἰπ ἴῃς ΕδΔ51). 

γεν. 5, Δπὰ οοτίδίῃ οὗ ἴδποτι [μαἱ δίοοα [δ6Γ6. 
11 νγὰβ ἄοῃε ορβῆϊγ. Ὑμεβα ῬδΊΒΟἢ8 σεῖς “ἢ 6 
ΟΥΤΤΟΙΒ᾽ (ΤῸ χῖχ, 33}, ΡΓΟΡΔΌΪΥ ταθυλῦθτβ οὗ (86 
ΓΆΤΛΙΪΥ οὗ [6 ΟὟΤΟΣ. 

ψετ. 6. Απὰ [ΠΟΥ ((ἢς αυσβιοποιβ) ἰοΐς ἔπθσα 
(16 ὕνο ἀϊβςΐ 165) 30, ογ δεῖ (ἤδη δοπς ἴο ἀο 

ΤῊΕ ΟΑΟΘΡΕῚ, ΑΓΓΟΚΌΪΙΝΟ ΤΟ ΜΑΕΚ. [(Ηᾳ». ΧΙ. 1:-26. 

ψμδὶ ΠΟῪ νβῃθὰ. Ῥδουϊδι ἴοὸ Μασγῖς, δπὰ οοτῖ- 
τοϑροηαϊηρ πιὰ ἴἢ6 πχοϑβδασε οὗ νοῦ. 2 Τῆς 
τοίοσεηοα ἴο [86 ῥτο θῶ οὗ Ζεοδαπδὴ (Μαΐ- 
ἴδεν, Το) 18 οταϊτεά; ΌΥ Ματκ δηὰ [κ. 

γεῖ. 7. δαῖ πρὸῦ Ηἷπ. Οη ἴῃς οοἷέ. [κἶς 
δηὰ Τοἢη ΒΡΘΟΙΥ τη]8. ὅ6ε οἡ Μαίϊ. χχὶ. 7. 

ψετ. 8. ΟἾΔΟΣΒ ἰοᾶνοθ, δπᾶὰ ὈΘΌβ6, ΟΥ̓ “Αγ ε 5 
οὗ Ἰεᾶνεβ,, οὔθ ποσὰ ἴῃ ατοαῖ. Τῆς οομηοη 
τοδαϊηρ 566 1}8 ἴο ᾶνεῈ ὑδοηὴ δὴ δἰϊεγδίίοῃ ἔοσ (ἢ 
ΒΑ ΚΕ Οὗ υπὶξοττη ν. --- ὝΠΟ. ΠΟΥ μοὰ σαυΐ ἔτγου 
[10 80185. ΤΠ15, Ἡ Ὠϊοἢ 15 [6 τηοσγὰ οοττεςΐ 6χ- 

͵)ογωδδίοπι δπὰ Μουπὶ οὗ ΟἸΐνος ἴτοπι ἴλ9 ΗΠ] οὐ Εν]! Οουποὶ!. 

Ρτεββίου, βῃονγβ ἰδὲ ἴοβε γὴοὸ αἰὰ ποῖ βργεδὰ 
τι εῖν ΟΙοῖμ6 5 ἱπ ἔπ ΑΥ, εηΐξ οδἕ ἔτοτη ἴῃ 6 ἱπὰν 
ὙΆΥ, πῃ Ἰβεὶγ Ζϑλὶ, ἴἰο οὐϊδίη ἃ βυρϑϊαϊθ. ΤᾺ]5 
ταϊησΐϊα βίσοϊκο 15 ρου λγ το Μαζὶ, θυΐϊ οοττεβρομαβ 
ὙΠ ἢ ΤΟἢπ χὶϊ. 13, ψιβογο ἴᾷς ῥχονϊἀϊηρ οὐ Ῥᾶ]πὶ 
ῬγΔΠΟΒ 68 ἰ8 ἱπρ] 16 ἃ. 

ψετῖ. 9. ΟοΡ. Μαῖξ χχὶ. 9. 
εχ. 1θΘ. Β]ϑεβοᾶ ἱφ πο κὶ αἵ οὖσ ζαΐϊδιος 

Ῥανϊὰ, ἴπδῇ Θοιο (ἢ ! οΥ, “ἴῃς οοτμτς Κἰηρσάοτῃ οὗ 
Οὖχ ἔδῖμβοσ αν 1᾿ ΤῊΪΒ ἔοπτη οὗ ἴπ6 ΗΠ Οβληηλ5 
15 ργεβεγνεὰ ὈΥ Μαῖῖκ δίοῃθ. [{ Ὁπηρβ ουὖἱ τηοβί 
Οἰθασγ ἴῃς τεσορσηϊοη οὗ οὐγ 1 οσὰ 85 (Βς σογαὶ 
ΜΜεββϑιδῇ, ῇο νγὰβ ἴο γεβϑίογε ἴῃ ἰσχοης οὗ Ὀδνιά, 
1 5 δβδϑεσίεὰ ἐμαὶ [Ὡς Μοβϑίδῃ ΗΠ π156}} γγχᾶ8 οΔ]16α 

ΟΗΑΡΤΕΚ ΧΙ. 

“αν! Ὁγ ἴῃς ἘΔΌΡ]5. --- δὲ βίγδηρε παρ] ηρ 
οἔ {τυ δηὰ εἰτοῦ ἰὴ ἰδς τπουρσῆ!β δηα Βορεβ οἵ 
ἴδε τουϊϊπᾶς ἰμαὲ ἀδΥ! Απαὰ (δε ΕἸΤΟΥ νγὰ8 ἴδε 
τογα ξδίδὶ, Ὀδοδυβα σομιδἰποὰ τὐϊ ἴῃς ἰτγαιϊῇ. 
966 ἔυτίδεσ, οἡ Μδίῖ. χχὶ. 10, 1ἢ ; ΓΚ χῖχ, 27-44. 

Ψετ. 11. Σπΐο δοσίβδίοαι ἐπιῖο [Ὧ6 ἴθπι Ης 
Ρδββεὰ δῖ οὔος ἰηΐο ἴπ6 ἰθαρῖςθ, πὰ νιϑἰεα ἢο 
οἴδοῦ ροϊῃξ. Οχ ἴῃ ἐδρ]ςα, 8566 Ρ. 171. --- Τὴς 
οἴδοσ αἀείδὶ]β οὗ {18 γεῦβϑαε ἅτ Ῥεου] δῦ ἰο Μασ, 
δηὰ 8 ὙἸ Εν δοουγαίθ. ΤΏς δέζσγηοοῃ οὗ ϑυηάδυ 
866 1}85 ἰο ἤανε Ῥδοῃ οσουρὶοα 18 [18 βοϊθηῃ 
ἰηβρδοϊΐοη οὗ ἴῃς ἴδιωρὶθ, 245 ἰξ ἴο ἴδῖίκα ἐοστηδὶ 
Ῥοβϑεβϑϑίοῃ οὗ . Τδα πἱρηΐ, 45 γὙΧ611 ἃ5. ἴπ6 βυο- 
ςδεάϊης οπ6, νγὰ8 βρεηξ ἰπ Βοίθδῃγ. 

12--26. 

7Ζάε Βαγγερ Εἰρ Τγεσς, 11ε Οἰσαραέρρ ΟἹ 1ζ6 Τρέξε. 

12“ 

13 

ΝῊ ου [δε τροστοῦν, ψΏδη ΤΕΥ ΕΓα οοπλα ἦ ἔγοτῃ Βαίθδηυ, 
δ6 ψὰ5 ΒυπηρτΥ :3 Απᾶ 5εείηρ ἃ ἢρ ἴτεα δίαγ οἱἍ πανίηρ 

5 Μλττ. χχὶ 
:ϑ, το. 

Ἰθανθϑ, ὁ 6 σδῃηθ, 1ξ ΠΔΡΙΥ ἢ6 τυὶρθΐ βπᾶ δὴγ [πἰηρ [ΒΕΎΘΟῺ : ὃ Οσπιρ Ταῖκε 

1 ἑ“7 ουἵ 3. δα δυηρετγοα 
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δηᾶ θη Ὧδ οϑιης ἴο 1{, ἢ6 ουῃᾶ ποίμίηρ Ὀαξ Ιοάναβ ; ἔοσ (6 

[4 ἴἰπη6 οἱ ἣρβ νὰ8 ποῖ γεζ.8 Απὰ 76511.53 δηϑνογεα δηὰ αἰ υπΐο 
1, Νο ἤδη δδῖ ἔγυϊὶ οὐ ὃ ἴ[ῆ6 6 μογοαδίϊζοσγθ ἔοσ θνοσ. ἊΑπά ἢ 5 ἀϊ15- 

ΟΙΡ]65 Ὠοαγά Ζζ. 
Ι5 “Απὰ ([ἢδγ σοπα ἴο Ϊογυβδίθῃ : δα 658} ψοηΐ ἰηἴο [6 « Ματτ. χχί. 

12-6 Γὐκαὰ 

[6 ΠΊΡ]6, δηὰ Ὀδρδη ἴο οσαϑδί ουξ ἴΒεῖλ (πὶ 8014 δηάἴ Ρουρϊ ἰῃ τίχ. 45:7: 
οορ. Ϊομῃ 

[86 ἴδ ρΡ]6, δηὰ ονογίηγονν ἴ[ῆ6 140 165 οἱ [6 ἸΊΟΏΘΥ ΟμδΏροΥβ, 1 1417. 

16 δῃά [6 56δῖ5 οὗ δηλ ἰπαΐῖ 5018 ἀονθβ ; Δῃηὰ ψουἹᾶ ποῖ ϑυβογϑ 

[δὲ ΔῺΥ ᾿δῇ 8ῃου]ὰ οδιτγ 4.1} ὃ νβϑ856] ἰῃσουρἢ (6 ἰδαρία. 
17 Αῃά Βα ἴδυρῃΐ, βαγίηρ 1 υαηἴο ἴΠϑηὶ, 15 ἰξ ποῖ νψτίτίθη, ὁ ΜΥ « ἴβα. νἱ. 7. 

Βοῦβ6 5041] 6 οδ]]βά οἱ 411 πδίίοῃβ [86 βοιιβα οὗ ργαγοσ }" Βαΐ 
18 “γε ἢᾶνα τηδάβ ἴἰ ἃ ἄξῃ οὗ (ῃίενεβ3 Αμπὰ (86 βουρθεβ δῃηά ε 75π. υἱῖ. υἹ 

οἰϊοῖ ῥγίθϑίβ 18 ἤβαγὰ 22, δηᾶ 7 βουρξζ ον [Π6Ὺ πιϊρὰϊ ἀεβίγου «" Μαι, Ὡς 
δἴπὶ : ἔογ ἴμεν ἔδαγεά Ὠΐπι, θεοδυβε 5 811 [ῃς Ρεορὶε 16 ννγὰβ δϑίοῃ- τι. τὰ οι 

ἔ 
ἰϑῃθα δἱ ἢ18 ἀοοίσίης.1δ Υἱ!. 28. 

Ιο ᾿Δηὰ ψῇδη ὄνεὴ νψὰ5 οοπλα,}6 ἢς ψϑηΐ Π ουἱ οὗ (ἢς οἰΐγ. Ὁ ταλε σας 
20 ἰΑμπὰ ἴῃ [δ6 πλοσηϊηρ, ἃ5 ΠΟΥ ραβϑϑᾶὰ Ὀγ,}8 [δγ δαὰὺνν [ῃ6 ἢρ' ἐ Ματτ. χαϊ. 
21 ἴτεε ἀτίεά ὑρ 39 ἔγοτῃ (86 τοοΐβ. Απά Ῥείοσ Ἵδ᾽]ηρ ἴο σϑηθπι- το 

Ὀγάποθ, βαἢ υπίο ἷπ), Μαϑίοσ,9 Ῥϑβο]ά, ἔτη6 ἢρ ἴγθα ψὩ]Οἢ κἃ νας. τα. 

22 ἴδοιι ουβεάκξί 15 ὙΠ ΠοΙοα ἀνὰ. Δηά 6515 δηϑνεσίηρ 58] ἢ 

23 υηΐο θη, Ηδνε ἴα! ἢ ἴῃ ἀοά. ΕῸγ 3: νΟ ΠΥ 1 54 υπῖο γου, 
ΤΒαὶ 53 ὙΠΟΒΟΟΝΟΙ 5141] δὰὙ υηΐο [ἢ]58 τηομηίαίη, ΒῈ ἴδοι τα- 
τηονοά, δηᾶ Ὀ6 ἴδοι οαϑὲ 3. 1ηἴο ἴΠ6 568 ; δηὰ 5}4]1] ποί ἄοιυδί ἴῃ 

Ὧ15 ἢεδαγῖ, θὰξ 58.411] Ὀε]ΐενα 33 δὶ δοβα (Ὠτϊηρ5 ὨΪοἢ Β6 58! ἢ 
50.811} σομης 35 ἴο 488; 86 5841] ἢανεὲ ψηδίβοουοσ 6 β8811}.36 

24 Ἰβογεΐογε 1 β8Υ υπῖο γου, Βαϊ τ ἢρ8 βδοενοσ 7 γε ἀδϑῖγα, ψΏ θη 
γε ῥγαγν,,3 Ῥεϊϊεναε (δὶ γα τϑοεῖνε 39 χάδφρε, ἀπ γε 5}8]1} ἢανα 

25 “λοι. Απὰ νῇδη γε βίδηά ργαγίηρ, "Ἰογρῖνε, ἵ γε Βᾶνβ δυρῃϊ ὁ Μεξ. υἱ. αἱ 
ραϊηϑί ΔΗΥ͂ ; 5 [Παἴ γουγ ΕΙΠΕ α5ὸ ψὩΟἢ 18 ἴῃ ΒδΆνεη ΤΑ τὰ. ς 

26 ἰογρῖνε γοῖ γοὺγ ἰγέβϑραβϑβϑθβ. "Βυΐδ!8!" γα ἀο ποῖ ἔογρίνα, ᾽- πνετὰ 
ΠΟΙΙΠΟΓ ΨΜ01 γοὺσ ΕΔΙΒΟΥ ὨΙΟΒ 8 ἴῃ μοάνθη ἔογρίνα γοιγ ἴγε8-ὀ τ 35 
ΡΔ458568. 

8 ἔογ ἃ νὰ8 ποὶ [86 β64808 οὗ ἢρ5 4 δε δ ἔτοτῃ 6. ΔΩΥ ΙὩΟΓκἅ 
Τ᾿ ἐμσογέ ἴδ πὶ ταὶ 8 βυβεγεά ποῖ 3Δ 

10 ληάᾶ 5Αἰὰ Ἡ ἃ Ὠουδβ6 Οὗ ργᾶγεσ ἔογ 411 ἔα παίοῃ 8 
13 ΤΟ ΌΘΥ5 18 Δηᾷ [86 οδιοῦ ὑγίθϑίβ δηὰ ἴδ βου 65 
14 ξογ 811 [86 ταυἰἰυ8 δ Ἰρδορίηρ 16 δνθηΐηρ' οδπηα 
1 ἐμρογί ἰοττἢ 18 Αηὰ 48 (ΠΥ ψασα ραββίηρ ὮὈΥ ἴῃ ἔμ τηογηϊπρ' 
19 ψΠογοὰ ἀΑΥ Ὁ σγεοξ ἙΔΌΌΙ .1. 0»»ε27} ΕῸΤ 
2. ο»εξ ΤὨαὶ 38 (ΔΚ6  Ὁρ δῃηὰ οδϑὲ Ψ. Ῥε]ενεῖῃ 
35 ψῇῃλί Πα 5βδὶ [ἢ σοιῃδίῃ 36 ἴ, ογνεέ τη ρ᾽ τ αῖβοανεσ ἢ6 βδτἢ 
4 ΑἹ] ἐδΐηρβ Ὑμδίβοανου 38. γὙὲ ὈΓΔΥῪ Δηα 451 ἔου 
1 Ἦλνο τοσεϊνοά 80 ΔΩΥ ΟἿδ 
81 γὰκ δέτε αρλογτξίές ογεῖξ ὑ47. 26. 

ΟἈΡΕΚ ΟΥ' ΕΨΕΝΥΒ. Οὐ ονααν ν»εογρηρ 6 (6 ἣσ [166 νῶϑ ἔουπά ἴο Ὀ6 ἩΠΒετοὰ (νοσ. 20) 
[66 νγὯἋϑ ουτβεὰ (γεῖβ. 12-14}, οὐ ἴῃ6 βάῖι6 δηὰ ἰδ βυρβεαυσης ἀἰβοουγβα (νογβ. 21-26) ἀς- 

ἀλγ ἴδε ἴεσηρὶς οἰεδληβεὰ (γεῖβ. 195-10}, ἴμ6 οἰεῖ-ὀ ἰἱνεσθὰ ου ἴῃ6 νᾶγ ἰὸ }γυβδΊθτι (νθσ. 27), Βοσα 
ῥτιεβίβ πυσπηυτγίην δ ἰῃ6 ΟὨΣΙἀγοπ β Ηοβδηπαβ τῃ6 τ οἷς ἀδΥ τγὰϑ8 ϑρθηῖ. 866 ποχὶ βεοίίοῃ, 
ἴδετε (Μαῖϊ. χχὶ. 14, 15); οὐ 7μεαν τεογἶη ΜΕΥ. 12. σα [86 τοοστὸν (Μοηάλγ). ΤΕΪ8 
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ἀεδηϊίς δἰδιοσηδηΐ τηυβὶ ἐχρ δίῃ τς ἱπάεδηϊίς δο- 
σουηῖπ. --- σοι Βοίδδηγ. Τ 5 ἴου 15 ἃ σηδιῖὶς οὗ 
ΔοσυΓΆΟΥ. 

Ψετ, 13. Αἴδσ οἱἶ, οἵ, "ἔτοπι δίδι.᾽ Μάδιῖς ὑσγε- 
δοῃιίβ ἴῃς Δρρδάσδῃςς οὗ ἴδε ἰσθς ἴῃ ἴῃς ἀϊδίδηῃςε : 
μονίπς οανοδ. --- 1Ζ ΒΑΡ. Βεοδλυβε ἰξ μδὰ 
Ιεᾶνεβ. ΤῊ 5 ΒΟΆΓΟΟΙΥ ἱτῃ ρ}}65 ἀουδὲ ἴῃ “7 ἐς υὐἱπά, 
βίῃοα ἴδ ἀδβὶσῃ ΜΔ8 ἴο ἴδϑοῦ ἴῃς ΑΡροϑέῖεβ ἃ ὑυεῖγ 

ΕἸςε. 

ἱπιροτίδηϊ 165800. --- ΕὟΣ 16 τ}ὧ ποῖ ἴ::ὁ δοδδοσ οὗ 
Ὧρσεο. Τῆς 01} βδοάϑοη ἢδὰ ποῖ οὐτης, γεῖ ἴῃς 
Ἰδανθβ ζᾶνθ Ῥζοζωβε οὗ ἔγυϊϊ, Τα ἔδι]υγα τγᾶβ 
ἴδδη ἰὴ ἴῃ δὲχγγέρη2:: οὗ ἴδ (τς, ἃ δὲ ὍοΪ οὗ 
ἔα Ὀσεϊθ  ου8 ΒΥΡΟΟΣΙδΥ οὗ ἴ!ς [ΘὙΤΙΒὮ ὨΙΘΓΑΤΟΏΥ. 
866 οἡ Μαΐῖί. χχὶ, 10. 

ἀϊροῖριοα μοοτὰ ἰς Αποῖδοι Ψεσ. 14. Ἧϊε 
ΤΑΙ Οὗ δοούζδου, βδυρροβίηρ [6 τοροτὶ οὗ δὴ 
δγε- ὙΠ Π 688. 

γεῖ. 15. ᾿Απὰ ΏΘΥ οὐτ20 ἴο δοζιδαδίθει, 59:11}} 
ΔΏΟΙΒΟΙ τηλεὶς οὗ δοσῦγαου. Οὐ ἴδε οἰεδηβίηρ οὗ 
[ῃς ἴερῖ]ς, 8ε6 οὐ Μδίϊ. χχὶ. 12 ([οδη 11]. 123-17, 
Τοΐουβ ἴο ἃ ἀϊβῆηος οσουττοηοδ). 

ες. τΙ6. Απὰ 8ὸ πυΐϊοτοῦ ποὶ (δαί ΔΙΗΥ͂ 050. 
Ῥεου αν ἴοὸ Μασ. ον Ης βιορρϑὰ 118 ῥτοῖ- 
δηλίίου, τὰ ἀο ποῖ ἵκποῦ. -- μου ϊὰ ΟΔΥΤῪ 6 γοῦ- 
βοὶ, ἱποϊ υάΐησ υἱθη51}15, ἴο00]5, εἴς. --- ἙΒΣΟΌΘὮ [δ 
δια} ἷθ, ἐ. 4., ἔπεα οοὐυτὶ οὗ 86 Οεηῦϊεβ, τσ Ὡ]Οἢ 
Βεο8 ἴὸ δᾶνα Ὀξεῃ υϑβεᾶὰ 48 ἃ ἰποζτουρῃέατοα. 
ΤῊΪΐΒ ργδςῖος ἱπνοϊνεὰ τἢς 884π|6 5'η 45 {Π6 ΟἾΠΟΥΒ 
(νεσ. 15), ἀῃὰ ἼὌχργεβϑοὰ [ἴῃς βάζθδ σοῃζοσηρῖ ἔοσ 

6 Οδηῦ]68. 
ει. 17. ΞἘῸΣ 411] [Π09 πδιΐοῃθ. Ῥαχὶ οὗ ἰδῃς 

οΥσίμδὶ ρτορῆθου (18418}} 1ν]. 7) δῃηὰ οὗ ἴμ6 αυο- 
ἰδίίοῃ 430 ; δυῖ ἴῃ 8ἴχε88 οδηποὶ Ὀὲ 14]ἃ Ὡροὴ ἱΐ, 
βίπος Μαίδεν δηὰ Γὺκὲ οπιὶί ᾿. Ιὲ δῇοννθ ἴἢ6 
ἱπάερεπάδηος δη δοούγδοΥ οὗ [8 Ενδηρο]]ϑῖ. 

γεῖ. 18. ἨΓ ἀοδίσζου εἶτ. ΤῊς ἀεζεστηϊπδ- 
ἤοῃ ἴο ΚΙ] Ηϊπι δὰ Ὀδεπ ἔοιτηεα Ὀεΐοτε (566 
]οδῃ χὶ. 53). “ον, νγᾶ8 πον [86 αυεβίοη. ΤὨς 
ΔΏΒΥΟΙ τγᾶβ (με (τοϑοθετΥ οὗ Τἀδ5, το ῥτοῦ- 
ΔΌΪΥ τηςαϊαϊεα [ἢ]8 58ῖερ δἰγεδαῦ (ἔγοτῃ [6 Ὀπη6 
οὗ τῆς ΘΌΡΡΕΙ αἱ ΒεΙ ΠΥ οὐ ϑδιυγαάδυ ὀνθηϊηρ), 
δαυΐϊ ἔχει ἰτεδλιεὰ ἢ [βοτὰ οἡ ἴα ποχὶ (Τ Ὀ696Δγ) 
ουδηϊηζ. 

ψεσ. το. Ομ οὗ ἴδο αἱΐγ. Τὸ Βεϊδην, 85 οἡ 
ἴδ6 δἀνεηϊηρ Ῥτενίουβ (νϑῖ. 11). Οορ. Μαῖΐ. 
χχὶ, 17, ὙὨΙΟῚ 4180 σγοίευβ ἰοὸ Μοπάδυ δνυβηΐης. 

ψεῖ. 2οϑ. ὙΜπιοτοὰ αἴ ἔσοια ἴδ τοο. ΤὨς 

ΤΗΕ ΘΟΟΘΡΕῚ, ΑΓΓΟΞΚΌΙΝΟ ΤΟ ΜΑΕΚΚ. [(ΒαΑΡ. ΧΙ. 12-26. 

ὧδ Ὀεΐοτε ἴδε “᾿εανθδ᾽ μετα Υἱβ: 0] ς “ δέδλν οἱ ;᾽ 
ἰο-ἄλγ, Τυςϑάλγυ, ἴῃς Ὀ]αβηρσ τυδβ οοϊῃρ]εῖθ. ΟὐΓγ 
ΨΟΙΒΕ ὧοεβ ποῖ 5210 ὙΏδη [Π18 ἴοοὶς Ρΐἷδος, Ὀυΐ 
πΒδῺ ΠΟΥ “5αν 1. Μαιθον 8ᾶγ8 πὶ ἰΐ ἰοοῖ 
ὈΪδος “ ᾿τπηπιοα δίς ]γ.᾽ 
ες. 21. Ῥοῖοσ. Μαικ ἰβ τῇοτε ἀδδηϊίς Ποτα 

τῆλη Μδιμπεν. -- ἴο ΣΘΙΠΘΙΔΌΣΒΙΟΘ. Εῖεσ 
Βΐγ)56}6 ΡΟ ΔΟΪΥ ἱπέοττηεἃὰ Μδτκ οὗ ἴλς οἰγουση- 
βίδηςε. ΤῊΪ5 τηϊπυῖς ἀε[Δ1}, ἱτιρ  γἱπρ δΔη Ἰηίεγναὶ, 
οοηδιτηβ ἴῃς νἱενν (δὶ ΜαΙκ ρσινε8 ἰἢ6 τηοτε δχ- 
δοῖ δοοουηῖ.-- ἍΕἰοΝ ἴδου ουγοοῦδί. ΤῊς ]Δη- 
ὑδῶε οὗ Ῥεῖοσ; γαῖ οὐἵγ [οὐ 8 δοῖ τνᾶβ8 ἃ ουγβς, 

ἔ. 4. ἃ Ἰυά!οῖα!] ποτὰ δηὰ δοῖ οὗ οοπαεπηπδίίοῃ 
(Ξες οἡ Μαῖϊ. χχὶ. 19). Τμδὶ 1 νγδβ ἠυἸς 4] δηὰ 
Ϊαβῖ, ποῖ ραββίοηδίς δηὰ νδηΐοῃ, ἰ8 δνϊάθηὶ ποῖ 
ΟἿΪΥ ἔτοτῃη ἴῃς ομαγαςίες οὗ οὐὖζ σά, Ὀαὲ ἔτοτῃ 
ἴα 165800}8 δ σοπηδοῖβ ἢ ἰἃἾ ΜαδΙκ, τ ἢο ἰη- 
ΒετῚ5 Ρεῖοτ᾽ 5 ἰδηρτιασε, τ ΒΊΟΝ τσ Ὀς πιϊβυηάοτ- 
δἰοοά, δίοῃς 16}15 ὺ8 αὐροαυΐ ξοτρίνιηρ (νεῖ. 25). 

νεῖ. 22. Ηασνο ἴδὶτι ἐῃ αοὰ, ἴῃς οὈ])εςῖ οὗ ἐδ ἢ, 
ΤῊΪ5. τα γος νᾶϑ ἃ 'ίζῃ οὗ ἴῃς. οοπάειηηδίοῃ οἡ 
15γδεὶ, δη 830 υπάογβιοοα Ὀγ ἴδε Αροβίὶςβ. 961} 
ἐπ εῖγ νἱεννθ οο ἴῃς ψΠο]ς βυῦ᾽εσι γοσα ἱπα !Ἰϑηςῖ. 
ΟυΣ Ι,οτὰ ἔπυβ ΔηΒΎΤΕΙΒ ἃ β86η86ε οὗ τελκης585 
ΜΙΟΒ ἴΒ6 ΑΡοϑβ]6ε5 ῃδὰ ἴῃ νἱ ον οὗ ἴδε σίοτγ δπὰ 
διτεηρσίῃ οὗ (Π6 ΥἹἱ510]ς ἐλαῦ γνῷ διὰ 118 ΞΌΡ οΤΙΕΙΞ. 
ΤἬΏΘΥ ἃ:Ὲ (δοζεΐοτε αἀἰγεοίςα ἴο ΑἸπισὙ σοά 85 
τς οδ᾽]εςϊ οὗ {πεῖς ἔα. ὙὍΤῊς ποτὰβ Ὦδνε ἰῃ 
ποι ϑεῖνοβ ἴῃς ποϑὲ Δρρ]οδίίοη, Ὀὰϊ [6 παχὶ 
ἴνο νεσβεβ μον ἴῃαὲ ἴδ 6 ΑΡοβίϊεβ ψεσε ἀϊγεςϊεὰ 
ἰο σοὰ 45 ἴδε ϑοῦγος σέ ΡΟΥΤΕΙ ἔου ἔβοπηβοῖνοβ, 
ἐστ] ρονγεσ ἰῃ ἴἢ6 οα56 οὗὨ 811 δ] ον  β, τ] γΓδο- 
οὐϑ ΡΟΊΟΙ ἰῃ [ΠοΙγ οδϑο, ἰη νἱενν οὗ (με ὶσ 8ρ6- 

οἷα] πιϊϑϑ] οῦ. 
ψεῖβ. 23, 24. 866 οἡ Μαῖξ χχὶ. 21, 22. --- Τἷ8 

τπιουπίδίη. ῬτΟΌΔΟΌΪ ρΡοΐϊπῆης ἴο Μουηξ Μογίδῃ, 
Ἡθετα ϑιοοα τῆς ἴορ]ς, ἴΠ6 οδηῖσε οὗ ἴτε [ον ]5ἢ 
ΜΟΓΒἢΪΡ δηὰ ἴῃς ὈυΪνατὶς οὗ {πΠῸ ΠΥΡΟΟΓΙΕΟΔΙ Ὠΐδτ- 
ΔΙΌΝΥ. - ΔΙ 6 6Α 1 ΘΟΣΙΘΙΣ ἴο ρῶ88. ΤῊς 
Ῥσζεβοηῖϊ ἴδηβε οὗ γίσέρεγ. --- ΤΒΟΣοΐοτο (νοσ.) 24 
σοπηδοῖβ ἴῃς Ῥγογη θα τὰ ἴμ6 Λεώά Οὗ νείγαείες 
(νεσ, 23), ἀπά ἤεπος ἴδε φγέμαγν δρρὶ) οαὔοη ἰ8 ἴο 
τὴς Ὑ ψεἶνα. --- ΑΙ] αἰηρα. ΑἸ] 15 δι ρ δῇς, -- 
ῬΥΔῪ διὰ δεῖς ἴογ. ΤὨῊς οοἴτεοί τοδαϊηρ 15 ἸΏΟΥα 
βιἰ Κίπρ,. --- Βοϊίονο ἰδδῖ γὸ ἱᾶνὸ χσϑοοϊνοᾶ. ΤῊς 
οὔ ρσίηαὶ 1π101165, δὲ τῆδη γοὺ Δϑκεαᾶ ψοῖὲ γέ- 
εεένεά, Οοὐα δ οὔος χταπίθα γουγ τοαυσϑί, δο ἰπαΐὶ 
τὴς ΔΏΒΘΙ σΟηλ65 Ὀοίοτο ἴῃς ἔν] 8] πιεπί, τυ] ἢ ἰ5 
ΒΡΟΚΟδη οὗ 85 ἔυΐυτε : γ80 5.81] δυὸ [86πι, 11τ., “ ἱξ 
58.2}} Ὀς6 ἴο γου. 

νεῖ. 25. ἜΘΟΣ γὸ δἰδηᾶ Ῥσχαγίηρ. Α σοτηπιοη 
διὰ "ρ ἴυγα ἰῇ ῬΥΑΥΟΓ (οοΡ. Γ[ΚῸ χν ]], 
13). --- στρῖνο ἢ γο δυο ὙΠΟ ΔΕ ΔΕ ΒΕΥ͂ ὅ06. 
5866 οἡ Μᾶαῖϊ. ν. 23, Ὑθοτα τῆ6 σοΏγοῖβα ἰβ ὑΓγδ- 
βεηϊεὰ : “[ὮΥ Ὀγοΐδοῦ Βα δυρῃξ ἀραΐμδὲ ἐῃες; 
διὰ Μαῖϊ. νἱ. 14, εἰς. ΤἼδί 500 ἢ 580] βῃουϊὰ 
Ὅς τερεαῖθα δ᾽τηοϑὶ νοσὰ ἔοι γγοσά, 185 ποῖ αἱ ἃ]] 
βίύδησθ. Α ἐουρίνιηνδ ἰΕΙΏΡΟΙ 18 ὨΘΟΟΒΒΆΤΥ ἴοσ 
ποῖ ἰῃ ὙΟΥ ΚΙ ΠΩ ΤΑΙΤΔΟΪ68, ἃ5 γν6}} 245 ἔδ ἢ δηὰ 
ΒΕ ον] ῬὈΓΆΥΕΥΙ; [ΠΟΙ δ δηὰ τῆς ρόνψεσ ᾿ξ 
με ϊὰ8. βϑῃουϊὰ πονοῦ Ὅς υϑεὰ ἰῃ [ἢς ϑεγνίος οἵ 
μδῖε. Α οδυϊΐοη ἀραίῃηδβί ραββίηρ ἰπαϊς]4] οοη- 
ἀουγηδίίοη οὐ ἴδ 6.1} δηᾶ υπέτυϊυϊ, 45 Ης δὰ 
ἦυϑ8ῖ ἄοης, ὄανεῶ ἱπουρὴ Ἐμοὶ ἐλ 5ῃουϊὰ Ὅς 
βίσοῃξξ δπουρῆ, ἰο εἴἴεος ᾿κὰ τοβυ 5 (Μαδῖῖ. χχὶ. 
21; “γ6 8881} ποῖ οἷν ἀο [18 ψὨοἢ 15 ἄοπς ἴο 
ἴῃς δ ἴτεο,᾽ εἰς.). ΓΒᾺ6 Ὀεβϑὲ δυϊπουῖεβ οὐὶξ 
νεῖ. 2 

Ὁ 
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ΟΠΑΡΤΈΕΚ ΧΙ. 27 -ΧΙἧ]. 12. 

7Ζάε Απαοξ 9 τῴε Περὰ Ῥηίδεῖς, δογίδες, σα Ἐἰαδρες; ΘΩ͂ 1ογα᾽᾿ς Ῥῆείογεοιεα 

Κῳῶν,; τ.ς Κοῤγουέηρ Ῥαγαδὲφ οὗ 1ῤζε Ἡδποζεά Ημεδαπάνεθη. 

27 ΝΌ ἴδεν σοῖς ἀρϑίῃ ἴο [6γιβα θη : 5 Δηἃ 85 ἢθ 5 ὑγα]ῖ- 4 Ματτ. χα. 

ἵηρ; ἰη [6 ἴθ Ρ]6, [ΠΘΓα σοτς ἴο ἀυὰ [86 σἢϊοῦ ργδβίβ, δηᾶ ὕἰρκα κα. 

28 ἴῃς β8οσίδε8, δῃά [86 οἱάδγβ, Απά 88γΥ 3 υηΐο δΒίτη, ΒΥ ψῃδί δυ- 
{Πποτγ ἀοεϑῖ ἴου ἴπ686 τὨϊηρ5 ἡ δηὰ 8 ψῆο σᾶνε [66 [(ἢ}]5 δὺ- 

20 Ἰβογγ ἴο ἀο ἴμε86 τθϊηρθὶ Δηά 7εβϑὺ8 δηβϑνεγεᾶ δηά “ 5αἰά 
υαηΐο ἴοι, 1 1} 4150 5 δϑὶς οὗ γοὺ οὴςὲ χυδδίίοη," ἀμ ΔΉΜΟΥ 

ἴη6, ἀηὰ 1 Μ11 [611 γουῦ ὉΥ ψῆδξ δυϊδβοιγ 1 ἄο [Π656 [ὨΪΠηρΡ8. 
30 ΤΏΘ Ὀαρζίϑπι οὗ Ομ, ννὰ8 22 ἔγοτηι ἢθάνθη, οὐ οἵ Ἷ τθη ὃ ΔΏΒΨΕΣ 
241 τὴ, Απά [Ἃδογ τοϑδβοηδα ψ] {πεπηβοῖναβ, βϑαγίηρ, [ζ γα 5}8]} 

580, Ετοῃλ Ὠδάνθῃ ; ἢ6 1] βαν, ῬΝῺΥ ἴζθη Ἂἀϊ4 γε ποΐ Ὀε]ϊανα 

232 Ὠϊη ἡ Βυΐ 1 χὰ 584}1 βαγ, Οἱ πδῃ ; 8 [86 } ἰδθαγεά ἰῃς ρεβορῖδ: 
ἔου 411 »περ οουπίςα 5 ]οῆῃ, (Παῖ ὃς νᾶβ Ὁ ἃ ὑσγορῃεΐ ἱπαβϑᾶ, 

243 Απὰ τῆν δηδννεγεᾶ δηὰ 8δἰὰ υπΐο 7}6818,1}1 γε σδηπηοί [6]].}3 
Απάᾶ [6808 δηϑνεήηρ 18. 8611 ὑηΐῖο ἴβοω, Νεμοσ ἀο 1 (611 
γοῦ ὉΥ τνιῆδὲ δι βοῦν 1 ἀο [Π6856 ΤΙ Ώ 5. 

ΧΙ. τ ἐΑπὰ δε Ὀερδη ἴο βρεῖς ὑπίο ἴπθπὶ ΒῪ 1 Ραγαῦ ]ε8. Α ὁ Ματτ. καί. 
οργίαΐν 15 τηλῃ υἱδηϊοα 4 νἱπεγατά, ἀπά βεῖ ἃ βεάρε δϑοιυΐ 22, αῃά ὕἔνκεκσ. 
οἀἰϊσρεὰ α 2ίσες 79» ἴῃς ψνίηςξαι,"Ἱ δηὰ Ὀ81 ἃ ἴοσοσ, δηὰ ἰοῖ ἰξ “ Ἰοῖτα, εν 

2 ουξς ἴο Βυβραηάηηεδῃ, δἀπὰ ψεπΐ ἰηἴο ἃ δ 18 οουπίτγ. Απά δἱ (δε : 

8Β6Ά30ῃ ἢδ6 5εηΐ ἴο ἰ[ἢ6. Ὠυυδηάτηδη ἃ βεγνδηΐ, [αἴ 6 ταϊρῇϊ Γ6- 
οεἶνε ἔγοιῃ [8 δυθραπάτηθη οὗ (86 ἔγυϊ! 19. οὐ (6 νἱπεγατγά, 

3 Απὰ [δεὺ οἀυρῃς 9 ἀῤρμε, δῃὰ Ῥεδΐ αἷμ), απὰ βδεηῖ ἀΐρε ΔΎΔΥ 
4 οἴρίγ. Αμπά δραΐῃ Ὧδ βεηῖ υηΐο ἴμθ Δποῖθῃοῦ βογνδηΐ ; δηὰ δὶ 
τ [ΠΟΥ οαδί βϑἴοῃθβ, δηὰ νψουηαδά ἀνε 'ῃ ἴῃς ἢοδά, δηᾶ βϑηΐ 

5 ἀἕρε ΑΑΥ 5μδιηθίγ μη ]θὰ. 1 Αηὰ ἀραΐη 3 ἢ6 βεηΐϊ δποίδποσ; 
δηᾶ τὰ ἴδον ΚΙ]6α,383 Δα τΔῺΥ ΟἾΠΘΓΒ ; Βαθηηξ. 80126, αηά [(1]]- 

6 ἱπρ βοῃῆῃθ. Ηδνιηρ γεί {πεγεΐοσε οἠς 80ῃ, 8'5 ὄν 6 }] Ὀεϊονοά,3 4 πον ον 
Βα βεηΐ Ὠἰτα 4180 Ὁ 1δδὲ υηῖο με, βαγίηρ, ΤΘΥ Μ1]1 τανοσοηοθ εἶδ, τ 

7 ΤΩ 80οη. Βυῖ ἴἢο86 ΒυβραπαπΊθη 8414 διηοηρ Βειηβοῖνοβ, ΤῊΙ8 
8 (ἢ6 Βοὶγῦ : σοπ6, ἰδ ι.15 ΚΙ Ὠἰτ, ἀηὰ [86 ἱηπογϊζδηςθ 5} .4]] Ὀ6 

8 οὔτβ8. Αηὰ ἴἢ6γ ἴοοῖς Ὠῖπι, Δῃα ἰκ1|6δὰ ἀέρε, αηὰ οδβί ἀρ 5 ουὐΐ 

9 οὗ {δε νἱπεγασά, Νἢδὲ 5384] (βεσεΐοσγε 57 ἰἣς Ἰογά οὗ τῆς νἱπο- 

1. (1) ῥισίσασ 7 (,) 3. Απὰ [8εγ βαϊὰ δ ΟΓ 
᾿ ρον εξ ἀπϑγεγοά δηὰ δ ρ»εῖζ 4150 8 ἐμ ίηρ, ζΐ., νσοτὰ 
Τ ἔγοτω 8 804]} γὲ 547, ΕἼΟΣΩ ΠΔ6Ὲ ἢ --- 9 αἱ! μεϊὰ 

10 (ο ὃ6 11 Δηβνογοα [6506 δηὰ 58 1. το ΠΟῪ τοὶ 
18 ργνείξ ΔΒ Εν 16 ΝΕοΙΒοΓ 61} ] δ ἴῃ 
16. ο»εξέ οογίαίῃ Ἵ ἃ μἱϊ ἔοσ [ῃ6 ὙΠ ΠΕρτοδ5. 18 ΔΏΟΘ(ΠΟΥ 
19 (γυϊῖ5 οοἷς 
1 πὰ Ὠἷτη ἹΠΕΥ πουῃάοα ἴῃ ἴ6 Βεδά, δηὰ παηπα]οὰ ἐματιοίαῪ 
5. ο»εῖΖ 38. (:) ἐμοέσα σ᾽ (,) 
3. ἨΔ ἢ ὦ γε ΟὨΘ6, ἃ Ὀοϊονεδὰ βου: 356. ο»εΐξ 4150 
35 Πΐτῃ 70 ΤΠ (δοτγείογε 58}4]} 
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γαγὰ ἀοὶ δα Μη] σοπὶθ δηά ἀδβίσου [86 Ὠυϑρδηάτηδη, δηά Μ1]]} 
ΙΟ σῖνα [ῃ6 νἹηογαγά υηΐο ΟἴΠΟΓΒ. Απά δανὲ γε ποῖ τεϑδᾶ 33 (Π18 

ϑοπρίαζα, 
“Τῆς βἴοηθ ψῇο [Π6 ὈυΠ] 46 Γ5 το]θοϊθά 5. 55. ΟΥας 
[8 Ῥεοοσης 35 [6 Ὠεδά οὗ ἴδ σογῃαγ: 

1 ΤῊΙ5 νγᾶβ8 {Π6 ,οτά᾽ 5 ἀοίηρ,3 
12 Απὰ 1ἴ 15 τηᾶγνοῖ]οιβ ἴῃ ΟἿΓ Ἔγ65} “7 Ομαρ. χὶ. :8. 

7 Αμπὰά [πον βοιρδῖ ἴο ἰΙᾶγ μοϊά ου δἷπι, θαῖ ἔξαγθα [6 ρθορῖὶα ; 31 
ἔογ πο Ὺ Κπὸν ἴμαῖ ἢς 84 Βροκϑὴ 83 (ἢ6 ρᾶγδῦ]α δραϊηϑί ἴθι: 
Δη4 σ [Π6γ ἰεἴξ ἰπλ, δηὰ ψεηΐ τΠοὶγ αν .38 

386 Ἧλνϑ γε οὶ σεδὰ ὄνβῇ 
80 ΤΉΪ5 νᾶ5 ἔγοπὶ ἴδ6 Τογὰ 

Ζ Μαῖι. χχῇ 
122. 

89 ΤΉ 5416 γβ ἴδάθ 

81 ἸΔγ ὨοΪὰ ου πηι; δηᾶ {πεν ἔδασγεά {86 αὐ υάε ; 
85 (ΠδῪ ροσοοίνεα (Παὶ δα βρᾶάκε 

ΟΝ ἴδε δέ, 58εὲὲ οὐ Μαϊϊ. χχὶ. 232-46. ΤΣ 
ὕπνο δοσουηΐβ ἄῷτεα Ο]οβεῖγ, Μδίβον δἰοης ἰπϑοσὶβ 
τε ΡΈΤΆΌΙΕ οὗ ἴῃς ἴπο Ξρὰς ΟοτΡ. 4130 [6 
Χχ. 1-ὃ. 

ψετ. 22. Αμαΐπ ἰηἴο Ζοστιδαῖοσα. Μτκ 18 ΤΟΤΕ 
ΔΙΌΟΌΪΔΙ ΠΟΤΟ. -- ἰὰ Ὧϊο ἴθι}Ρ]16. “Α.5 

16 δ Ὠοῃῖς, ΟΥἩΪῚ ΗΒ Ελίμοσ᾽5 Βουβε᾽ (Ἶ. Α. ΑἸοχ- 
ΔὨΔ6Γ) ; ΡΟΒΒΙΌΪΥ ἴο 566 16 ἴ86 Ῥγτοξδηδὕοη δὰ Ὀδδῆ 
τεποντεα, Ὀπὶ δοοοτάϊηρ ἴο Μαέδοεν : “48 Ηε νγὰῶβ 
το οιης ᾽ (8 106); 50 ἰδδῖ Ης 56εῖηβ ἴο ᾶνα 
ἴδυρσῆϊ 45 Ης ψαϊκεα, ΒΟ. τγὰ8 ποῖ δὲ 41] 5]η- 
σαϊᾶτ. ΑἹ] ἴῆγεθ οἶλ556ε5 οὗ ἴῃς ϑδῃβθαγίηλ ἍΤῸ 
το ΠΕ οη δα ΒΕΙ6. 

γεσ. 28. ὅ8ὅεε οὐ Μαί. χχὶ. 22. Μαιὶις σἱτῇ 
Ἦ18Β ξομπμ688 ἴοσ βο] θη ΤορΡε  ἤοΏβ, δά ἀ5 ἰο ἴδ 6 
ϑβεοοπαὰ αυσβίοῃ : ἴο ἀο0 δι 060 ἢ15 ἱπι- 
Ρ]165 ἴδ ΟἿ]Υ δυϊβουι ἩΒΙΟἢ οουϊα ᾿50 Ὑ ΒΌ 0 ἢ 

. δ0β 8 ὁπ ρίνδῃ ἔου ἴἢ18 2ηηγζροσέ. ὙΒΕΟΙΓ ΟΠ.8]- 
ἰεησε ἴδ Ὀδοοτμ65β ὄνθῇ τοτα ἀεἤηϊΐα. 

ΕΓ, 30. ΑΣΙΒΉΓΟΣ ΣΩ06. ῬΘΟυ] ΑΓ ἰο ΜΆΥΚ, Ὀτίπρ- 
ἵῃρ ουΐ γεῖ τηοτο ἀεοἀεαϊγ ΗΒ σΒΔ]]εῆρο οὗ {ΠΕῚΣ 
ν»ιογαΐ εονεῤέΐέρεν, ἴο ἀδοϊάς 48 ἴο Η5 δυϊουὶ εν. 
ΤὨ6 ἴοῃς 18 ὈΕΓΟΙΩΡΙΟΙΥ, ἸΩΡ] γς οοηδάσδηοςς οὗ 
ΥἹΟΙΟΓΣΥ ἰὰ [15 δῃοουηἴοῦ. 

ἌεΙ5. 31, 322. Μαίζδμον οδισίθβ ουἱ [ἢ6 τρδβου- 
ἵπρ οὗ ἴδε συϊεῖβ ; Ὀυς ΜαΙκ ρυΐβ ἴδε βεοοπὰ ρασίὶ 
οὗ {Πεῖγ ροπάοσίηρ πῃ τὰς ἔοπ οὗ ἃ αυσϑοῃ : 
Β..41}} τόῪ δΑΥ, ΕἼΟΙΣ Π10Ὲ 1 --- [Πδἢ ΔΌΓΟΡΕΥ δῃ- 
ΒΊΕΙΒ ἴῃ Η5 οὐσὶ ψοχάβ (ποὲ [861Γ.8) : ἘΔΘΥ ζοασϑὰ 
[89 ῬΘΟΡΪΘ; ΖῸΣ 411 μοϊὰ Ζομη ὅο ὃθ 8 Ῥσορδβοί ἰῃ- 
ἀοοὰ. ἴ,κε [6118 (πδὶ τῆς ἔδασ οὗ Ὀειὴρ βίοηδα 
οπίεσοα ἱηἴΐο ἴῃς ἐπουρηῖβ οὐ [ῃς τυ] 618. 

ΟΒᾶρ. ΧΙ]. τ. Απὰ 80 [ο δρϑδῖκ παηίο 
ἴπο ἱπ ῬΑΣΔΌ]68. Α 536ε7|65 οὗ ΡὈδγδῦ]εβ8 'ΜΜᾶ8 
Βροκοη. Μαιίπενν τοοοσὰβ ἴδχες ; Μδγκ δηὰ 
χικε ῥγέβεῦνε ἴῃς ῥυίποῖραὶ οὔς οὔἱγ. ΟὐμΏΡ. 
[8ς δ ρῃδίς ἰδῆσυασε οὗ Τυΐκε (χχ. ὃ); “1815 
ΡῈ, ᾽δηρὰ (86 ψοχάβ : " ΗΘΑΥ ΔῃοΐῃοΥ Ῥᾶγᾶ- 
]6 ᾽ (Μεαῖι. χχὶ. 33). ΑἸ] ἔδτες δοοουηῖβ δον [δὲ 

[86 Ρᾶγδῦ]α νγ88 βρόκδῃ ἰπ τῆς ρσγόβϑεποα οὗ [86 
ῬΘΟΡΙΟ, θὰ ἀΐγεοιν ἴο (ἰΒ6 ραγίΐδθβ ψῆο Βδὰ 88- 
8 ]ῖεὰ Ηϊτ (“ ἴο τῆ 61), δῃὰ " ἀραΐηβι ἰδ τὶ᾽ (ν6Γ. 
12). ---ὦ »ἱξ ζὸΣ [10 ττϊῃθ- Ργϑθθ. ΑΔ νεῦρδὶ νδσίἃ- 
ὕοη ἔσοτσλ Μδιονν β δοοουμῖ, 866 οὐ Μαῖξ, χχί. 
33: 

88 ΔΎΔΥ 

γεῖβ. 3-5. ΤΑ ἀδϑοσριίοη οὗ (Ὡς πηλ]τοδῖ- 
τηδηΐϊ οὗ ἴδ6 Βεγνδηΐβ αἰ 6 .β ἴῃ ἃ}1 [χες δοσουηῖβ, 
ββουηρ [δῖ Ὧ0 8ρ6οὶδὶ ᾿ηϊοσρζεϊδίίοη ἰ8 ἴο 6 
Εἰνθῃ ἴο [86 αἰδογοηξ βοπάϊηρβ. ΤῈ6 δοῖυδὶ 
βυβεπηρ οὗ ἴδ βογνδηΐβ 18 Ὀσουρμὶ οὐξ Ὁγν Μαζί, 
ἴδε ΟἸἸτηᾶχ Ῥείη [ἢ ς “ ΚΙ] ηρ βοπηε.᾽ -- Ἠΐτὰ ΒΟΥ 
ψουπάοὰ ἰῃ ἴ..0 δορὰ (γοσ. 4. Τῆς βουνυδηὶβ ἃσδ 
τεργεϑεηϊοα 8ἃ8 ποΐ ὄνδὴ οοπηΐηρ ᾿ηἴο [πα νἱπα- 
γατὰ ; ἴῃς τβέ οης τῦᾶβ βἰοηδὰ αδἱ ἃ ἀϊξίδηοςς, στὰ 
[86 Ρυτροβς οἵ Κη] ηρ, ΤΏ σταὐδίίοῃ ἰ5 : Ὀεδῖ- 
ἱπαν Ὀγίηρ ἴο Κι], δοίπδ!γ ΚΙ] Πην. 

ε΄. 6. Ἐζδ διδᾶ γοῖ 060, 8 ὈοϊΪονϑὰ δύῃ. Ματκ 8 
δορουῃῖ 18 ΠΟΤΕ σ,ΑΡἢΪς δηα ἰουςπίηρ ΠΒΟΙΟ. 

γενσ. 8. ἘΠΠοὲ ἷπι, δπἃ οὶ εἶτα ΖΟΣΝ οπέ οἵ 
ἴ0 νἱβογασὰ. Μαδίίμεν δηὰ [[υκὲ ἰηνοσὶ ἴδ 6 
οχᾶεςσ. Τὴ νυ δου 18 ̓ κρδβτοῦν ἃ οδυϊΐῶοη ἀραϊηϑιὲ 
ἱηϊογργδίηρ [ἢ ἀοί8115 οὗ ἴδ ρδσζαῦϊα ἴοο οἱ οβοὶν ; 
Ὀυΐϊ 8ε6 οἡυ Μα[. χχὶ. 30. 

ψεσ. 9. ἘΞὺ ὙΙ1 οὐσὰθ δπὰ ἀοδίσου. Τῆς 0]]} 
ΔΏΒΕΙ Οὗ ἴῃς ΠΘΆΓΟΓΒ ἰδ ρίνοη ὉΥ Μαίίδον. 
Ηεταὸ ἴδ βυϊδίδηος οὗ [6 ΔΏΒΥΓΟΙ 18 σίνεη, ηοΐ ἃ5 
ΓΟΠΒΒ ἔτοσα ἴἤδτα, Ὀυϊ Βροκεη ὈΥ οὖσ 1ογὰ Ηϊπ- 
8ε 

Ἄεῖβ. 1ὸ, 11. 866 Μαῖϊ, χχί. 42, δπά [ἴῃς 
τπουρηβ [Ποῖα δάάεα ἴῃ ὑεῖβ. 43, 44; σοΡ. 
{λιΚὸ χχ. 17, 18; Ὀοίὰ πδιτδῦνοθ τὰ ἔυ]]οΥ δἱ 
1818 Ροϊηϊ. 

γεσ. 12. Απὰᾶ ΠΟῪ δουρδῦ ἴο ΙΔῪ παιηδξ ὁ 
εἶ, ΤᾺῊς ἔγχος δοοουηῖβ ΒΡ επηδηΐ δΔΟ ἢ ΟἿΟΣ 
Ὦσγο. ΤΕ ρύυγροβα ἴο 561Ζ6 ΠΊ τη 15 Ρ]ΔΙη}Υ ϑἰδιεὰ 
ἴῃ 411. Μαζγκ  5ϑῆονβ ἴηδὶ 1ἢ γᾶβ ἃ οοηπημπεὰ εἴοτχὶ 
(ΠΟ ΤΑΙν ἸΟῪ πεσὰ 8θοκίηρ᾽); ψ8ΠῸ [ὐκς τς}}8 
1δδὲ πο ψουἹὰ ἤᾶνε ἀοπα 80 οη ἰδς β8ροῖ, δὰ 
16Υ τοὶ Ὀδοη δέγαϊα οὗ (ἢς ρδορΐδ. --- ΕῸΣ 
Ῥοτοαϊνοὰ, εἴο.Ό Μαιΐμεν ρῖνεβ ἴἢ6 τηοσα ρΘΠΕΓΔΙ 
ΤΕΆΒΟΩ οΓ ΤΠ ἔδαγ : “θεοδυβε [ΠΟῪ Ὠε]ὰ Ηΐτ 85 
ἃ Ῥτορδεὶῖ." Ὑμεὶνγ ἀδδὶσε ἴο ϑεῖζε Ηπὶ νγὰ8 ἰῃ- 
ογεδϑαδα ὈΥ [Π8 ΡΑγΌΪς, Ὀυϊ {ΠΕΣ ἔδασ οἵ ἴδ ρεο- 
Ρἷε νγᾶβ αἶβο ἱποσϑδβϑαά, βίηος [86 (. 64.. [86 τυ] ε 185) 
Ῥεσοεῖνοα δαὶ Ὧθ δρδῖο [29 ῬΘΣΔῸΪΘ ι 
ἴδιοι, δηὰ ἰπ [6 Ῥγδϑοηος οὗ ἴῃς Ρδορὶς (1ὺκε 
Χχ. 9), 30 [δι ΠΟῪ ἔεϊς ἘὨοιηβοῖνεβ σοηνϊοϊδα Ὁδ- 
ἔοτε ἴῆ6 Ῥδορῖίθβ. (υοηβοίδποας στηδᾶς τπδηὶ οοΥ- 
διὰβ. ΟοΟα ἴδδ ἱπίογρσείδοη, 866 οὐ Μαῖίί. χχὶ, 
33-.46. 
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ΟΗΑΡΤΕΚ ΧΙ]. 12--7. 

7Ζάγες Ατεαμίς ουέγοονό; 1ζ5 πα απαᾶ ἤεοῖσίυς Οπμερίΐορ ΟΥἹἨ ον 1 ογά, 

13 “ ΝᾺ [Π6γ β8επά υπῖο ΐτῃ οογίδίῃ οὗ [6 Ῥῃδγίβθαβ δηὰ οὗ 4 Ματτ. χαῇ. 
14 [με Ηετοάίδτιδ, το 1 οαἴοι Ὠίτα ἰῃ ἀΐς ψοτάβ.ι2. Απὰ ψβθα ἔύκα κα. 

ΠῈΥ ψογα οοϊης, [ΠΟΥ 540 υηΐο Ὠΐτη, Μαβίοσ, νὰ Κηον [δδΐῖ ἴδοι 
ατὶ {γιθ, δηὰ οαγοϑί ἴῸὺΓ ἼῸ τῆδῃ ;8 [ῖὉΓ ἴδοι τεραγάδϑδί ποῖ (ἢ6 
ῬΕσβοη οἵ τῇδ, Ὀυΐ ἰεδορδϑδὲ [ἢς τὰν οὗ (οά ἱἰπ συ : [5 1ἴ ἰὰν- 

15 ἐπ] το ρῖνε {τὶρυΐα ἴο Οαβδσ, ΟσΥ ποῖ ἡ 58}8]] νὰ ρίῖνε, ΟἹ 584]}] νὰ 
ποΐ ρίνεὐ Βιυΐῖ 6, Κπονίηρ ἴΠΕῖΓ ὨΥΡοΟΟΥΙΒΥ, 8δ᾽ἃ ὑπο [δ οτη, 

16 ΝΝῺΥ ἴεδτηρῖ γα τὴς ἢ ὈΓΪΏρ τὴ6 ἃ ΡΕΏΩΥ, ἴΠ81 1 ΠΊΔῪ 566 2. Απά 
[Π6ὺ Ὀσουρδῖ 22. Απά 6 5411} υπηΐο ἴδ, Βοβεα ἐς [ἢ15 ᾿τᾶρα 

17 δῃηὰ ϑβιρογβοτρίίοη ἡ Απά [Π6Υ δα: υηΐο Ὠΐη, (6 ϑατβ. Απά 
]εϑὺ85 δηβϑνουηρ  5δ]α τηΐο ἴΠδ6πλ, ΒΘΠάΘγ ἴο Οαβαγ [ἢ6 (Ὠϊηρ 5 
[δὲ ἂῖὲ (ββατ β, ἀῃά ἴο (οὰ (δε {πΐπρβ [δῖ ἀγεὲ (οὐ 8. Απά 
[Β6Ὺ τηᾶγνο]]εά ὅ αἵ Ὠἰηι. 

183 ὙΤμρηΐῖ οομὴα υὑπῖο ἴα [68 δαάδάμυοδοβ, Ιοἢ 8. ἴΠΕ6ΓῈ 18 
19 ὯΟ ΓΕΒΌΓΓΘΟΙοη ; δηᾷ [ΠΟΥ δϑικθα ἢϊηλ, ϑαγίηρ, Μαβίοσ, Μοβββ 

ψτοΐα πηΐο ι15, ὃ [19 ἃ τηδλη᾽8 Ὀτγοΐθεσ ἀΐθ, δαπὰ ἰεανα ἀξς σἱέο ὁ Ῥεῦὶ χχν. 

δοἀζπμα ἀζ»ε,,0 ἀπὰ ἰεσανο πὸ οὨ]άσεη,}} (ἢαἱ 3 Ὧϊ5 Ὀχγοίΐῃμοσ ββουϊά 

20 ἴᾶκε ἢϊ5 18 τυῖΐβ, δηὰ σχαϊδα ΠΡ βεοὰ υὑηΐο ἢϊ8 Ὀσοίμεσ. Νον " 

{πότ ψαῦα βανθῃ Ὀσοίργθη : Δη6α [6 ἢγβί ἴόοκ ἃ ν]ῖθ, δηὰ ἁγίηρ 
21 Ἰοῖΐΐϊ πο βοοᾶ, Αμπά [86 βϑοοῃᾶ ἴοοϊκ ΟῚ, δῃὰ ἀϊεά, πειῖῃογ ἰοῖ 

22 Ὧξ 8Δὴγ 5866 :}δ δηά [δε τμἱτὰ πΠκονϊ586ὲ. Απά τῆς βαενόη δά ΠΟΥ, 
23 Δη4 18 Ἰδέ πο βεϑᾶ : ἰαϑὶ οὗ 411 ἴῃς ψνοτηδη ἀϊθά 4]5ο.3 [Ι͂ἢ τὴς 

Τα σγοοῖίοη ἰμογαΐογο, ἤθη ΠῸΥ 58}}8}} σίβα,.8 νῇοβα τυἱξα 5}8]] 

24 5δ6 δὲ οὗ [Ώ6πὶκὺὶ ἔογ ἴῃ6 βενδεὴ ἢδά ἢδσγ ἴο ψὶθ. Αηά 19 [6505 
ΑΗΒ ΘΠΩΡ ὁ 5814 πηῖο ἴδοὰ, θο γα ποῖ [μοσοίοσα δγτ, θθοδιιβα 9 

25 γὰ ΚΠΟΥ͂ ποῖ {86 ϑοσίρίυγαβ, μοι οσ 51 τη6 ρονγοεῦ οὗ αοά ἡ ΕῸΓ 
ΜΉΘ [ΒΥ 582]] γἰβα ἔγοῃχ [Ὡς ἀδδά, ΦΥ͂ ΠΟΙΤΏΘΥ ΤΩΔΓΤΎ, ΠΟΥ δΓῈ 
σίνθη ἴῃ Τυϑιταρα; Ὀυΐ Δ΄6 48 ἴδε 3 δηρε]5 ψὨΙΟΏ ατα 33 ἴῃ 

26 ἢδάνεῃ. Αμὰά 845 τουοῃίηρ 355 .[ἢ6 ἀεαά, [Πδὶ [ΠΘΥ τίβα ; 5 ἤδνα 
γε ποῖ γεδά ἴῃ ἴπμ6 Ῥοοκ οὗ Μοβεϑβ, ΒΟΥ “1 ἴῃ Ὀυβὴ 3. (οὐ 5ρΡΆἴκ6 ς ἵμικοχχ 37 

τς πηἴο Ὠΐτη, βαγίηρ, 41 σηε ἴῆε (οά οὗ ΑΡτδῆδῃ, δηά [ἢ ὃ ἀοά οἵ μαι ας 

27 5880, δΔῃὰ (ῃς ὃ (ἀοά οὗ Ϊᾶοοῦ ἡ Ηδ '5 ποῖ [πε 8 (οὰ οἔ {πε ἀσδά, 

αυῖ ἴῃς ἀοἀϑ οὗ τὴς ᾿ἰνίηρ : γε [ῃεγείογε ἀο 3 ρσγβδίν ΟΥΤ. 
1 τπαζ [67 τοῖρῆξς ἔ53. ἴῃ ΒΡΘΘΟΒ δ ποῖ ἔογ Δῦγ οθΘ ὁἍὍ ογαΐζ Δη5 τί ἢρ' 
δ᾽ ΤΒΘ τμηρ5 ἴπαϊ ἅἃσγεὲ (ββαγ β γηᾶδσ υηἴο (αβασ, ἀηᾶὰ ἐπε τὨϊηρβ τπδὶ ΔΓῈ 

(οὐ β υπῖο σοά. 
5 τρατνε]εὰ ρτεδίὶν Ἷ Απὰ ἴδοσε δ ργεῖξ τὴ 6 9 (δι 18 

10. Δ ψὶέα ὈΘΠΙ πα δἰπὶ 1 ἐᾷς δεεέ αιἰλονζέδς γεααῖ ΟἈἸα 
Ὧ ογεῖ τῃδὶ 18 [ἢ 8 14. γε ἸΟῪ 
16 ἐὰφ δεεί αμεζλονΊξἐδς γεααῖ Ἰεανΐῃρ τὸ βεθα Ὀθδὶπα Ὠΐτη 
16. σγεῖξ Δα ΟΣ, δηά 1 4ἴ8ο ἀἰοά 
18 γὰφ ὁεεξ αμζλογείέδς εξ ᾿Βογοΐοσα, δ (ΠΟΥ 58}4]] γίβα 
19. ο»εἶζξ Απὰ 30 ἀο ἌΩ ποῖ ΟἿ ζοΣ [5 οδιι86, [δι 2. ΠΥ 2553 δ»Ζξ τῆ6 
38. σ»7} Μ ἘὨΙΟΉ ΤῸ Βαυΐ ᾿ουσμηρ 35. δγὰ γσαϊβεὰδ 535 δἱ [86 Βυβῇ, ΒΟ 
Ὦ 444 ὁδσεξ αελονεζέδε ο»εζ [6 οὐ 38. ογμῖζ ἰῃδγοΐογα ἀο 



312 

28 
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4“ Απά οὔε οὗ [Π6 50 110 68 σᾶτη6, δηά δανίηρ μοαγὰ [δηλ τοᾶβϑοη- 

[(Β4». ΧΙ]. 13--37. 

4 Μαλῖι. χχὶϊ 
3440. 

ἵπρ 9 τοροῖμεσ, δηὰ 7 ρεγοείνίηρ 3. (αὶ ἢΘ6 Βα δηβνογθοα ΤΠ 6ΠῈ 2 Ίμκο χα. 39 
νεῖ], 5 Κοά ἢ, ΝΟ 18 ἴῆ6 ἢσγβὲ σοϊηϊηιδπάμηθπὶ οἱ α4]]} 8: 

29 Απα}9 Τ765818 δηϑνογεὰ Ὠϊπη,323 ΤῊς ἢγϑὶ οὗ 411 [Ὡς οοτημχδηᾶ- 
ΤαΘ (5 88 ἧς, 5 Ηξδασ, Ο 15γδοὶ]ὶ; Τῆς Τοσά οὖσ αοά 15 οἣς Τιοχὰ : ς θαυτ. νι. 

20 

21 

(15 ἐς [86 τϑὶ Ἴοϊησηδησσηδης.8. 

Αμὰά του 5ῃδ]ῖ ἰονα ἴδε Τογά ἢν αοά ψΙ 411 ΤΥ Ποασγί, ἀπά 
ΜΠ 411 [Ὠγ δου], ἀπὰ ψ ἢ 41} [ἢν τϊηὰ, δηὰ ἢ 411} (ἢγ βίγθηρία: 

Απα 19 [6 βϑοοῃᾷα ἐς Ιἷκς, 

καγρδίγ 5. 118, ΤΟΙ 5410 ἴονα [Υ πείσῃ θουΓ 8485 {ῃγϑβεϊῇ. ἃ {αν. χίκ. τα, 
32 ΎΤΠΟΤα 185 Ὥοη6 ΟἴΏΘΙΓ σοΟΠ Δ Παἀτηδηΐ στεοαΐοσ ἴθ8ῃ [ἢ656. Απάὰ 

[ὴ6 5. ρα βαϊὰ υπῖο δ, ΝΕ], Μαβίοσγ, του δαϑὶ δαὶ ἴ86 {τ ἢ : 

933 ογ 1 6γα 15 οπα ἀοά ; 85 δηὰ ἔζπογα 15 Ὥοπ6 οΟἴδοσ θυ δ: 

ἴο Ἰονα τὰ ψ ἢ 411} τῆς Βοαγῖ, δῃὰ ὁ ψ τ 411 [86 υπἀοτγβίδηάίηρ, 

ἐ Ὕετ. 19. 
ἃ Ὅδεωι. ἵν. ὃς. 
ἢ Ίυκο ἰδ. 47: 

(οὶ. ἱ. 9- 

Απά 

Δηα 1 411 τε βου], 57 απὰ τ ἢ 411 [Π6 βίγεηρίι, δηὰ ἴο ἰονε ἀξς Ἢ ἘΒΌΑ ΞΕ 

ΠΕ ΏΡΟυΣ 85 Ὠϊτη561},28 515 33 τηογα [Ώδῃ 811 " Ώο]6 θυγηΐ Οὔογηρ5 δι δέοι 
Δηἀ βδογίῆοθβθ. πὰ θη [6815 βὰν ἴμδΐ Β6 δΔηβινεγαα ἀἸβογεθῖγ, ἷς, 5. ..7 
Ὧδ 844 πηῖο δίῃ, Του «τί ποῖ ἔδυ ἔγοτῃ ἴῃς ἰηράοιῃ οἱ Οἀοά. 
9 Απά πο τηδῃ δἔΐζεγ [μαΐ 2 ἀυγβί δϑὶς ἢἰπὶ ᾿η} φρφείέον. 
»Απα ]}εϑὺ8 δηβνεγεά δηά 8414, ψὩ1ςῸ Ὡς ἰδιραϊ Κ ἰῃ (ῃς ἴετα- 9 Μλττ. χκῇ. 

Ὀἷε, Ηονν 88Υ ἴῃς 8οῦῖθεβ [παῖ 3 ΟὨγχίϑὲ 15 86 βοὴ οἱ αν} 

34 

35 

: οι. νἱ. 

Ῥε. χὶ. 6: 
Ἡεῦ. χ. 6. 8. 

9 Μαῖϊ, χχὶϊ. 
46: Τμιῖκε 
ΣΣ. 40. 

ῃ 

ΚΕ ΣΣ. 

46 Ἐογ" αν! Πἰμλβ6 1 βαϊ4 Ὀγ ἢ τς Ηοΐγ Ομβοϑῖ, 
4Τ8ε ΤΟΕῸ 88.4 ἴο τὴῦ [ωοτά, φΦΡειεχ.ε 

οἰἷἵ του οἡ τὴν τρῃϊ Πδηά, 
ΤΙ] τα [ἢ]η6 δῃδιηῖαβ (ἢ ἐοοίδβῖοοϊ., 

37 αν! τμοτγοΐοσγε Ε’ Ηἰτηβοὶ οδ] ἢ Ὠἷπὶ Τογὰ ; δηὰ ψἤθποσ 15 ἣς 
ἐάν 8. Ἡ15 βοὴ ἡ Απαὰ [με σοπηπῖοι ῥθορὶε 99 "βεατγὰ Εἶτα ρἰδάϊγ. " βρὲ 2ο. 

8. φυοβ πη 80 Κηουνΐδρ 
83 ορτζέ Ἀΐτω 

81 ᾿τῆλί οομητηδηστηδοΐ ἰ8 ἄγβὶ οὗ Δ1]} 
88 κἀς δεεί σμζλονεδές ον» οὗ 411 [ῃ6 οοτητηδησζσηθηΐβ 

δὲ ἀφ δες αμζλογξέδς ογεῖζξ τ 5 ἰ5 τὴς ἢγϑί σοτημημδησσηθηΐ 
δῦ σρεῖζ Ε|κ6, ΠΑΙΊΘΙΥ 
86 γἀφ δε: αεζλογίίός γεασ 5 ἀϑὶ νι ἐγυϊῃ ταὶ Πα 15 ΟἿ 6 
δ᾽ ,ἦφ δρεξ αεζλογΖέϊδς ογεξέ ἀαπαὰ τὶ 411 [6 5οὺ] 
86 ΟΠ 65 αὶ ρὨΌΟΌΣ 45 Ομ δ᾽ 56] 
41 αΐΐοΣ μη δοσοα 

80. ἐμοογέ το ἢ 
43. 5 ἢς 45 [ϑδοῃίηρ 

40 ΔΩΥ ΠΟ 
486 Σ᾿ ΩΖ ἴῃ 6 

4 εἶ τ᾿πογοΐογο 
49 (ἣς στοδί τυ τας 

4“ ογ»εἰ Εοτ 46 Ἰῃ 46 τῆς ἐοοίδιοοϊ οὗ Τῃγ ἔεοί 
46 σ»εἶξ [Ὡ6 ἢ 

ψεῖβ. 12-1ῆὴ ἘΕἸΚΒΤῚ ΑΞΒΑΌΙΤ. --- ἴΤΒ6 αὐ68- 
ἤοῃ οοποογηΐηρ {ἰρυῖΐϊε ἰο Οεβασ. 8566 οἡ Μαῖϊ. 
ΧχΙϊ. 15--22 ; ΠΟΙΏΡ. [,Κὲ χΧχ, 20-26. ΤῊς Ῥαγαῦϊε 
οὗ ἴπε πνεάαϊης ψαγηϊθηῖ ργοοοάθβ ἱῃ Μαίμον᾽ 5 
δοοουηῖ. Τῆς παιγδῖνε οἵ Μαιὶς 15 σταρῆϊς, Ὀυΐ 
Ῥτεβοηῖβ ΠΟ ΠΟΥ αείΔ115. --- Ἰὸ7) οδίοι Εἶχα ὉῪ 
(νεσ, 13), 11τ., "ὉΥ νοσὰ ;᾽ ἴο ἴαῪ Ὠοϊὰ οὗ Ηΐπὶ ὈΥ͂ 
[688 Οὗ πεῖ τογὰ 45 ἃ βῆδλζε. ϑοιὴς πογὰ οἔ 
ΗΐΪ5, ἰΏ ἈΠΒΎΕΥ ἴο μοὶγ αυεϑίίοηβ, νου ᾿ς Ἰαϊὰ 
Βοϊὰ οὗ, Ὀυϊ ἴδε ἤσυτε τεαυΐτεβ ἃ σεἔογοηος ἴοὸ 
ἐλεεῖν αἀἰδοουγβα. --- ΤΏΘΥ τρδτνοὶ]οᾶ Εν αἱ δίσὰ 
(νεσ. 19). Τὰς ογρίπδὶ 18 βίο σοῦ (Ὥδη ἴῃ ἴἢ6 ΡδΣ- 
8116] ραββϑαρεβ. [{8]30 ἱπεϊπηδίθβ (δὲ [ΠΕῪ ΠΟ] ἢ- 
υδὰ ἴἰο ἀο 8ο. Τῆς οἴδοῦ δοοουπῖβ ἅΓῸ ἔΠΠ]ῸΓ 845 ἴο 
ἴῃς εϑεεςι οὗ ΗΪ8Β ἀπδννεῖ. Τλδ86 γουηρ ῬΏΑΓΣ Ξε 65 
(Μαιδον) δηὰ Ἡδεγοάϊδηβ υνἱτὴ ἔεϊσηδα ΒΟΙΓΡ165 
οὗ οοῃδείΐεηςς, ἴῃς βονεσ οὗ (ἢ γουϊ οὐ [6Γυ88- 

16π|, ΒΟΔΤΟΟΙΥ ἐχροοίεα βϑυοὴ ἃ Ὀ]ΟῪ ἔσοτῃ ἃ ( α]:- 
Ἰεδῃ, ---ἀπα {ΠΕΙ͂Γ Δϑιοῃϑῆσησηῖϊ Ῥϑ ΤΟΤΕ ἤδη 
πιοΙηθηίασυ. ΝῸ ΜΟΠΟΘΣ : [6 ΔΏΒΎΟΥΙ οὗ Ογῖβὲ ἰ5 
ἴδε νυβεβί ὄνεσ ρίνεη ἴο ἂἃπ δπίδηρ! ηρ αυεβίοῃ, 
ἂπὰ οοπίδίηβ ἱπ ῥγίῃοῖρ]α ἔμ 6 βδοϊυθοη οὗ ἴῃς στεαῖ 
ὍΓΙΟΡ]Θπι οὗ οὔυγοῦ δηὰ ϑίδίθ, οὐ [86 γεϊδίϊοη οὗ 
ἴδε βρί πυδλὶ δηἃ βου τ ΡΟΨΈΕΣ. 

γεῖ5. 18-2)2. ΘΕΟΘΟΝῸ ΑβθΑῦ 1. ΤὨς ηυεδίίοη 
οοποογηίηνς (δ6 τεβυττοοϊοη. 866 οἡ Μαῖϊ. χχὶϊ. 
231-332; ΟΟἸῺΡ. [ΚΦ ΧΧ, 272-40. ΤᾺῊς ἰΙαἰΐεῦ 

νΔΏρ6 1158 15 ἔ]]ΟΓ, ΘΒΡΘΟΙΆΪΥ ἱπ γεῖβ. 324-16. 
ΤῊς αἀεϑοτρίοηῃ οὗ ἔς δυζοοβδϑῖνε πλλιτίαροϑ 15 
δταρὶο, [μουσἢ ποῖ τοῖς 80 ἔμδῃ κε 8. ΤῊΘ 
τιοϑὲ Ῥγοιηΐπδης ῬΘΟΌΪΠΑΣΙ ἰδ ἴ[Π6 ᾳφυεβοη : 8ο 
γο ποῖ ΘΥΕῪ 70. {πὶ ὁΔΌ86, εἴος., (νεΓ. 24), νβϊοἢ ἰ8 
ἀηϑπογεὶ ΟΥ̓ [86 ρμοβὶ(ἷϊνε βιδιθτηθηὶ : γὃ 5168 
ΟἿἹ (νεῖ. 272). Το επξςεοὶ οἔ οὖν 1, ογα δ νοσάβ, 



ΓΗΑΡ. ΧΙ]Π. 123-37. 

ἩΔΙΟἢ ἰ8Β δα ἀοὰ δὲ τι}5 ρΡοϊπὶ ὉΥ Μαιϊῃεν διὰ 
χα, 18 πατταϊεα Ὁ Ματίς ἰῃ νεξ. 24. --- πὶ 89 
ΒΟΟΧ οὗ Νῆοσθα, δὲ [8:0 ΒυδΆ, ἐ. 4., ἰῃ [ῃ6 ἙΤμδρίογ οἵ 
Ρᾶββασε σἤοσα ἰῃ 6 τὙ6Ὶ11- Κπονγῃ “ Ὀυ5} ᾽ 15 ΒΡροίκβη 
οἵ. [Ιξ σδῃ ΒΟλγοοὶν τάθᾶς, ἤθη Μόο568 νγγ5 δὲ ἴε 
Ὀυβἢ, ΟΥὙἩ ΤΒεη Οοά βράῖεο δ ἴῃς. Ὀυ5ῃ. Το διίὶ- 
Εἰς Ὀεέοτε " σοὰ ᾿ 18 οταξτςα ἴῃ τῆς Οτεεῖς, ἐχοορῖ 
ἧπ τὴ6 ρῥῆγαβε: [80 ἀοἂὰ οὗ ΑὈγαιδτα. ΤὨς ἀτρὺ- 
ταδηΐ ἀοχίνοα ἔσγομ (18 ἀεβίριηδιίοη οὐ Οσοὰ ἰη 
ἔλνοσ οὗ (6 ἱπηηλογίδιν οὗ ἰἢ6 8οὺ], διζαίηβί (δ 6 
ϑαάδάυςεοβ γδο ἀεηϊεα τὲ, τενθαΐβ ἴῃ 6 τηλγνοῖουβ 
πρὸ, θῶ οὗ οὔὖγ 1,οτὰ ἱπίο ἴῃς ἀδορεϑὶ τηδαπίηρ οὗ 
ἴ6 ϑοτρίυγεβ. ΤῊΣ ΡεΊβοηδὶ ἘΥΘΠΙΥ πΕ Οοὰ ο8118 
ΗΣ 56} τς Οοά --- ποῖ οἔ ἴῃς ἀεδὰ ψῃϊοῦ ψουὰ 
Ὀ6 ἀἰϑῃοποσίηρ --- Ὀυϊ οὗ [ῃο86ὲ γῆο ᾿ἶνα ἴῃ ρεγρεῖ- 
ὍΔ] οσοστητηυηΐου τι Η πὸ, ἰο το Ηδ 88 οοσῃ- 
τουπΙολιεὰ Ηἰβ οὐ ἱπηπλοΥ Δ}. 

ψετῖβ. 28-,,.3.. ΤΉΙΒΌ Αββαῦτ. 866 ποὶδ8 οὔ 
τρ  τὰμ ΧΧΙΙ, 214-40. [|κκ6 (χχ, 309) πιο Γεἶν Ηἰπί5 
ἂὶ [ἢΪ8. 

ψεῖ. 238. Ἐπονΐηᾳ ἔδδι Βο δᾶ διηυνοσζοᾶ ἔδποηὶ 
νὍο11. ΤῊΪ5 βοσῖὶῦς πο ἀουδὶ τε]οϊοεὰ ἴῃ ἰἢς ἀ6- 
ει οὗ ἐδα Θϑααάμποςοβ, Ὀυϊ τγᾶ8 8180 τε δ]}}ν) ρ]εδεεὰ 
ΜΠ ΟὟΓ 1 οὐδ δηϑεῖβ. ΤΟΥ δοςοσαςὰ τὰ 
πὶ ἱπεδὶ]θσίυδὶ οοηνϊοἴίουβ, ρευμᾶρ8 τ 18 
ἸΏΟΓΔΙ ἰαπάδηοὶςβ, απὰ ἢ Ῥσοῦ Δ ὈΪΥ ἀεβίγοά ἐγ ΠΟΥ 
ἰηπιτυςοη. --- ΨΊΈΔΣ οοπιποιάπιοη ἰ5 ὅτεϊ οὗ Δ}} 
Οη [᾿ἰ8 ᾳφυεϑοῃ 848 ἃ ἰετηρίδίϊοῃ, 826 ποΐ68 οἡ 
Μαῖίδβεν. ὉὙ8α ἐδαυ τ] 6. ΕἸ ησ ἑεπάφης!ϊςεδ οὗ 
ῬΒΑγβαιςδὶ ᾿Θρ Δ] 157 ΤΑΥ͂ Ὀδς ἱῃίοττοα ἔγομλ [δ6 
ξο]] οτίηρσ βιδϊεηχεπῖ: “Τῆς [ὁγ8 δηυμηογλίθα 5ἰχ 
Βυπάτγεα δηά ἰδίγίδοῃ οτάϊπδηοςβ ; ἴὮγοα ἢυπαγοα 
Δα 5ἰχίγ- να Ῥγο: Ὁ Ι ΟΏ8, χοζογάϊης ἴο (ες ἀδγ8 
οὗ τῆς γεᾶσ ; ἴνο δυπάτοά δηὰ πδηϊγ-εἶχῃς σοηι- 
τηληαπιδηίβ, δοσογζάϊηρσ ἴο [6 ραᾶσίβ οὗ ἴῃς Ὀοαγ, 
ΤΕς Ῥηατγίβαοβ αἰβι ησιυϊδηεὰ Ὀεΐνγοαη 6586: δηὰ 
ξτεδῖεσ οοτηπιδηἀπιεηῖβ ᾿ (Βγάσπα). ΤὨς ῬὮγαβο 
ΤΩΔΥ͂ τηθδῃ : " ἄγβὶ οἔ ἃ]1} [ϊη  5,᾽ μούγενογ. 

ΕἾ5. 290-31. ΜαΙκ αὐυοΐεβ Ὠευΐς νἱ. 4, 5; 
1κν. χῖχ, 18, τλοσα ἔ1}}} ἐβδη Μαιίμεν. Νοῖϊοβ 
ἴῃς Ὀτίεξοσ τοδάϊηρϑ δαἀορὶδα ἰῃ (ἰς ἐοοῖ-ποῖα8. --- 
ΨΩ δ ΤὨΪΐθ ῬΓΟΌΔΟΙΥ τεΐεῖβ ἴο 
ἸὨΊΟΓΆΪ ΘΏΘΙΡῪ ; ὈθΕ 1 15 ηοὶ ΠΟΙ ΕΙΡΗΓΥ ἴο αἀἰϑογίσω- 
ἰπαῖα δοουγαίεϊυ, 5 15 δυσχοβῖεα ὈΥ [6 γγίδί ἢ 
οὗ ἴδε ἀἰδετεαϊ ραϑϑάρεβ. (ΤΌς ϑερίυλςίηϊ οτὰ- 
ΕΣ ἃ ἀἰογςοϊ τογᾷ οὗ βίην δῦ ̓τηροτί,) --- ΤΈΘΙΣΘ 

ΒΟΠ6 Οἴδον οοχεϊηδηάτηοηξ ΚΊΘΔΙΟΣ ἔπ8ηι Ἐδ6686. 
ΤῊ ὑηΠὉ οὗ [ἢ 6 τλογδ] ἰδνν Ῥγενεηῖβ ΔΩΥ ἀἰβοσῖηλ- 
ἰπδιίίοῃ Ὀεΐναεη ἰἴ5 ῬγεΟΟΡΙΒ : ἃ 18 ο"2 ἰδ οὗ 
ἸΙονς, δες Βίπρε (Μδῖς, χχιΐϊ. 40) οὗ ἐε στῃοϊς Ο. Τ. 
του δύοηῃ. δῖα οδὴ 6 Ὡοὴδ ργελίοσ. ΝῸ οὔδ 
οδῃ ἰονε Οοὰ πίϊβουϊ Ἰονίπσ ἷ8 [6] ονστηθῃ, 
δηά ὯὩΘΟ οηἜ6 Οδῃ {ΓΟ ἰονὰε τῆλ σηϊδουΐ Ἰονίηρ' 
Οοά, Τῆς ἔογμεσ ἰ8 ἴῃς βουτος οὗ ἴΒς ἰαίζεσ. 
Ηδξπος (δες ἄτϑὲ 80 ]6 (ἰἢς ἢτβὲ ἄνες Ἴοοπιπιδληδ- 
τηοη 8} ΘΠ) Π5 ον ἴο , ἴδε βεοοῃὰ [Δ0]6 (6 
ἰλδεὶ ἥνε οοτηπιδηἀτηεξη8) ἰονς ἴο οὐγ πα Ροτ. 
ε τ. 32. ἍΟΙΙ, ἹΕοδῖοτ, ἴδοι καἰᾶδέ τε ὶτι ἐσπα, 

ἍΝ ουϊ ἀουδι ἴῃ 6 5ουῖ6 Βρόῖε σδηάϊα)γ, ᾿πουρἢ 
Μδιπον βδἰδῖοβ (Πδὲ Ηἷβ αυδϑίΐου ψγὰ8 ρυΐ, " ἰεπιρῖ- 
ἵπρ᾿᾽ (οτ “ τῦγίηρ,᾽ 1. δ, ἡρῤδῃ, ὧν τοοῦ) οὔγ 1οτά. 
Ης πιᾶδὺ πᾶνε ὅδε σῆοϑοῃ ΟΥ̓ ἰῇς ῬΠασίβοεβ 88 
ΕΙΣ υποοπβοϊουϑ ἴοοὶ, Ὀδοδλυβα οὗ 18 σδηάοσ. 
Βεβί 65 οὐὐ 1 οὐ δ νοσὰβ πιὰ ᾶνς δινακοηεὰ ἃ 
βρί ΠιυΔ] Δρργοπδηβίοη οὗ ἴδε ἰ'αν. Ηδ τορτοβοηῖβ 
ἃ ἴαιγε οἶλθβ, ουϊδίἀς [ἢ6 Κιησάοια, ἴῃ ἃ τΟΓα 
ΒορεΙΌΪ οοπάϊθοη ἴδῃ Ῥηδτίϑθοα ἰῇ (86 νἱ᾽5ὶ 06 
σδυτοῦ, Ὀὰϊ Ὡς μαὰ ποῖ γεῖ ἰδκαδὴ ἴπ6 ἀξεοϊβῖνα 
δῖερ. --- Τηδὲ 890 16 ὁ5δ; διὰ ἔποσζο 18 016 ΟἿΟΣ 
ναὶ Βο6θ. ΤὨδ ἔογτῃ 18 ἱσηργοββῖναε. 

γεν. 3, ὙΊΣ 411 (ο πηυδογείαπάϊηρ, ΤῊς 
ΒΟΙΙῸ6 δυϊδειϊτυϊες “υπαἀοτβίδηαϊην ᾽ ἔοτ “ υχϊπά;,᾽ 
ἩἘΪΟΝ ΘΘο 8 ἰὼ ἜΧΡΓΕ588 ἴπ6 54πὶ|ς [πους 1685 ΔὉ- 

ΤΗΕῈ ΟΟΘΡΕῚ, ΑΓΓΟΚΌΙΝΟ ΤΟ ΜΑΕΚ. 313 
βίγασεϊγ. Μασγὶς ργδβεσνεβ 6 ΔΏΞΨΕΓ ἴῃ 01]. --- [8 
ἸΩΘΟΣ ποθ ἴδ. Βείίοι, “τοσα δοοερίδθϊα ἴὸ 
Οοά, διά πῦοσε υὑδεῖ] ἴο [86 ᾿οΟΥβΠρΡοΊ. ---ΑἹ] 
010 Ὀηχηΐ ΟΥ̓ ΘΣΙ ΠΩ δηα βδοχῆῖοοθ. Ἅ“Βυχιῖ 
οδεπηρβ, ὁ. 4., ἴ[ῃοβα οοιημμδηδδαὰ ἴῃ τς ἰδνν. 
ϑυςὰ ΠΙΆ 5 ἴοοῖς ὉΡ ἴδε ψδοὶς αδιἷϊεηϊίοη οὗ 
Ἰεχα } 815. [{ τῶβ 4 Ὀοϊ]ὰ βαγίηρ ἱπ ἴβοβε Ἐἰπι68 
ἃπὰ ἰῃ ἴμδαὶ ρδαοο. ΕΟ γίϑεβ δἱοηίηρ βδοπῆςο ἰ8 
[ἢ οεπτε οὗ (ἢς ρσοβρεὶ, θαΐ ΒῈ ῆοὸ ὯδΔ3 ἃ ὁοτζεςῖ 
νάξανι Οἡ [ἢ 5 βυθ)εςῖ, ουὶ Ὀείηρ Ἰεὰ ἰο τς 
Ἰονα δσα βροϊϑὴ οὗ, ἰ8 Ὀυπϊ ἃ Ῥμδσίβεας αἱ μοασί, 
θεῖοῖν ἴῃς βίαπααγά οὗ [115 τηδη. 

ει. 34. Ὀϊφοσθοῦν. παετβιδπαϊησίυ, ἰηςς}}}- 
ελν, τ] ΒΕΙΥ ; πιοσο τΠδῃ " ἀἰβοσθςῖν, ἴῃ (Ὧδ πγοτα 
τηοάογῃ 56,086. --- Του δχί ποῖ ΖΔ. ἴσοτι (Π9 - 
ἄοτα οὗ Θοᾶ. [Τ[ηϊε]]δοί Δ }}}7 οἡ (ἢς τίριὲ τοδᾶ, 
ὨΘΆΤΟΥΙ ἴο [6 Κίησάοπι ἴΠΔὴ ἃ τρεγς ἔουσηδ  ἰβὲ 
ςουἹὰ Ὅε, τεοορπϊζίηρ τΒς δε βεηρφτιο οὗ (δε Ἰανν, 
᾿ηδένπο τε τ ταραύν οὐ [με [Ο]]ΚΥ οὗ 5ε]ξ-τἱρμιεοιι8- 
Ὧς658 ; δυῖ, (που ἢ δια ϊηρ 85 11 ᾿γεσεὲ δὲ (ἢς ἀοουσ, 
81}}} ουϊβίάς. --- ΑἸεχλπάοσ, ἌΣ τὰ 6 νοτβὶ οὗ 
Η]8 ορροπῃθηίβ τσεῖα ὑη80]ς ἴο οοηνίοὶ τη οὗ Δῃ 
ΟΙΤΟΥ, ΟΥ ὈΘΙΤΑΥ ΗἾπὶ ἰηΐο ἃ πιϊϑβίακε, ἑἰς Ὀεβὲ οὗ 
ἰἥσπι, πβοη Ὀτουσδὲ ἱπὶο ἀΐγεςς οοιμμητηυπίολιίοη 
ἢ ΗἾμπ οὐ ἴῃς τηοϑὲ ἱτπηροτίδηξ βυῦ]εςίβ, ἐουπὰ 
τηοπιδεῖνεβ αἰπιοϑὶ ἰῃ (Ὡς ρμοβί τοι οὗ ΗΪ5 οσσὴ ἀΪ58- 
ΟἾΡρ[68. --- πὰ 5ὸ 85 ΒΩῪ ΙΔ010 ἀπτεὶ δοῖχ εἶπε ΒΥ 
αποσίΐοσπ, Α παίιταὶ οἴεςὶ οὗ τῆς ρσχενίουβ Ἔχρεῖ- 
᾿τθηῖβ. ΝῸ ἔΌΓΙΒΟΥ αυσβίίοῃ ἰδ ρυΐ 2. Ηΐτ, δυὶ 
Ηςε δ5Κ8 οὴς ὙΠΟ (ΠΟΥ οαηποῖ Δησοσ. Μδῖθεν 
ΠΟΎΥΕΓ, χἰνϑ8 ἸΏΟΥΘ ὈΓΟΙΐποπος ἴο μα ἔδοὶ [αὶ 
ὯΟ Οἷς “νγῶβ8 Σ0Τ]6 ἴο δΔϑ ΗΠ ἃ ποτγὰ,᾽ δὰ 
80 Ρυΐβ {πὶβ βἰδίοιηδης δέζοσ ἰῃς νἱοϊογίουϑ 40.65- 
ἕοη οὗ οὐὐγ Σογὰ. ϑυς! ἱπάερεηάεηὶ ἰε5 ΕἸ ΠΠΟΠΥ 
ἷβ τς ταοδὲ νδ] Δ }]ς, Ἔβρες Δ} Πότ ἩΏΕΙΕ ΟὐΓ 
Τιοτὰ 58 ἃ αυςδιίοῃ τεβρεσοϊηρ {πῆ σισε δὲ;- 
“οη, ἴῃ ϑοπα Ταβρεοῖὶβ ἴ[Π6 οοηῖγαὶ αὐυσϑίϊοη οὗ 
ΟὨ ΓΙ ϑεϊδηϊν. 

ψεῖβ. 25-)ς. ΤῊΣ Ψψιστοκίους ΟὐΈΞΤΙΟΝ ΟΕ 
οὔκ [ΚὉ. Το οοηίτα] φυσϑίίη οὗ (ΓΒ Δ ΠΠΥ. 
966 ου Μαῖξ, χχὶϊ. 41--46; σοῃρ. ἴμϑ|κὰ χχ. 41-.44. 

γεν. 425. Τῆς σΒοὶς σΟΠΙΤΟΥΟΓΒΥ 
(πο νς ἢᾶνε Ἰοϊηεα 45 οἠδ 56σ ἢ) 18 τεζασγαςὰ 
8ἃ58 οὔμδ; δηὰ {818 18 ΟἿΥΓ 1, οὐδ ΤΟΡΙΥ ἴο τποΐγ 
4588}. --- ΑΒ δ0 'ψ88 ἰη 19 ἴδιρ]6. Οἱ 
οοῦζϑα ου ἴῃς βδῖης ἀᾶγ. Μαῖον Ὀτὶπρβ ουϊ [6 
{υσρΡ ἢ ονεῖῦ (ἢ ῬΒΔΤ8665, Μαγκ ἴῃ ἱταρτγεβ- 
βίοη οὐ ἴῃς Ρεορῖο, ἴῃ ὙὮοβα ον ϑῳ (νεσ. 27) 
ἰῆς Ῥηλγίβοςβ εγα οοπέουπακά. - ΤὭς δοοουηΐ οὗ 
[86 ἔοττηεῦ ἰβ ἔ}1ὲσ ἀπ το δοουτγαῖο, ἃ5 γεραγὰβ 
(δε ορεπίης οὗ ἴῃς ἀϊδουδβίοη οὐ [πὶβ ροϊπῖ. 

ψεσ. 26. νἱὰ βαϊὰ ἰπ [19 Ηοῖγ θδοοί. 
ΓΕ ̓ “ἴῃ ἐὴ Ὁοοκ οὗ ἐς τον Τῆς ἰηῆἥυεπος τι 

ς ΗΟΙΥ ϑριγις ὕὑροὴ Ῥανίὰ ἰπ ρεπηΐης πα 
Ῥβδίτβ, 15 λϑϑυπιεᾶ. ΤὨΪΒ ἢ 6 ΤᾺ ΟΧ. 1) 15 
ΤΟΤΕ ἔγεαυςην γεξεσγεὰ ἴο ἴῃ ἰδς Νὸν Ταϑίδιπηθηϊ 
τῆδῃ ΔΏΥ οἴδοσ. 

ψεῖ. 3)η. Απᾶ ψθθπθθ. Ετοῦι σἢδὲ ϑοῦγος 
8811 τὲ β6εαῖς δὴ Ἴχρδηδίΐίοη οὗ [δς ἔδοϊ δαὶ Ης 
8 ἷθϑ ϑοη. ΟΥ ῬογἢΔΡ5 5|ΠἸΡῚΥ : “πον ολη Ηε 
ὉὈς εἷἶ5 ϑοη.᾽ ---Αβᾶὰ [80 στοαὶ στουἰυάθ. ΤῊ]5 
του τυὰα τγᾶ5 τηδᾶς ὕΡ Οἱ δα οοχηπιοη ΡΘΟΡΪς;᾽ 
δ'ηος [6 ὈΡΡΟΙ οἰαβθεβ ψεέγε τι πάγανηηρς, Ὀυΐ 
δαὶ 15 ποῖ ἴῃς Ῥτγοιηίποης ἰάθδα. Α ρτεαλῖ ταῦ ἰ- 
τυὰς 511} ᾿ἰδίεηςἃ ἴο Ηΐπι. --- Εοατὰ δπὶ αἸραϊν. 
1.τι, ϑυθεῖν, τῇ το] βῃ, τ ρ]εάβυτο. ΤὨ]5 
ψΔ3 αἵϊει Ης πιὰ νἱτίυλ!}} οἰδίγεὰ ἴο ἢε ἴῃς Με8- 
δἷδῃῃ : ̓ Ὠανι 8 [οτά, ἃ8 μὲ} δἋ9 αν 5 ὅϑοη. 
966 οἡ Μαῖϊ. χχίϊ. 45ξ. Ηλὰ Ηδε ἀεϑίτεὰ ἴο ἐϑιδὺ- 
118} ἃ τεπιρογαὶ Κίπράοχα, {πὸ λυ! ἰτυς πουϊὰ 
ΠΟῪ ἢᾶνα ἔο]ονςὰ Ἦΐπι. Βαϊ πεαγηρ ΟὨγίοι 
ἢ τα] ἰβἢ,, 15 ποῖ ΠΘΟδΒΘΆΣ Υ δοοορίϊης Ἠΐπὶ ἃ8 ἃ 
ϑανίου. Κπονήηρ 411} πηδη (ΤΌ. ἰϊ. 24, 25), ἀηὰ 
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[αἰ] το ἩΪΙ58 πϑβίοη οὗ Αἰοπίηρ Τονς, οὐγ 
Τοτὰ τουδὶ 9 ἴῃ [6 το0}]6 ἴο ἀα νοῦ ΗΒ ἴδδτι- 
1] ἀεπυποίϊδίοη οὗ ἴῃς ῬΒαγίβθοβ (Μαῖϊ. χχὶἱἹ.), 
ὑσιεῆγ δυὰς ἴο ὈΥ Μαγὶς (νϑῖβ. 38-40), Ῥαυβεβ 

ΤΗΕ ΟΟΘΡΕῚ, ΑΟΓΟΕΚΌΙΝΕ ΤΟ ΜΑΕΚΚ. [(ΒΑ». ΧΙΙ. 348-44: 

ἴο Ῥγαῖβε ἃ ῬΟΟΣ ᾿νίϊάονν (νοῖβ. 41-.44), δὰ ἰμθῦ 
ψάγανβ ἔτουι ΗΠ |5 ἔοθϑ δηὰ ἔγομι ἴῃς ᾿ἰβιθηΐηρ 
ταυϊτυάδ, ἰο σίνε ἰπ ῥγίναϊς βοπὶς οὗ Η:5 τηοβῖ 
ΓΟΙΏΔΙΚΑΌΙς Ρῥγθαϊ Π]ΟὨ8. 

ΟἬΑΡΤΕΚ ΧΙ], 418--44. 

Τορμμροαΐίορ Οὗ ἐλς εγέδες, τὼς Ἡπαάρευς 7265. 

18 ΝῊ ἢ6 5414 υηΐο ἴποτῃ “1 8158 ἀοοίγιηο, ὃ" Βοννασγο οὗ 1864 Οδαρ. ἵν. 3. 

Β0ΥΡ68, ΜΏΙΟ, ἰονε 3. ἴο ρὸ ἴῃ Ἰοῃρ οἹοιἰπρ,2 δπὰ ὥουε ὃ 
᾽30 “ 58] τ 1|10Π5 ἴῃ ἴῃ6 τηδτκαῖ- Ϊ4 665, 

9 3) ό, δ, ὕὐκα 
Χχ. 45-47 Απᾶ πὸ “ οἤιοξ 8ρδλίβ ἴῃ ὙΣ . 
ὍΚα ΧΙ. 43, 

40 ἴδε ϑγῃδρόριαβ, δηα ἴῃ6 Ὁρρογηγοϑβῖ ὃ ΓΟΟΙῺ5 δἱ ἔδαϑίβ : ΝΜ ὨΙΟὮ δ 

ἀδνουν ψ]άον δ᾽ που565, ἀηἃ [οΓ ἃ ργεΐθῃσθ τηδῖα ἰοηρ ὈΓΔΥΘΓΒ : 
[ἢ686 5841] τεοοῖνα σγεδίεσ ἀδυηηδίοη 

ὁ Απά 7εβ8ι8 581 ὃ ονεὺ δρϊηβῖ "ἴδε ἰγεάβυγυ, δηὰ Ῥεμα]α μον 
[ηὴ6 ρεορὶα 9 “οαϑῖ 5 ΤΌΠΟΥ ἰηΐο [86 ἰγξαβυγΥ : Δη4 ΤΩΔΩΥ παῖ 23 

41 
αἱ Τυκα χχὶ. 

χπ-4. 
οὗ ΥἹῖ;. 2ο. 

42 Μοτα το οαϑέ ἰῇ σοἢ. Απάᾶ [Ποῦ οδηβ ἃ οἼοδγίδίῃ 19 ΡΟΟΓ ς ἅγαιν δε ἴα 

ψίάον,, ἀπά 58ῃ6 ἴγον 1 ἴῃ ΝΟ τηλία8, συ] ἢ τηαϊκα ὃ 4 ἔδυ ίηρ' ἃ Μαῖε ν. 16. 
43 Δπὰ δα οοἰϊδὰ τρηζο ἀΐρε Ὦ15 ἀἸβοῖ 0165, δηὰ βαϊτἢ 13 πηΐο Ἐμοῖη, 

ΨΕΩΪΝΥ 1 88ὺ υηΐο γου, Τῇαῖ 18 ὁ (15 ροοὸσ ψϊάονν μα οαϑί τΊΟΓα : 2 Οὐ, Ὑἶ!. 
44 ἰη,}5 τῃδῃ 411 {παν ψὩοἢ μάνα οδϑβὶ "ὅ ἱπῖο [86 ἰγδαβυσυ : ΕῸΓ 8]} 

ἐλεν " αἰἸά οαϑῖ ἴῃ οὗ {μεὶγ δρυπάδηςε ; 1 θυΐ 5816 οἱ μοῦ ὃ ψϑηξ ἃ ῬΡΙ, ἵν᾿ τι. 

ἀἰά ςαϑβῖ 1ῃ 411 (δὶ δῆς δα, δύδρ 411 Β6γ ἐ]ἰνίηρ. 
ΥΙ 

431 χν. 12) 
80. 

1 Απὰ ἴῃ ἢϊ8 ἰεδοΒίπρ' ἢα 5αἰὰ 3 ἄροῖγα ἴο τ Αϊκ ἱπ τοῦδ 85 
ὃ 0 λδανέ ογζ ἴῃ 6 δ λῃηὰ οἢϊοῖ 6 ΤΏΕΥ τηαὶ 
Ἶ φοηάοτχτηηδίίΐοη 8 Απὰ δὲ βαὶ ἄόοντῃ 9 χυτὰ 6 

10 οηὴ 6 11 οαϑῖ 15 ςκαἱά 18 ογεῖξ ἰῃδλϊ 
14 ᾿αϑβῖ ἰῃ τοῦτα 1δ ταδὶ ἀγὸ οδϑίίης 16 {867 41] ἽἿ ΘΌΡΟΓΠΌΪΥ 

ΤῊΕΞ δοοουηίβ οὗ Μαῖκ δὰ Τὐὺκὲ ἄστεος πογε 
ΨΟΓΥ ΟἸοβεῖὶυ. Τῆς ἀεδηυποίδίοσυ αἀἰβοουγβε οὗ 
Μαῖί. χχἱῖὶ,, ἰ8β σίνδη ἴῃ 118 αυπἀρεὰ ἔοπ, (ἢς 
ΟΠΟΣ ἱποϊάδηὶ 18 οτηϊτιεὰ ὉγΥ Μαϊδμεν. Ἧε Ἰοΐῃ 
{πεῖ τορσείῖβοσ Ὀεοδυδε [ΠΕῪ ἔοστῃ ἃ 5: ΠΠἸκηρ σοου- 
ἴταϑῖ. ΟΡ. " ἀενοῦσ ἱάονδ᾽ μου565 ᾽ (νοῦ. 41) 
δηὰ ἰῃς “ῬοοΥ πιάον᾽ (νοσ. 42). Βοίῃ Ἔχργαβ- 
ΒΙΟΏΒ 8.6 ῬεΕΟΌΪΑΣ ἴο Μαγὶς δὰ [ἀκὲὸ (866 οἡ 
Μαίί. χχιϊὶ. 14). Ενδθῃ δίέζοσ βυςῇ ἔδαγέυϊ ἀδηθη- 
εἰδξίοηβ, οὐ 1,οτὰ αυϊεῖν 51:15 πη ἴῃς οουτγὶ οὗ [ἴῃς 
ϑνοπΊδη (νου. 41). 

γεῖβ. 383-40. ΤῊΣ ὈΕΝΟΝΟΙΑΤΟΕΚΥ ὨΙΒΟΟῦΚΒΕ. 
Μαδζδπεν, συ ὴρ ἔοσ π6 ΟΠ 5ὔδηβ, ἔγε5 Γ 
ἔν} τεροσῖ ; θυξ δαυν (ὐσηΈ}ς σοδάθσβ ΟἿΪΥ ποεάδὰ 
{η15 Ὀσιδὲ ΟΌΠ1Π6. 

ες. 238. Τῆς ρῆγαϑθε “υηἵο [ποτ᾿ 8 ἴο Ὀ6 
οτηϊίιεα. Τῆς ἀἰβοουτθε νῶᾶβ Ὀοΐὰ ἴο ἔπε τυἹ- 
ἰυάς (νοτ. 29) ἀπὰ ἴο ἢὶ5 ἀ18ς1}0168 (οοῖὰρ. Μαῖΐϊ. 
δηὰ ἔακον -- ἴὰ μἷἱν ἰοδοδίηρ ; παρ᾿ γίηρ [Ὠδι 
ΤΌΘ τοῦτο τνᾶβ 5416. -- Βοίψασο, ὑῈ οἡ γοὺγ συλτὰ 
αραϊηβῖ. -- Τ0 δοσῖθροῦ. Μαίμεν : “ἴἢ6 8011 68 
δῃὰ [6 Ῥῃαγίβεςβ.᾽ ὅ66Ὲὲ Μαίπεν χχὶ. 2. --- 
Ῥοεῖσο. Α ἀεϑοτίριϊοηυ οὗ ἴῃς βοῖρθεβ. 45 ἃ ὑοάγ, 
ποῖ οὗ ἃ σογίΔ]η Οοἶ458 Ἀπιοηρ ἴἢδπὶ. ὙΕΙ͂Σ Ὑ616 
ἔενν ἴο Βοτῃ 1ῃ 15 ἀσδογρίίοη σου] ποῖ ΔΡΡΙΪΥ. --- 
Ἰὸ ΨΑΙΚ ἴῃ σοῦθε, αἰβριαυίηρσ μον δβονπρ τοῦδ 
Δ5 ἃ β'ζῃῃ οὗ {πε Ὶ οβιςίαὶ Ῥοβίοη. εβισίηρσ ἴο 
ἀἴβριν ἃ β'ψτ οὗ δοοὶςβ 5 :ς 8] αἰ π  Υ 18 Ποσα οοῃ- 
ἀειπθα. Μοπκβ μᾶνε σἝΠΟΓΑΙΥ δαορίεα “ Ἰοην 

ΤΟΌ65,᾽ δπὰ ἴοο οἔΐεη ἴῃς Ἰδπρτῃ οὗ ἃ οἹ]ετῖοδὶ οοδΐ 
8 [86 τηδάϑυτςε οὗ ἰλς ῬΒΔΓΒΑΙοδὶ ἰδ ησ ΠΟΥ διηοη 
Ρτοϊεβίδηϊβ. (ορ. ἔυγί μοῦ οἡ Μαῖί. χχιδὶ. 6, 7. 

γεῖ. 40οθ. Απὰ 7ΖὉῸ 8 Ὀγοΐθῃοθ. Τῆς 586η8ς 8 : 
ΤΏΘΥ ἀδνοῦσ τ]άονγβ᾽ Ὠουδ68, πὰ (ἢδί ἴοο πἢ]ϊ}ς 
ΤΠΘΥ ἃτὸ Ῥγαγίῃρς αἱ στελί Ἰδεησίῃ. Ἐπ οΙ βία ϑίϊοδὶ 
οἴἶδοἶΔ1]8 ΤΑΥ͂ τερεαῖ {Πϊ5 οὐπια, ΌΥ αἰίδομὲηρ ἴο 
ἘΠοΏϑεῖνε8 [6 ἀεδἔεδηοοἶεθθ οἰλ586:5 Βεα ΤαρΓο- 
βεηϊοα Όγ “νάονβ᾽ στ τς ἀεϑῖστι οὗ οὐδιδἰηΐηνσ 
ΘΟὨΪΤΟΙ] οὗ ἴΠπεἰΓ Ρσορεσίγ. Ῥδγίβαίβι, ἱῃ 411 σδ8 
δηα ογραηὶζαῖίοηβ, 45 εποουγαρεᾷ [ἢ)ϊ8. 

γεῖβ. 41-((ὦ4. ΤῊΣ ΊΠΡΟΝΝ᾽ 5 ΜΙΤΕΒ. (οι. 
Τακςο χχὶ, 1--4. 

ΨοΣ. 41. Απὰ Ὧ6 δὲ ἀοὟΤ ΟΥΟΣ 18 
ὨθαδισΥ. Ης αϊά ποῖ Ϊεᾶνς δ οπος, δέϊεσ ργοῃι- 
ἰϑίὶηγ ἴὰς ἀεϑοϊδὕοῃ οὗ ἰῃς τετρὶ]ς (Μδῖϊ. χχῖλ. 28), 
Ὀαϊὶ τετηαϊπεα αυΐςῖν ϑΠὴρ ἴῃ 186 οουτὶ οὗ [8 
ὙΟΙΏΘΏ, Ορροϑίϊς “(ὃς Τγεδβιγυ. ΤὨΪ5 γγχᾶβ τῇς 
ΠΆΠλς σίνοη ἴο (Πἰτίεθη Ὀγάζθη οἰαβῖ5, οδ]] δὰ ὮΥ 
τῆς ἙΔΌὈ 5 “ τυϊαρεῖβ,᾽ ΡΓΟΌΔΟΌΪΥ ἔγοτῃ ἴῃς 5ῃλρε 
οὗ τε τιου 8 ἰπΐο ἩΏΙΟΒ [ἢς ΤΌΠΟΥ τνγᾶ8 οαβῖ. 
ΤΏΘΥ ψεχὰ ἔου νδυίουβ Κιπὰβ οὗ σι 8. ΤῊΣ τεΐοτ- 
δῆσοα ΒΕΙῈ ἰδ ῬΥΟΌΔΟΌΪΙ ἴο {ῃ6 ῥἷδοθ, οὐ σοοπὶ 
(οομρ. Τοδη Υἱ]. 20). εσς τῆ 686 Τομοβιῖ5 βἰοοά. 
- ΟΥ, “νῶ8 ὈεΠοΙ ἀϊηρ.᾽ --- ἸΟΣΘΥ. 
Δ, “Ὀτγᾶ585,᾽ σΟρΡΡοΥ-ΙὩΏ ΟΏΘΥ, ἩΔσἢ ΡῬτΟΌΔΟΙΥ 
ξοττηθὰ τῆς υδυλ] ΟἸοτίηρ, --- (δὲ ἐπ τποῖ, 11, 
“ὙγΟΓῈ ΟἈΒΠῚΡ ΤῊΊΔΩΥ [Πίηρβ,᾽ ΡΕΓΠΔΡ5 ΤΩΔΩΥ͂ ΡΐΘοαϑ 
οὗ ΞΟΡΡΘΙΊ, 5ἴποβ ἴῃ ἰδ ἔοστα τῆς μι που] βεοὸῖλ 



Οβαρ. ΧΙ]. 1-3}2] ΤΗΕ ΘΟΒΡΕΙ, ΑΟΟΟΚΡΙΝΟ ΤῸ ΜΑΒΚ. 315 
ἸΑγβεῦ ἀπᾶ τρᾶκα ποτα ἢοΐβθ. Τμδὲ Ῥμδγίβαϊβηη σοης  Βυ[οη8 ἔοσ ἴῃς Ἔχιοηβίοη οὗ ΗΠ5 Κίπράοτχη, 
οοὐὰ ἀο {18 18 οογίδιη ; (8 ΠΟΥ που] οᾶυβεὲ (ἢ ]8 ἱποϊάεηΐ 8ῆονβ {παῖ ἴῃς βυοοθβα Ηδ ἢ85 δς- 
ἴδε5ς " Γυτηρεῖβ᾽᾽ ἴο βοιιπαᾶ Ὀεΐοταε {επι. 

γεῖ. 42. Απὰ ὁ0ῃ0 ΡῬΟῸΣ σίἰάον. “Οπο᾿ ἴῃ σοη- 
τ-ταϑὲ στ [86 “ΤΩΔΗΥ ᾿ ͵υ5ῖ Θροίῃ οὗ, ποὶ ψίβουζ 
ἃ βυρρεβίοηυ οὗ Π6Ὶ ἸΟΠΟΙ] 638. ΤΌΜΟΝ 1ἢ}5 
ψίάοῖν τγᾶ5 “ῬΟΟΥ,᾽ Ὀεσδυβὲ ΕΓ πουβὲ δά Ὀδδη 
“ἀονουτεά᾽ (νοτ. 40). -- ἼἼ ΤΟ τοϊῖοδ. ΤΟ Ἡτης᾽ 
(Ἰερίοπ) νγᾶ8 ἴΐε 5831:18]1ε8ὲ [οὐ ῖϑἢ ΟΟΡΡΟΥ ΟοΟΪη, 
ΤΗῆς Οτεεῖκ πάπα πΊθᾶῃ5 “ ἤ5}}-50216,᾽ βυρροβίηρ 
115 αἰπυπυῦνε 512Ζ6ὲ.Ὠ [15 ναῖυὰς νῶϑ ἀροιὲξ ΟοἿδ 
[οπἢ οὗ Δλῃ ΕΠρ 5} ῬεΏΩΥ, οὐς δέ οὗ ἃ οδηΐ. 
5ῃς δά ἵτνο δηὰ ρᾶνα ὈοΙἢ. --- Α ζασ πίη, Ματκ 
(ποι 10Κς6) δἀἀ5 ἴογ "18 Εοιωϑδῃ τϑδάθοιβ Δη ὁχ- 
Ρἰαπδίοῃ, υϑὶης 4 Οτεοῖκ ποζὰ (ἰλίκεῃ ἔσοτῃ (ἢς 
1,110} τηδδηΐϊης ἴῃς ἔουτί ρΡαγί, ἃ5 οὔὐσὐὔ ποζὰ 
“τι πιηρ ᾽ ἀο68. 

ΨοΣ. 42. Απὰ 86 ο86110ἃ πηίο Εἶπ). ῬδΟοΌΪΙ ΑΓ ἴο 
Ματι. Ουγ Ι,οτὰ ἀϊτεςιεα ἘΠ οΙΓ 5ρδοῖαὶ δίς πεοη 
ἴο {πὶ8 ἃςῖ οὗ ἴῃς τνίάον. --- Βέοτο [δὴ 411 [ΠῸῪ [δὶ 
δ1Ὸ οαδίίπα ἰπΐο ἴΠ9 ἘΥΟΔΕΌΣΥ. Νοῖ τότε [ἤδη ἃ 
Βρεοῆς πυτάθεσ, Ῥὰΐ τῃδη ἴΠ6 ἸΏδὴῦ ΜὴῸ δὰ 
ξινεῃ δηά πεῖς 511} σίνίησ. Τῇε τεᾶβοῃ ἔο]] ον. 

νεῖ. 44. Ἐοσ. Τῆς που οὗ ἃ ρἰϊ 18 ἴο Ὀς 
ἀεϊεττηϊηεα ποῖ ὈΥ ἰ15 ἱπίσγῖπϑὶς νδῖυς, Ὀυϊ ὁγ τυλαζ 
“ εοσίς ἴῃς ρσίνετ. ΤῈΘ τροδϑυγα οἵ (μδὲὶ οοϑὲ 15 
δὲ 15 τ ποῖ ψῆδῖ 15 φίνοῃ. -- ΟΣ ψ80]0 1ὲν- 
ἱδᾷ (οὐ “ 11ξε "). ΑἹ] δ Β6Ὶ ἀἴβροβϑδὶ οσ ΠΕῈῪ ῥτε8- 
δηΐϊ βυ πἰβίδῃςσθ. 906 οουἱὰ ποῖ ἢν ονποᾶ. 
τοῦς ἢ 6186, 5'πος 8ῇῆς ἰ8 5414 ἴο Ὀς ἃ " Ῥοοσ ψὶάον." 
586 οοὐἱὰ ποῖ ἢᾶνα δορεδὰ ἔογ " φίουυ οὗ πιδη᾿ 
(Μαῖϊι. νὶ. 2), θὰς 8ῃ6 τϑοεϊνθα ὑγδὶβδα ἔγοπη Ογ 

Θογίθθ. 

0 Βράΐε ἃ5 ὭΘΥΟΥ ΤηΔῃ 5ρᾶκθὲ. Ὧε ἅτε ἴεσε οοζάεαὰ δᾶ Ὀδδὴ οὐ δοοουηΐ οὗ ἰῃς σἸΗΒ τὶ οἢ 
ἰδυσδῖ, ποῖ 5 ΠΊΡΙΥ ἴο φῖνε, Ὀὰϊ ον ἰο τηδᾶϑυσε ἰηνοϊνεα 56]-ἀδη!δὶ, ([με8ς Ῥεΐῃρ [86 ΟἿΪΥ νδ]υδ- 
ἰδς οοϑῖ οὗ ρσἰῆῖ8. ϑίῃος ΟὨτιϑὶ ΔΪοηθ οδἢ ὉΪ658 Ὁ]6 ΟΠ68 ἱπ ΗΒ βἰσῆϊ, 

ΟΗΑΡΤΕΚ ΧΙΠ). 1--47. 

7 ϑδήβοοωγεος αδοιξ ζε 7)εείγοζΐορ ΟΥΓἹ εγωδαίο»ε απα 1Ζ6 Ἐπα οὗ τάς ον, 

1.55 ΝῺ 45 δα ψϑηϊἶ ουΐ οὗ ἴΠ6 τερ]ς, ομα οἵ ἢ15 ἀ 180 1065 « Ματτ. χαὶν. 
στο {0κεὲ 

βαϊ τ υηΐο ἢϊ, Μαβῖοσ, 5663 ννῦϑὶ ΠἸΔΉΠΘΓ οὗ βίοηθϑ δῃηα καὶ. ς- 36. 

2 παὶ θυ] ἀὴρ αγό ἀεγε} 8 Απά 688 δηβϑνεσίηρ " 8814 υπῖο 
τη, ϑ6αϑῖ [δου [Π656 ρστεαῖ Ὀυϊ]αϊηρβ ἡ ΤΏ6ΓῈ 5}4]1] ποΐ ὃς ἰεξ ὅ 

3. 0Π6 βίἴοῃξ ΡΟ δηοίδογλ δὶ 5}4}} πο Ὀ6 [γονῇ ἄονση. ᾿Δπάὰ 

45 86 5 Ὁροη ὅ [ἢ6 τιουηΐ οὗ ΟἸϊνεβ, ΤΥ δραϊηδί ἴῃς [θΏρϊς, 
ὁ Ῥεῖεγ δῃὰ Ϊδῆλεβ δῃ Ιοῦπ ἂπὰ Απηάγονν ἀβκεὰ Ἀϊπὶ ργίναίεϊυ, ὁ 86 Μαε 

4 ΤΕΙ υ8, θη 814}} [688 τπϊηρθ θὰ δπὰ ψῆδί τάαζ δεῖ [6 
5. βῖρῃ ΨΏΘη 4]1} (πΠ656 ΓΠηρΒ 5}4}} ΡῈ ἔυ1811ε4}8ὃ8 Απά 7655 δη- 
ΒΟΥ Ηρ [6 πη 9 θαρδη ἴο βὰν," 

6 Ταῖκε Ὠεεά Ἰεϑί δὴγ ρρκαρ 1} ἀξδοεῖνε γοῖῦ : ΕῸΓΥ 13 τγδην 584]] 
σοΟΙὴδ ἰῇ ΙΤὨΥ̓ ΠΑΠΊΘ, βαυίηρ, 1 δὰ Οὐγίσί; 18 δῃηὰ 5}4]} ἀδοεῖνε 

7 τῆδῆγ. Απὰά ψῇξη γὰ 584] ἤδαγ οἵ ψδῖβ δηὰ συχηουγβ οὗ ΑΓΒ, 
Ῥε γε 15 ποῖ ἰγουδ]εά : ἔογ 13 γμο 15 ζάζρηρε ταυβῖ πεεᾶϑβ 6 ; 16 Βυϊ 

Δ ἐμεεγέ ἕοττῃ 3 ῬεδΒοΪὰ 8 δὶ βίοῃϑ δηὰ ψῇῃδὲ ὉΠ Πρ ! 
4 ογῃΐξ ΔΜ ΘΤΙΏΡ δ “η5εγέ ἈΘΙΘ δ οῃ Ἴ 15 
ὃ (ἢ686 [Πἰηρ8 4τὰ 11 δΔρουΐ ἴο 6 Δοοοτῃρ  ]5ῃ68 ἢ 
9. σγεῖξ ΔΒ τ ηρ [6 τ 10. ἐμρεγζ υηῖο [6 ΤῺ 11: 566 [ηαἴ 0 τηδῃ 
15 (δε δεεέ μέλον ξέδε ονεῖζ Ἐοτ 15. ἢς 
Μ ον» γε 16 ζλδες 26 ξοπια ἴο Ρᾶ55 
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8 τῆς οηά «ἀαδ[ ποῖ δε γεῖ. ἘΡΥ πδίϊοῃ 5841] γ86 δραίηβϑί πδίοη, 
Δηά Κίπράοιμῃ δραϊηϑίὶ Κίηράοιῃ : δῃηὰ 18 ἴπϑγα 8}41}] 06 δδαγίἢ- 
4 κέβ ἴῃ ἀΐϊνετβ ῥΙασθβϑ, δηᾶ 18 [Πθγα 5041}} Ὀ8 ἑδιηΐηθβ δμά 
(ΤΟΌ]6Β : 19 [Π656 4»9 Ὁ τῆς ὈερΙπηΐηρ8 οὗ βοστον 8.31 

9 “Βιυῖ ίαΑἶκε 3. Πορά ἴο γουγβεῖναϑ : [ογ (ΠΟΥ 88}8]} ἀ εἰ νοῦ γοῦ ἃρ 
ἴο σου ΠΟ1]8 ; δηᾶ ἰῃ [ἴῃ6 ΞΥΠΑΡΌΡΊΘΒ γε 5841 δε Ὀεδίεη : δῃά γε 
884}1 Ὀ6 Ὀγουρῆϊ 33 Ῥοΐοσα τυ] 6 γ8 35 δηὰ Κίηρϑ ἴογ ΓΩΥ 58Κ6, ἴοσ ἃ 

10 [αβ ΟΩΥ ἀρδϊηϑί Ὁ τΠεπΔ. Απά [Π6 ρο5ρ6] τηιϑί ἢγβί θ6 ρυῦ- 
11 ᾿ΙΒῃεα διηοηρ 8]] 35 ηδϊίομβ. ἌΒυΐῖ 57 ψῇδη ἴεν 5}4]] 3 Ἰςδὰ γόζε, 

Δη4 ἀα]νοσ γοῦ ὑρ, ἴαἶκα πο Τῃουρῆι 3 Ρεξογεβδηὰ ψῆδὲ γα 5841] 
ΒΡΕΔΚ, ποθ γ ἀο γα ῥγειηβάϊϊαϊ : ὃ Ῥυϊ ᾿ψιβδίβοενεσ 5841} ΡῈ 
δίνθη γου ἴῃ ἴπᾶΐ Βουγ, (μαῖ βρθαῖὶζ γα : ἔοσ ἰξ 15. ποῖ γε {δα 

12 ΒΡΕΔΚ, Ὀυΐϊ [86 ΗοΪγ σμοβέ. Νον 57 τ86 81 ὈγοΙμοΥ 5881} θεῖγαυ 2 
{86 81 Ὀγοίποσ (ὁ ἀφαίῃ, δπὰ (ἣς [Δἴπογ τἴ86 580ῃ ; 83. αηά ΟἸΣ]άγοη 
ΒὮ.4}1] γίβαε ὑρ αραίπεὶ ζἀρέν 86 ρᾳατγεηΐβ, ἀπά 5}4]} οδιβα {ἤθη ἴο Β6 

13 Ραΐ ἴο ἀεδίῃ. 8 Απὰ γε 51|4]} ὃς μαϊβα οὗ 811 »εόρε ἴοσ ΤΥ Ὡδτηθ 8 
58Κ6: Ὀμΐ δ [πδῖ 5841} απδυγα υπηίο 86 [ἢ8 δηά, ἴῃς βάπλθ 5}4]] 

Ὀ6 βανβϑβά. 
14 Βυῖ Ψψθδη γε 588]1 3 866 ἴῃ6 δρομϊπαίίοη οὗ Ἂἀεβοϊδίϊοη, 

ΒΡοΚθη οὗ Ὀγ Πδηίΐοὶ ἴῃς ρῥγορβεί,:7 εἰαηἀϊηρ ψβογα 188 ουρῆϊ 
ποῖ, (Ἰεῖ ἰπὶ [μαῖ τοδάδι υπάεγϑίδηα,) ἔθη ἰοεῖ ἴθ (δι Ὀ6 ἴῃ 

15. υάεα δε ἴο 895 [ὴῆ6 τηουηίδίηβ : Απηὰ ἰδεῖ ἢϊπχ (δαί ἰβ οἡ [τς 
Βουβεῖορ ἢοΐ ρῸ ἄοψῃ ἰηΐο τῆς δΒοιε,90 ποιοῦ δηΐογ ἐἀδγεί»," 

16 ἴο ἴαϊκα Δηγ 1ϊηρ ουΐ οὗ ἢϊ58 οιβ86: Αηά Ἰεῖ ἢΐτα [δῖ 8 ἴῃ [ἴῃς 
17 δΒεϊά ποῖ ἴὔγ ὈΔΟΙ ἀραΐϊῃ ἔογ ἴο ἴδκα ὉΡ 815 ραπηρηῖ δ Βυῖ 

ψῸ6 ἴο 8. τἢδπὰ [Παἴ ἃγὰ στ ΟΠ], ἀπά ἴο ἤδηι [δαὶ ρσίνα βυςο 
18 ἰῃ ἴῆοβ6 ἀδγβ8ὶ Απά ὑγᾷγὺ γς [δδΐ γοὺσ Ηἰρδι 45 ΡῈ ἠοῖ ἴῃ {86 
Ι9 Ὑἱηΐασ. ΕῸγ ἐπ ἴΏοβε ἀδγ8 884}} Ῥὲ δήιοκίοη, "ἢ δυο 45 ννᾶβ8 

ῃοῖ “6 ἐἔγουχ [86 Ὀδρὶπηΐϊηρ οὗ τῆς ογεαϊίοη ψὩοἢ (οα ογραῖρά 
20 υπΐο [818 {ἰπ|6,}ἴ πεῖ μεσ 35. 5641} Ὀς, Απὰ εὄχοθρὲ {μαι 99 [Β6 

Ιοτά ἢδὰ βῃοτγίθηθα [8ο86 δ ἀαγ8, πο Βεϑἢ βδουϊὰ Ὀὲ ὅΪ βανεά: 
Ὀυϊ ἔογ (ὃς οἰοοῖ 5 βαΐίζα, ψοσῃη δα δῖ οδόβοη,Ὅ2 ας δίῃ βῃοσί- 

21 αδπεᾶ ὅδ ([ἢς ἀαγΒβ. Απα τςΠ6ὴ ἢ Δ τηδῃ 584]1] 8δγ ἴο γοῦ, ἴ,0, 
22 Ὦδῖα ἐς (γίβί ; δὲ οσ, ]ο, ἀφ ἐς ἴποσα ; ὅδ βοϊϊονα ἀρ ὅθ ηοῖ : ΕῸΓ 

4138 ΓΟ τ βϑίβ δηὰ 3156 Ῥγορῃδῖβ 858}4}} σίβθ, δηα 83}4]1] 56 Ὺ 5101}8 

11 5 ηοῖ 18. σγεῖξ απιὰ 19. γᾷ δε αεζλογέξέες ονεῖζ απ ἴσου Ὁ 168 
30 τῆ Ϊρ5 ΔΓῸ 31 Ῥᾳίῃ8 38. ἐμέ γα, 35. 5}]] βίδηα 
34. ΡΌΝΘΓΠΟΙΒ 36 Ὠηΐο 36 ργεδοῃδα υπΐο 411 [86 
4:1 Αηὰ 38. ογΣ 5081] 3. Ῥὰ Ὠοΐϊ ΔΩΧΙΊΟΙΙΒ 
80 γκΔε δεεξ αμέλονίξδς ων. ΒΟΙΠ6Γ ἀο γε ῥσοπιθάϊιδία 81 σ»εἰΖ (ἢ 6 
82 6] νοῦ ὉΡ 85 λὴὺς ΟὨΠὰ 8ὲ ο»εζ τῃοἷγ 
86. 0» μυΐϊ (Π6 πη ἴο ἀδαι ἢ 86 ρῃηδογοῖῃ (0 
δ {16 δεεέ αμέλογέξέες ονεὲξ Βροίκεῃ οὐ ὈΥ̓ Τϑδῃΐεὶ ἴῃ 6 Ῥγορδεῖ, 88 6 
89 χηῖο 40 ρνεξ ἰπηῖο ἰῃς δουες 41 ὯΟΓ δηΐεγ ἴῃ 
42 τρίυγη Ὀδοῖς ἰο [ΔΚ 88 οἷοκβε 48 ἰἰ 44 ο»εἶξ ἴῃ 
46 («ἱδυϊαι Ιου 46 Πδ(ἢ ποῖ Ὀδδ {π6 [1κὸ 41 ὉΠ6] ἢν 
48 Δηἀ ΠΟΡΟΣΙ 40 ο»ξ ἰῃδἱ 9 (δὲ. 
δ1 χουϊὰ δᾶνα Ὀθθῃ 83 ἢς οἴοβα δ8 ἀἰὰ Βς βῃογίδῃ 
τα (ἢ γβῖ δῦ 1.0, ἴσο Γα δὲ 

Γ Με. Ἑ. Σ7, 

18. 

αἵ Μαῖϊ. χ, το- 
2. 

4 ἑὰς ἡσοας 
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Δηὰ ψοηάογϑ, ἰο βθάμυςοθ, 1 12 τῦῦῦό Ῥοββϑὶίθ, ὄνθὴ τῆς οἱβοι δῖ 

23 Βιυϊῖ ἴδκε γε Ὠδεα : Ὀεμο]ά, 1 ἢάνα ἔογεϊο]ὰ γοιι 411 [ἰηρ8. 
24 ΒΒυῖ ἴῃ ἴδοβε ἀδΥϑβ, δἴζοσ (δαὶ {τρυϊαιίοη, [ῃ6 δὰ 5841} δέ 
25 ἀαγκοηθά, δηά ἴῃς τλοοῃ 588}8]}] ποῖ γίνε ΒοΥ Ἰρῃϊ, Απὰ τὴς 5ἴ8Γ8 

οὗ Βοᾶνθῃ 584]] [411,33 δηὰ ἴῃ6 ροννοῦβ ἴῃαϊ τα ἰῇ βδάνϑθῃ 

Αμπά [δ 5881] {ΠπῸῪ 866 ἴῆ6 ὅοη οἱ τῇδ σοηλὶηρ 26 Ὀ6 5ῃαῖρϑηῃ. 

ὅθ ςἢ8]] 

27 ἴῃ (ῃς 31 οΪουδ νὰ στοαῖ ροεσ δηὰ ρίοσγ᾽Υ. Απηὰ ἴδδη 5}4]1 δ6 
δϑηά ἢ15 990 ΔΏρ615, δΔηα 5}4}1] ραΐδεγ ἱορείδοῦ ἢ15 αἰδοῖ ἔγοτμῃ [6 

ἔουγ ᾿νὶπάβ, ἔγσοτα ἴῃ6 υἱδετιοβί ρατὶ οὗ [6 φαγί ἴο [86 υἷΐοι- 

28 τηοβί μαζί οὗ ἤδάνβηῃ, Νονν ἰδᾶσῃ ἃ ρᾶσϑῦϊς οἵ ἴῃ ἢρ {τ66 :5] 
ΏΘΩ ὨδῚ ὈγαπΟἢ [5 γεῖ 92 ἰδηάοσ, δηὰ ρυζίεῖ ἔογί ἢ ἰδανεϑ, γε 

29 Κηον [Πδΐ ΘΌΓΩΤΊΘΓ 15 ὩΘΑΓ : 8. 50 γὰ ἴῃ {1 τῃδῆπογβῈ Ώδη γα 
5811} 383 866 [8656 ΤὨϊηρ5 οοτῃς δῦ ἴοὸ 0458, ΚηοΟῪΝ παι {96 15. ηἱρῇ, 

20 
21 

ευφῦε αἱ ἰῃς ἀοοῖβ. Δ ΘΥΪΥ 1 84 υπῖο γου, [παῖ 99 (18 σεποσζαίίοη 
8841] ποΐ ρ488,7 111} 68 411 [686 τῆϊηρσβ Ὀ6 ἀοηα. . Ηφδανθη δηά 

ολγῖἢ 5}4]] Ρ888 ΑὙΧΑΥ : Ὀυῖ ΓῺΥ νογάβ 5}4]}] ποῖ Ρ458 ΑΙὟΔΥ. 
322 Βαϊ οὗ [παῖ ἀδγ δηὰ 89 ζάαζ ὨουγΓ Κηονεῖῃ ΠΟ τηδῃ, ηο, ποῖ [16 

ΔΏΡΕ5 ἩΏΪΟΝ ΔΓ ἴῃ Ὠδάνθη, 0 ὨΘΙ ΟΣ [86 ὅ5οη, ρυῖ [6 Εδίμοσ. 

33 
34 

Τακε γε Ὠδεα,7 ναΐοἢ δηά ῥΧΓΔῪ : οσ γε Κῆον ποῖ θη [ῃ6 “7 αῖκε καὶ, 
{π|6 18. 407 ἐζε 5054 Οὗ Ῥεᾶρε ἐς 5 ἃ5 11 ἃ τηδῆ ἰδκίηρ ἃ ἔδυ Ἰουτς- 1’ ; ΩΝ 
ηδγ,13 100 18 Ἰεῖς ἢ158 Βουδβ6, δῃὰ ρανθ 76 Δ ΠΟΤ ἴο ἷ8 βεσνδηῖϑ, τ ὐαρ Ἄμδιι. 

Δα ἴο ἜνΘΙῪ ἤδη Τὸ ἢ158 ψοσκ, δηά 16 φοτητηδηαδά Τῇ ἐς Ρογίδσ ἴο 
35 ναϊοῆ. Δ γ)γαΐοῃ γε (μεγείογε : [0ΥΣ γε πον ποῖ ψμεπ (π6, 

ΟΣ. 

τηλϑῖοσ 8 οὐ τῆς Ὠουδβα σοτηοῖἢ, ὁ δἵ ἴ ἄνθη, οὔ δὲ τηϊἀπιρηϊ, ΟΥ , Νά. 

26 ἔκδϊ ἴδε σοοκοσονίηρ, οὐ ἴῃ ἴῃ6 τηοσγηΐηρ: 1,ε5ὲ σοπλΐηρ βιάάςηϊγ !ᾧ ὥρα ἴων 

27 δ ἢπὰ γοιι βἰεερίηῃσ. ᾿ἡΔμά ψνῆδὶ 1 84 υηΐο γοῖ 1 88Ὺ υηΐο 4}, ἢ ἘΉΡΡ. 

ἐΝ,αϊςοἢ. 

δῚ [ῃδῖ [ΠΟΥ ΤΏΔῪ 16 δὰ Ἰρύδμ ἢ 
δ8 χῃᾷὰ [6 512Γ5 8841] θὲ ἔ8 

χῖν. 
72. 

͵ ἸΔᾺ ἃς, 

ἜΡῚΒ [86 αἰδοῖ. 
τσ ἴτοπὶ βϑάνθῃ, δ0 (ὴ6 ἢρανδῃβ 

Φ᾽ (ογί 186 δ. ἔγουῃ ἰῃς ρ' ἱγεα ἰδάγῃ {δε ῬΑΓΔῸΪΕ 
45. 5. ΠΟῪ ὈΘΟΟΙΊΘ 88 [ἢ ΘΟΓΩΠΊΘΥ 185 ἢ ἰΡᾺ 50 γὲ 4130 
δ6 ξοτηΐηρ' 86 Ἦς ἐρ5 47} ΑὙΤΆ 88. πη6]] 

ΟΥ Ἴὁ ἢ. οὨδ, ποῖ Ἔονδῇ ἴῃ6 Δηρ6}5 1η Βδανθῇ 
ΤΙ 76 ἐς ἃ5 τυλδηε Ἴ3. ΔΎΓΑΥ ἔΤΟΙᾺ ὨΪ5 ΟΟΌΏΓΓΥ ἴδ Ἠανίηρ, 
τὰ ρίνδη ἴδ Δ οἢ ΟὯδ - ο»εἱξ πὰ 
ΤΊ ἡπρεγέ 4150 ἴ8. Ἰοτὰ ἴ ὙΠοῖΠεγ δἱ 

ΤΗΙΒ αἰδοουτβα 15 στεοογαςα ΌΥ ἴὔτες Ενδηροὶ- 
ἰϑ!ι5 (Μαιϊίζον, Μασκ, δηὰ 1κΚ6)]. ΑΙΙ τῆ6 δο- 
οουπίβ οοττεβροηὰ τοτα ΚΔ ΪΥ ; ; ἴλδξ οἱ Μαιδεν 
5 1η6 ἔ11658:. 866. οὐ Μαῖί. χχίν. Μασὶκ ἱηίτο- 
ἀυοεβ ἃ ἔενν ἐπουρης8. ποί ἱποϊυάεὰ {πετο. ΤᾺς 
οεεατορ πὰ εἰγειρεσίανοε: οὗ ΠΕ ΤΕ (νεἴ8. 1-4) 
τα ἀδϑου θεὰ πιοϑὲ ἔΌ}}Ὺ ὉῚ Μασ. [ἢ γοῖβ. 5-23 
τς πη 4 ταοἔεγθηοα ἴο Ὀοϊδ ἴδ6 ἀεβίιγασοῃ οἵ 
]εγυβαὶεπὶ δηὰ {πε εἐπὰ οὗ ἴμ6 που]ᾶ, (ἂς ἰυάρ- 
ταοηΐ ὕροη ἴῃς ΤΠ ἐν 8ἢ πδίίοπ Ὀεΐηρ ἰἢς Ῥτοπηϊποηξ 
τδουρμέ ; ἴῃ νεῖβ. 24-31 [6 1 ογὰ᾿8 ϑεσοπά οοτὰ- 
ἰηρ 15 τότε ὑσοηϊηδηΐ, δηὰ ἰῃ γογβ. 32-.37 ἴἴ αὐοης 
Ὁ τεξεγτεά ἴο. 

γεν. 1. Οαξοῖ ἴδο ναῦν ἐν ΤὮε δηδὶ βοϊοηη 
ἀεραῖῖυτε (8ε6 Μαῖξ, χχὶν. 1). ---- 50 οἵ δἶφ ἀΐο- 
αἱρῖοα. ατῖκ ἰ4 τοοϑὲ ἀδβηϊἑο ἢοτο. --- ψηει 

δίοποι διὰ ψδδὺ θη ἀΐπσε. Ταυϊκε (χχί. ς) : "Ηον 
ἱξ νγὰβ δαογηθεὰ νη φοράν βίομες ἂπὰ ρἱββ." 
ὙΠΟΥ ϑεειηςἃ δ]πηοδὲ ἴοὸ ἰηϊεσγοθὰς ἔοσ [86 ἴετιρὶς 
Ἴ γγ5 ἰδαυΐηρ. 

ΕΓ. 2. Τμοδθο στοδὲ ὑϊδΐησα. Ουτ Τιοτὰ 
18 Κ68 ὉΡ [86 (μουρᾷὶ οὗ Η!5 ἀἰ5ορ]ε5, αηὰ ὑσορἢ- 
τες {π6 σοιμῃρ!εῖς ἀοϑίγασξοη οὗ [88 στοδί δὐϊ- 
66 
γετ. 3. ΟΥΟΣ δρδίησί [86 ἴοπιρῖθ. Α ρταρῃῖς 

βίσοκε, βδου δῦ ἰοὸ Μασκ. Τὴ ται οἱ Οἶνει 
τὴ ἀϊτοσῖν ΟΡΡοδβὶϊ [δες ἰετωρίς, ἴ8ς οἱ ΑΙ ̓ γίῃρ 
βρτῖεδαὰ οὖ {{κὸ ἃ τᾶρ Ὀείοσε ομδ βἰεἰϊησ ἐῆετς. --- 
Απᾶτον ((Πς Ὁτοῖποσ οὐ Ῥεῖογ) ἰ9 δα ἀεὰ ἴοὸ τῆς 
ΤΟΤΕ ὈΤίνδῖα σΟΙΏΡΔΠΥ οὐ [ἢ18 οσολϑβίοη. 

νει. 4. Ὧδοδο [πὶ ΩΡ ΔΙῸ 6811] δϑοτιξ ἴο ὃΘ 
Δοοοερ]ἑεμοᾶ. [ἢ 411] ἴἤχες δοσουηῖβ “ἴπε βρη" 



3418 

ἰ5 λβκεὰ ἔοσ. Ὅς {.]] ἔοσπι οὗ ἴῃς αυξϑοη ἤογα 
ἵνεὴ (Ἔβρθοί!ν τς Ροβιοῃ οὐ “ 411) 5Ώ νΒ 
αἱ τῇεγ οἰδβϑθεὰ ἱορείπει τῆς αἀεβίγυςοη οὗ 

Τεσυβαὶςπι, τὴς τεΐυγῃ οὗ οὖζ Ιογὰ δηὰ (πὸ ἐπα οὗ 
186 ποῦ], 48 οὴς ρτοδὲ 56 11|65 οὗ δνεηΐβ, ἀρουΐ 
ΨΒΙΟ Ἡς δὰ οἴϊεῃ βροόοκδὴ ἴο ἴθ. Ησηος 
θοΪὮ ἃιεῈ βροκεὴ οὗ ἴῃ ἴῃς δηϑνεσ, ᾿Βουρῇ ἠοὶ 
)οποά ἴῃ {ἰπιε. 

Εουπάδιιοη ϑίομθε οὐ ἰδ9 Τοπηρίθ Αἴθᾶ. 

γεῦ. ς. Βορδῃ ἴο δᾶ. Βερᾶπ Ηἰβς ἤτβι εχ- 
εἰαδαπση, Ψ ὮΙ φασι (ΆΒ ἰοος ἃ ΜΊΔΟΙ τληρσα 
ἰλη (ΔΕΥ δὰ οχρδοίαα, ---8Β06.ἁ. Τῆς ορεηίησ 
δοπίδῃςς 8 ἴηὴ6 βᾶσζης ἃ5 ἴῃ Μαιζεν, Ὀιυὺ ΜαΙΐκ 
Γερεδῖβ ἴ}}18 τοσαὰ βονεσαὶ Ἐπη65 (νοΓ8. Ο, 23, 33). 

εἴ8. 6-ὃὅ. 8566 οἡ Μαίϊ. χχὶν. ς- ; 80 1υΚε6. 
ψεῖ. 9. ἴπ 9 εδγηδροβτοθ. Τῆς Ῥυποῖυδ- 

ἤοῃ ἰ8 ἀουνθξσυ!. ΤᾺὨς ἰτἴεγαϊ τηθδηΐϊηρ ἰ8: “πο 
ϑυπαρσορυθβ. ΤῊΪΒ ΤῊΔΥῪ Ὀδ6 Εχρ δίηδα ἐγὰ 5}]] 
Ῥο ἰδΐίκθῃ ἰηΐο τὐχρ κα κ δηὰ Ὀεδΐδη ;᾽ [86 5γῃηδ- 
βορὰς Ὀεὶηρς ἴῃς ρῥἷδος ᾿Βογα β0ς ἢ} Ρυῃ Βῃσηοη 5 
ψ τα ἱπῆϊοιϊεὰ ἔοσ φτεδίου ρυ Ὁ] γ. ΟἸΠοτβ Ἰοΐῃ 
(5 τι τραΐῖ ῥγδοθάθβ; "ἴο οουῃςο}}8β δπαὰ ἴο 
δΥΘΑΡΟσΊ6Β ; δὴ 5814}} Ὀὲὰ Ὀεδῖοπ,᾽ εἴς. (( ἸΏ. 

18.) Μαῖϊ. χ. 17, 
ψεῦ. 1ο. έυεί ἤγαϊξ Ὀ6 τπίο 411 ἐδὁ 

ὨΔΏοΩθ. “Ῥγεδοβαδα,᾽ 1. φτγοςϊαιτηθά, πο 15 
16 Ργόρεῦ οοηῃοερίίοη οὗ Ρ Ἷ 866. οὔ 
Μαῖίῖ. χχὶν. 14. οΓς ἰξ σοχηθ8 δαυ]οσ. Βυΐ ἴῃς 
Β6η855 ἰβ [ἴῃς 88π|6. Το τὴ ἄοτὰα που]ὰ 
βρτεδαά ἴἢς σοβρεῖ, δηὰ (18 βργεδὰ ββου]ὰ ῥγε- 
ςδὰς [86 ἐς οὗ 186 τψοδ8, ἱπ ἀϊδεϊηςίίοη ἔσοσῃ (ἢδ 
Ὀερίπηΐϊης (νοῦ. 3). Α τπ ζοϊὰ ἐυ] 8] πηοπὶ οὗ [15 
ΥΕΙΒΕ 158 πιοβὶ ὑγοόῦ δῦ ]ς. 

ΨεΕΥ. 11. 80 ποῖ Δηχίουδ Ὀοϊοσοδβασιὰ. ῬΘΟυ ΔΓ 
ῖο Μασίς, (δου [ἰῸ ΧΧΙ. 14,15, ταβο 0165 1. 
Τῆς 5δπ|ὲ 1δουρῃξ οσουΓ5 ἰὴ Μαῖί. χ. 19,20. ΤὨς 
ὕνο ἀἰβοουγβεβ να οἵἶδοσ ροϊπίβ οὗ σοβοι Ὁ] ποδ. 
“Νείῖδοῦ ἀο γε ρὑγεγηδαϊ δῖος, 8 ἴο θὲ οὔπττεὰ. 

ψεῖβ. 12,123. (ΟΡ. Μαῖίϊ. χχῖν. 9, 10, 13 ; Χ, 
21, 22.--- Ἐπάυχοί. [Ι͂η [86 οοηξεββίοῃ οὗ (τὶ 
("ἔοτ ΠΥ πδπε 5 βᾶκα ᾽). (ὐοπέἊβϑου οὔσας τηδδηΐϊ 
πιατῖγ ] ὍΏΘη Μαχκ ντοῖς, τὰ ἀοτλ Μ»Ὼ8 
δὐρβι τα ϑυδογηρ ἕο ΟὨΠΒι 8 8 848 ποῖ 
ςεα56α. 

ΤΗΕ ΟΟΘΡΕῚ, ΑΓΟΟΚΌΙΝΟ ΤΟ ΜΑΕΚ. [(ΗαΑΡ. ΧΙΠ]. 1--37. 

Ψ εῖβ. 14-20. 866 οἢ Μαῖϊξ χχὶν. 15-22. Ἦετε, 
85 ἴδμογα, ἴῃῈ Ῥγογηίηεπὶ γεΐεγοηοα 15 ἴο ἴῃς ἀδ- 
βίσυςοῃ οὗ Ϊεγυβδίοτη, ἀπϑυεσηρ ἴῃς αὐυεπέοηῃ 
οὗ ἰδς αἰβοὶρ]65 ποῦς αἰγεσῖν ἴδῃ δὶ Ρτδςεδϑ. 
ϑροίκθη οὗ ὉῪ ᾿δηΐεὶ 6 ῥγορδεῖ, 15 ἴο ὃς 
οτηϊῖεα; ΡῬγορΑΌΥ ἱπβουίεὰ ἔσοια Μδιίδεν. --- 
ὝΒοΙο ἱΐ ουρδῖΐ ποΐ (νεῖ. 14) 15 1.55 ἀεδηϊίς [ἤδη 
εἴη τῆς ΒΟΙΥ ρῥϊδος᾽ (Μαίδον). “Υουν Ββιρπι᾽ 
(νεσ. 18) νγχὰβ ῬΥΟΌΔΟΌΙΪΥ ἰπβευιεὰ ἴοὸ οοπέοιτῃ ὙΠ} 
Μαίίμεν. --- Τπὸ 1κοὸ (νεσ. 19). Ῥαδου δῦ ἰο Μασ, 
ἯΠΟ ρῖνοβ ἃ Ρεου ἰΑΥΪΎ 8οϊδτῖηῃ ἔοιπτῃ οὗ [Π]5 ῥτε- 
αἰοϊίοῃ, ἱπ δοοοσγάδηςς τ 18. 50}]6. -- ὕΒΟΣΙ 9 
δοδθ (νεγ. 20). --- Πα 80 δμοσίθῃ 9 ἄδγβ. [}η 
1158 νἱν!ὰ ψᾶγ, (ἢς ομοίος οἵ Ὀεϊΐενεσβ, ἀπὰ τὴς 
βῃογίεπίπρ οὗ [με ἄδγβ ᾶσὲ βροΐεῃ οὗ 85 ῥαςί, θοΐἢ 
ἘΕΠΕ Ρασίβ οὗ οὐ δβ ρυγροβε, ΒΟ νπ]}} Ὀς ἔυ]- 

εα. 
ψεῖβ. 21-23Ν. ὅ6β ου Μαίϊ. χχὶν. 23. 2 8150 

νεγ8. 26--28, ψ ΒΙΟΝ να πὸ ρᾶσα]]εὶ μετα. ἴῃ νεσ. 
23 Μὲ δηὰ ἀρδλίη: Βπὶ ἴδιο γὸ βοοὰ. “Ὑε᾽ 15 
ΕἸ ΡΒ δίϊο, --- ΑΙ] ἴημα 8 ρδου λγ ἴοὸ Μαιὶκ᾽ 5 δο- 
ςουῃηῖ. 

νεῖ. 24, Ξξ. ἘἙτοπὶ [ἢ 158 ροίΐηϊ, [86 τγεΐδτεηος 15 
ἴο ἴῃε βεοοῃᾶ οοτηΐηρ οὗ (τὶβι, [λ6 ἐν] α]πηοπὲ οὗ 
1686 πϊηρβ 411᾽ (νεῖ. 4), ἰὴ ἴδε σ]άεβι βεηβε. 
56εεὲ. οἡ Μαῖῖ. χχὶν. 20. --- Βα. Ἡδτσε δὶπηοϑῖ 
εαυϊναϊοηΐ ἴο “πονουίῃ 6 ]ς655 ;᾽ ΔΙΒουρῃ 1 πᾶνε 
ἐοτεϊο]ὰ γου 8}} ἐπίηρβ, γεῖ 6 βυρδεαυςηὶ {τρυ- 
Ἰαϊίοπβ τᾶν 511} λοι να γου. --- Αζΐος ἴδδὲ ἰτῖθυ- 
ἰδῆοα, Τῆς Ἰεηρὶδ οὗ (με ἰηΐογναὶ ἰβ ηοὶ ἀεβηϊεῖν 
Ἰηαϊςαιδα. ες ου Μαῖϊ. χχὶν. 29, δηὰ 1Κς χχι. 
24. Οπ [δε τεβῖ οὗ ἴῃς νεσϑὲ δηᾶα νεῖ. 25 866 
Μαῖῖ. χχῖν. 29, 30, γεσε ἃ πυρΌ Υ οὗ ἀεἴα 5 ἀτα 
δαάεα. Οοιῃρ. δἷ5ο, 1ὺΚ6 χχὶ. 25, 26, τῆ ετς ἴῃς 
ἰλθξυθδε 15 τὴς αἰ δεγοηΐ, -- [80 δἴδιδ 58}}8}} 
80 16} Πα, ΓῊ5 νἱν!α ἔοττα 15 ρεσυ ας ἴο Ματκ. 

γεῦ. 26. Απὰ ἴθ. Θο ΊυκΚε; Μαιδεν Ὀεΐϊην 
ἰε85 ἀδῆηϊῖθ. ΑἹ] ἴγες Ενδηρε] ϑῖι8 σίὶνα [Ὡς 
τπουρῆς οὗ (λ]5 νεῦβε τιῖὰ ργδοβεὶν [ἢ 6 βάσῃς ἀς- 
2115, δηὰ γεῖ δδοἢ ψνδυῖθβ ἴσοτη [ἢς οἵἴμεσ ἴπο ἴῃ 
οτάβ. αὶ ἘΠΕΙΗΕ, Ῥτοοῦ οὗ ἱπάερεηάεπος, Μδικ 
ΔΙοπα ᾿Δ8 : ἐπ οἰουᾶξ ; Μαίπῃον : “οη (ἂς οἱουαβ οὗ 
Βεάνθη, [Κα : “ἴῃ ἃ οἱουά.᾽ --- 1 χεοδῖ μΟΤΟΣ 
διὰ αἴογγ. ὅ.ε οὐ Μϑίϊ. χχὶν. 20. 

Ψεγ. 22. Ῥτοσα [9 υἱίοχτοοδί Ῥασί οὗ [10 οδσίι, 
εἴς. ΓΟΡΔΟΙΥ δῃ Δ]]υβίοη ἴο {πὸ Δρράσζθηΐ ͵υηο- 
ἄομ οὗ δαγίβ δηὰ βἰν δὲ τῆς ν]β10}}]ς δοσίζοῃ, Ὀαϊ 
ἴῃ ΔΠΥ (οᾶ86 ἰΐ τοΐοῦβϑ ἴο ἴῃς ψῇοὶς νοῦ]. Μαῖ- 
ἴον κἶνεβ ἃ αἰδεγεπὶ ἔοσγῃι, ἀηὰ ἰμϑεγῖβ “ὙΠ ἃ 
ιυϊηρεὶ οὗ χτοδὶ βουπα;,᾽ 

ψετῖβ. 28-31:. 866 οὐ Μαῖί. χχὶν. 2.35; ΔΙτηοβῖ 
νοτχα ἔογυ νοσγᾷ ἴῃ ϑᾶπ6. ΟοΡ. αἷ8ο, ἰυἱκς χΧὶ, 
29-133, ὮοΓε ἴῃ ἔοστη ἰ8 αἰ βογεπῖ, θαξ (ἃς (πουρσῃὶ 
Ῥταςοίβεν ἰαΘηΟΔ]. 
ει. 32. ἩΟΙΕΙΟΣ [89 βου. Ηδτο αἰδιησυ βηεά 

ἔγοτη "δηᾳε}5,᾽ ἃ5 ἄῦονε ἴδεῶι, βίηος ἴπογα 15 ἃ 
οἸϊπᾶχ, “Δηρο15,, “(ὃς ὅοη,᾽ “6 Ἑλίμετ. Τῆς 
γοΙΒ6 ἷἰ8 ἴο ἀλίοη ἴῃ 118 ῥ]αίη 86η8ς (3866 οἡ 
Μαῖὶ. χχὶν. 36) 45 ρασὶ οὗ ἴῃς συυβίοσυ οὐ (γί βι 5 
Βυμ]αϊοη, ἃ 86]{-Ἰἰπυτδϊίου, ἃ 561{-τηρίγιης οὗ 
(ε Οοἀ-πιδη. 

ψεγ. 332-37). Ηετε [86 ἴδγες δοοουηίβ, ᾿πουσῇ 
ῬΓΘΒοσνίης ἴῃς βᾶπια σΈΠΕΓΑΙ ἴοῃς, αἰ 6Γ ἰῃ αο- 
12115. Μαῖίμεν (νοσβ. 37-.41) τοίοσβ ἴο τῆς 3: 
οὗ Νοδδ, 45 1] υβίταπρ ἴῃς ϑυαάδηηθ85 οὗ ἴδε 
Ι,οτὰ β οοπγίηρ, δηὰ ἔπε τεοογὰβ [ἢ Ἐχβοσίδ!οη 
ἴο τυνδίοξυ ]π655 ἰὴ οοππεοῦοῃ ὙΠ τῆς ἤρσυτε οὗ ἃ 
τηΐεξ Ὀγεαϊκίηρ ἴῃ, 1Βδὴ οὗ ἃ Ἰογὰ. ῇο 5Όγρσίβεβ 
᾿ὶβ8 βεγνδηῖβ. [[ἀκς ἰ8 δπηοδῖ 1 γᾺ] ἴῃ Ἀ18 Δ0- 
οουπὲ οὗ ἰδῆς νΑγηΐηρ, ἢ 16 Μᾶγκ ἱπσοάμποςβ ἃ 
Του ρᾶγαθ]ς, ἡ Ιοἢ ὈΘΑΔΓΒ 5016 σεβει  Ὀ]Δπος 
ἴο ἴῃς ἤψυτε ἴῃ Μαιδεν 8 δοοουηῖ, Ὀυϊ τηλκα5 
τὰς “ροτίεγ᾽ (6 οἰϊεΐ ρεζβοθη. ΤῊϊ5 δοοογάβ ψ]Ὴ 
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ἴῃς τερθθου οὗ [μ6 Ρῆγχαβο, “ἰκς Βεςὰ,᾽ δ δίςῖ- 
ἔᾳ] Βοπαβίυ οπ ἰδς ρᾶτί οὗ ἃ βίενασζὰ 18 ἴΒς ῥσοτηΐ- 
πεηΐϊ ξελίαγα ἴῃ ἴῃς ἄρσυτα τεοογάςα ὉΥ Μαίδον ; 
Βοπαϑὲ νδίοδέυ 655 ου ἴῃς ραγὶ οὗ ἔῃ ροτίευ, ἴῃ 
[δε Ρᾶγδθ]ς τεοογάεὰ ὉγΥ Μαγκ. ῬββίΥ νδὺ. 34 
Τοοηϊδίῃ8 Δ 8] υίοῃ ἴο ἴπ6 ρᾶσδῦ]α οὗ 186 ἰδ] ηῖβ 
(Μδῖῖ. χχν. 14--30). 

γεν. 3}. ὝαὐοΣ, οτ, “Ὅ6 ἀνγᾶκο ;᾽ ποῖ ἰῃς πογὰ 
5ΌΔΙΙΥ ἴῃ ἰτδηβιδῖοθα, Τῆς ποτὰβ δϑὰ ῬσΑΥ 
ἅτα οπϊἰδα ΟΥ̓ Βοῖλς ἀποίεπε Δα ΠΟΥ 68. ---- ΒῸΣ γ9 
ΚΠΟΥ͂Σ ποῖ ΨΈΘη [110 (ἶτη9 ἰδ. Βεςδυβε οὗ [5 υῃ- 
οεγδιηῖυ, ΡῈ ἀνγᾶκο, ὅ6ε6 οἡ Μαῖϊ. χχίν. 42. 

γεν. 34. Ιὸ ἰδ δὲ ψ θὰ ἃ τδὲ. Τῆς Ὑ80]6 
ταϑῖϊεΓ οὗ νγαϊο μΕ]Π 658 8 45 ἴῃ ἴῃς ἐοἸ]οσσίηρ Ρᾶτγ- 
ΔὈ]6. τ ΑὙΨΑΥ ἔσοτπι ἷ σου ΣΎ, βοὐουγηίηρ 1ἢ ἃ 
ἐογείψη Ἰδηα. --- Βανίηα 1οζὲ εἶν ποτδο διὰ αἶνος 
ΔΌΓΒΟΣΙΥ (ἐ. 6., [ἢ6 ἀεἸεραίε ρΟΝΕΥ ΠΕΟΟΘΒΒΑΓΥ [ῸΓ 
(πεῖν ἀαξν) ἤο ἱα φβοσνασίδ, [ο ΘΟ ἢ 0π0 δἰ6 ΨοΙκ 
(ἰὰς δυϊδοσι Ὀεΐπρ Ἰοϊπεὰ τ ἀπῖγ), δϑοπι- 
Ἰιδιὰοὰ 4150 ἴπ:9 ῬΟΣΙΟΣ (45 1 τα δὲ [6 ἀοοῦ, 
απ 45 ἢς τγεηΐ ἀνᾶγ) ἴο ψαίο. ΤΆ Ϊβ ἰη]υποῦοῃ 
19 [Π6 ταδίῃ ροϊπὶ οἵ ἰἢς ραγδ]α. 

γεῖ. 35. ἴοι ἰμοσοζοσθ. “0ε 8 ἴο Ὀὲ 
οταϊτοα, ϑ'πος “ νδίοῃ ᾽ 18 [86 διαρῃδις ποτζά. -- 

ΤΗΕ ΟΟΘΡΕῚ, ΑΓΟΓΟΚΌΙΝΟ ΤΟ ΜΑΕΚ. 319 
ὝΒΟΙΒΟΣ αἵ νος, εἰς. ὙΥΣΔ ἰμδὲ συαρῃὶς ἀείαί! 
ΜΏΪΟΙ. οἰασδοίουζοβ [ἢ15 Οοβρεῖϊ, ἰουΣ ταῖς 68 οὗ 
[δα ηἰσῃὶ (οἸοδίπρ δὲ 9, 12, 3, δηὰ 6 ο᾽ ΟΪοςϊ ἂτὰ 
τιδη!οηςά, ΤὨς οοταίηρ, υπεχρεςίςα δηὰ βυάάση, 
11 θὲ αἱ πἰρῇῃί. 

γεῖ. 36. Οοταΐηρ δυδάθην (49 Ηδ6 111 σοτῃ 6) 
80 δπὰ γου εἰοορίπα (τ ἰο ἢ τγὰβ ἃ περ]εοὶ οὗ Η!8β 
Ἔχρσοββ οομηδηα). ΤῈ6 δβρεοῖϊδὶ ἀυΐγ οὗ (δς 
ΑΡοβῇϊεβ, 858 σταρσγεϑδηϊηρσ [ἢ ΤΑΙ 5(ΤΥ, 15 ἀουθί- 
488 τεξεττοα ἴο. 

γεσ. 37). 1 ΒΑΥ͂ ποίο Α]1, ψαΐοῖβ. ΤΒουρΒ ἴδ 6 
ΑΡοβίῖϊθβ δῃηὰ [86 ΠΑ τὸ ννῖομηεη δηά 
Ῥοτίεσβ, γαῖ 411 Ὀεϊϊενοῖβ σα ἴο 6 ἰποςββδηεν 
υυδιομ ει] δηα ἔοσ [ἢ βᾶσης γεάϑοηβ, Τῆς ἔτηδ οὗ 
οὖσ 1μογ δ οοπην, τ θοῖθοῦ δἵ ΟἿΣ ἄδδί ογἱη ΗΪ8 
ΡΟΙΒΟΏΔΙ ἈρΡΡρδδσηρ, 18 υποογίδίῃ ; (Βεσθέοσε ψὰ 
ϑῃουϊἃὰ δἰννᾶγβ Ὁς ΒΕ Υ: ἘΔ] 655 ἴο Ηπὶ 
ι458 υ8 ποῖ οΟὟἱγ στοῦκ θὰ: πδίοβ. Μαίίῃεν 
(οδλαρ. χχν.) ψίνθβ δῃ δοοουηξ οὗ [86 Ῥδγδῦ]68 
ὙΙΟῺ Το] οννεα, μὰς Ὡς πιοβὲ ἱτηροτχίδηξ ρᾶγί οὗ 
τῆς ἀϊβοουζβα ἰ8 ἀουῦι1655 νυν λδῖ ἰ8 οοπίλὶ πδα [η 8]] 
ἴἄγϑα παγγδῖνοβ, ὩΔΊ ΕἾ Υ, ἴῃ σοοτηϊηρ οὗ ἴῃς οτὰ 
πὰ οὖὖἦ αὐ ἴο ΡῈ νγδίομξυ!. 

ΟΗΑΡΤΕΚ ΧΙΝ. 1--11. 

7Τ.φ Οομμοῖ οὗ 1τ1ῴς Κίον, .ς Απούρέηρ αὐ Βοίδαηγ, απαᾶ ἐζς Αἰ σγέορεδρ 
οΓΥ̓ Ξἄάα-. 

1“ ΕΤΕΕΚῚ ὕνο ἀδγϑ 85 2.9 γεασί ΟΣ ἴῇς6. ρῥδβϑϑονοσ, ἃ α ΜαΑττ. χχνὶ. ἃπὰ οὗ 3.“ Ματτ χανὶ 
ὉΠΙοανεηδα Ὀγεδα : δηὰ [88 οἠἱοδΐ ῥγίθδίβ δῃὰ [ἢ6 βογίθεβ τ "5: 

ΒουΡηϊ ΠΟῪ [ΠΔΥ τὶρϊ ἴακα πὶ ὈΥ οταῖί,3 δηὰ ρυΐϊ ἀνε ἴο 
2 ἀεδιῃ." 
Δ ὉΡΤΟΔΓ οὗ (ἢ6 ΡΘΟρΙδ. 

3 δδΑΒάΡείηρϑ ἰῃ Βείδδηγ, ἴῃ ἴδ6 Βουδβα οὗ ϑίτηοη [86 ἰεροσ, 

Βυΐδ {Ππογ 5414, Νοῖ οὐ ἴῃς ἔεαϑί {27,5 ἰεβὲ ἴπθτα ὈΆ 

ὅ ΜΑΤΈ. χχνὶ. 
85 6-13 ; ἸΟῊΗΣ 

86 8αἱ δἱ τηθαΐ, ἴεσα οἂπηθ ἃ ψοϊδῃ Ὠανίηρ Δῃ δἰδθαβίοσ Ῥοχ τ᾿ 
4 οὗ οἰηϊτηοδηΐ οὗ 5ρ᾿ Κοηλγα νεσῪ ῥγϑοίοιιβ ;9 δηὰ 10 58ῃ6 Ὀγαϊζα [ἢ “ 798 χίϊ. 3 

4 ὍὈΟΧ, ἀπά Ρουζοά 22 Οῃ 8 ἢδδά. Αῇηὰ ἴποσα ψ6Ί6 βοῖηα ἴδ δὰ 
ἱπαϊριδίίοη τὶτΐη 1 (Πποιηβοῖνεβ, δπὰ 586ϊ4,13 ΝΥ να8 18 {ἢ 15 

5 ναβία οὗ [ῃ6 οἰπίταθηΐ τηδάρ ἡ 19 Ἐογ ἰἴ 1δ χηῖρῆϊ Βανα Ῥδϑη 53ο]ἀ 
ἔοσ τῶοσα ἔβδη ἴἄσεα Βυπάτοα ραποα, ἀπὰ πᾶνε Ὀθθη 16 ρίναπ ἴὸ 

6 ἴδε Ροοτ. Απὰ [δον πιυττηυγχεα αρϑϊηϑὲ μεσ, Απὰ 1 [6808 5δἱὰ, 
Τ,εἴ Β6Γ δίοῃμα; ΨὮΥ ἰγοῦ]6 γε ΠΟΥ ἡ 8ῆ26 δίἢ ψγουρῃϊ 4 σοοῦ 

7 ΜΟΥ ΟΠ ΠὩ6. ΕῸΓ γε αν ἴῃς ροοῦ ψ]Ὦ γοὺ αἰνναγ5,}8 δηά 
ἘΠ ΘΏΒΟΘΝΟΙ γὰ 1 γα τᾶῪ 1 ἀο ἰδεῖ ροοᾶ: θυΐ Ὡς γε ἢδνε 

8 ποῖ ΔΙΝΑΥΞΒ. 9ῃ6 Παίἢ ἄοῃπε τνἍῶἅαϊ 5ὴ6 οου]ά : 586 15 σοϊηδ δίογο- 

9 δαπᾶ ἴο δηῃοίπί Ὧν Ὀοάγ Κ᾽ ἴο ἴδε Ὀυγγίηρ. ΜΝ ΦΠΙΪΥ 311 88. πηΐο 
γου, Δ ΒΕΓεβοαναῦ [18 33 ρΌΒΡραὶ 5841] Ὀ6 ῥγεδορϑά [Ὠγουρθουξ 

1 ΝΟ δέζογ 3 αὐά ἴΠ6 8 ψὶτ βυθ ον 4 Μὴ} Ηΐτηῃ 
δ᾽ ἘῸΓ 8. ἀυγίηρ ἴδε ξεαβί Ἧ Ἰοϑὲ ΠΑΡΙΥῪ ἴδογα 5811] θ6 4 τυπυϊί 
8 ψῃ1|6 ἢς γγ8 9. φοϑῦν 10. σγ»εῖξ ἀπὰ 

11 τῇαϊὶ ΕΓ 80γὰ αἰβρ]θαβθά διηοης 15. οαγίην' 
18 Το ψδδῖ ρυγροβα [ιν 
16 γὰς ὁεεξ αφέλογίζδς γεααῖ [8 οἷηϊτηδηΐ 
1 Βυϊ 18. ΑἸνγὰγβ8 ΨΠῚῸ γουὺ 
Ὁ. δίῃ δηοϊηϊθα ΤΥ Ὀοαγ Ὀεΐογοῃδηα 

14 Ὅδοη τῇδαδ 
16 ο»»Ἐ Ὦλνθ Ὀδϑη 
19 ᾿δῇ 

1 Απὰ νε ]ν 3.3. τῃε 
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τὴ6 ψῆοϊε ψνογὶ, ἐψὲς 9. αἷοοὸ (δὶ 886 μαῖδ. ἀοῃο 3 58ῆ4] Ὁδ6 

ΒΡΟΪΚΘἢ οὗ ἔοσ ἃ στρϑιοσιδὶ οὗ ὮΘΓ. 
4 Δηά 7υἀ45 βοατίοί, οῃς 35 οἱ ἴδ ἰνεῖνα, ψοης Ὁ υηἴο [86 ΙΟ 

αἵ ΜΑΤΈ. πανὶ. 
Σ4-ό {ὺ02κκ 

11 οἰϊεῖ ρῥγίεβϑῖβ, ἴο Ῥαῖγαυ πὶ ὑπο (θὰ. Απᾶὰ ψῇθῃ [ΠΟῪ ώ ἤρκει χα 
Ὠδασὰ Ζ22, [ΏΟΥ ψεγα ρἷδά, δῃὰ ὑγοῃλίβοα ἴο ρίνε ᾿ϊπὶ ΠΠΟΏΘΥ. 
Απὰ δε βουρδϊ Βονν δα πιρθξ σοηνοῃ ΘΕ Ὀεῖγαγ ἢ ἰπ1.38 

38 τῃαδΐ 
38. ἐι5 677 ΑὙΤΑΥ 
38. “6 ] νοῦ ἷπὶ ὑΡ 

ΨΞ. ὙΒΙΟΝ [15 σοιδὴ ἀἰὰ 
“ τμαῖ Βα τπυῖρῆς ἀο] νοῦ πἰπὶ ἃρ 

Ἅ8 Ἦρ [(ἢλϊ ΤῬἨΔ3 ΟΠ 

5866. ΡΡ. 208, 209. Τὸ τῆς 
Μαῖκ ρὶνεβ Ὧο Ῥάᾶτ- 

ΓΟ ΗΚΟΝΟΙΟΟΥ͂. 
Ρτεάϊςἤοῃ οὗ Μαῖϊ. χχν! 1, 2, 
6112]. Ηἰἷβ5 δοοουηὶ οὗ ἴῃς δηποϊπίϊηρ αἱ ΒείπΠΔΩΥ 
ΤΕΒΟΙ 658 ἴπδὶ οὗ Ιοδῃ (χὶϊ, 1-ὃ), Ὀυξ Βς μῖνοβ 
᾿παἀεροπαάδης ἀεἴλ115, πῃ ἢ15 σταρῆῃϊς ΣΔΔΠΏΘΤ. 

γοῖ. 1. ΑΥοΣ τὸ ἄαγα. ῬΙΟΡΔΌΪ οὐ Τυεβάδλυ 
δνεηΐης δέον ἴῆς ἀδηπποϊδίοη οὗ ἴμ 50.068, εἴς. 
Ῥοβϑιθῖγ, Βονανοσ, οὐ ὟΝ εἀπεβάδυ. --- ΤῈ) ζοδδὲ 
οὗ 0 ῬΆΒΕΟΥΟΣ δαὰ [116 ποϊεενορδὴ ἔπι. Τῆς 
ῬΆΒΒΟΥΟΥ [268] ψγ͵ὰϑ ἴῃς Ὀερὶπηΐηρ οὗ ἴῃς ξελϑβί οὗ 
υπ]εανοηεα Ὀγοδα, ΒΟ Β ἰδϑίθαὰ Σοὺσ βονδὴ ἀδγβ. 
Οη [86 ἔυγῖδμοῦ ἀοἰλὶ}5 οὗ ἴῃς σΟὨΒΡίγαου, 8ε6 οα 
Μαῖί. χχνὶ!. ΤΙ 

ψεγ. 2. δ ΒΔΡΙῪ ἴποχὸ Β)}8}} 6 ἃ τυσλυῖί. 
Τῆς ἔοτηῃ ἱπα)ςδίςβ ὀχρεοϊδλέοη (μαὶ (π8 πουἹὰ 
ΟΟΣΙΔΙΏΪΥ σα β0]. 

νει. 3. ὙΈΣΙΟ δὸ 'ψ88 ἴῃ Βοίδβαδιιν. [πάςεδηϊε 
ἃ5 ἴῃ Μαῖον"Β δοοουηί, --- ΟἸΒΏΒοΣ,. ΤΟὮΩ : 
“ἃ Ῥουηά;᾽ εἴς. --- βρίκομασὰ, οὐ “πατὰ ρἱϑβιϊς." 
“Ναγά᾽ τηδδῃβ ὯΠ οὔδηῖαὶ] σύτη, Ὀαὲ (ἢς Οτεοκ 
ψοσα ὁ ροἰβες ᾽ 15. ακίπ ἴὸ ([ῃ6 πνοτὰ πχεδηϊηρ " ἐδ τἢ- 
ἔν], δηᾶὰ ὈγοῦδΟ τεΐεσβ ἴο τἴ86 Ρυτὶὶῦ οὗ (ἂς 
τοοίουβ συῃῃ. Βυϊῖ οἴοΙβ πησότγοίαπα 1 88 πηθδῃ- 

Ἰὴρ " ἀΓΙΏΚΑΡΪΕ,᾽ ἑ. 5. χυϊά ; δοτλς (ἈΚ τδαϊ ἴἢς 
δα)εοῖνε γοΐετβ ἴο τῆς ρἷδος ἔσγοτιλ ψὨΙσἢ ἰξ σάτα. 
-- Υ̓́ΟΣΥῪ ΘΟΕ Εἶν. 566 νεῖ. αὶ; ΟΟΠΊΡ. [ἢ ΧΙ. δ. --- 
8.0.0 ὕχακο ἴ:9 ὉΟΧ. Οτυβὶηρς ἰἢ6 δος οὗ τῆς 
ουδὲ ἢ τῆς δαηᾶδι. ὅδε6 ποῖεβ οὐ Μαιῖζδον. 
Μαγκ δίοης ρσίνοβ [815 ἀςίδι}, 
ες. 4 ΦΟΣΟ δύο0. Μαίϊδεν: ᾿Ηἰ5 

ἀἰδοΐ Ρ]ε8 ;᾽ Τοδη : “οἷς οὗ Ηἰ5 ἀϊ5ο}ρ]εβ, [υ.ἀ48;᾽ 
εἴς. Τα δεϑὲ διιβογιϊεβ οσηϊὲ ἴῃ τυοσάβ, " δῃὰ 
5216.) Τυάδλβ δἷομπε βροκε ουἵ; ἴῃς ἔδβεϊϊηρ νγῶϑ 
ΘΏΘΓΑΙ, βου πὸ ἀουδὲ ἱπδεραιϊεὰ ὈΥ Βπι. 
ες οη Ϊοβδῃ χιὶ. 6. 
Ψετ. ς. πὰ ΣΑυΥτΑ χοᾶ ΟΣ. Ρο- 

ΟΣ ἰο Μασ. Τὰς οΥἱκίπαὶ β6 6 π}5 ἴο ἱπάϊοδίε ἃ 

ΒΑΥΒἢ δ άγεϑα ἰὸ ΜΑΙ, ᾿δουρ ἢ ἴμοτε ψγ85 ὑσόρα- 
ὈΪΥ 4150 ἃ ζεη ΓΔ] ΓΩΌΓΙΩῸΣ ἀϑαίϊηϑί Ὦδυ. 

ΕΓ. 6. [δὲ ΒΟΣ δἷσδὸ (8ο Τ᾽ δη, θυϊ δά ἀτεϑϑοα 
ἴῃ 16 δἰησυϊασ ἰο [425]. --- ἼΒο τεβὲ οὗ (86. νοῦβα 
οοὐτοβροῦαβ ψ] ἢ Μαιίδεν. 
ει. )γ. ῬΒΘΏΒΟΟΨΟΥ γὸὺ ΨῚ] γ0 0δπ ἄο ἴδοι 

Βοοᾶ, ῬδουΑΓ ἴο Μασ, δαϊ ᾿ορ]]ςὰ ἰῃ [ἢ οἴποσ 
δοοουηῖβ. 

γει. 8. Βδὴῃσο βοῖδι ὅοποὸ ϑϑδὲ δ')ὸ οουϊὰ. Τ  Ϊϊ,, 
“νῆαϊ 5ῆε μΒαὰ 886 αἷα,.᾽ Ῥεουϊΐατ ἴο Ματῖς. 
ΗἸΡ Ῥγαῖβεῖ ἈΝ μδί πε ἀἰὰ νγᾶβ ἃ Ὁοϑίν σοσῖ ἴῃ 
ἰιϑεὶξ, δηὰ γε 18 ἡυάσεά ὉΥ [86 βδῆγς βἰδπαδγαά 25 
τῆς δεῖ οὗ 186 ῬΟΟΥ ὙΠΔΟῪ (ΟΠΔΡ. Χὶϊ. 44), οἱ 
ΜΠΟΙΩ ἃ 5 τη ΐῦ σοτητηδηθαϊίζοῃ ἰ8Β Ὀεβίιονγεα. -- 
886 Πα δποϊηϊθᾶ Σ ὈοάΥ Ὀοίοσομβαιᾶἃ. Τῆςβα 
Ὑτογὰβ πηοβὲ Ὀ᾽ΔΙΏΪΥ ἱπάϊοαῖϊς μα Μᾶσυ, Ἔνθ ἰξ 
886 ἀἰά ποῦ υπάἀοτβίλπα [ἢς ὅ1]] βἰσηϊδοληος οὗ ΠῚ 
ἃςὶ οὗ Ἰονε, ἱπ βοὴ 86 ῆ86 δηξοὶραϊδα Η15 βρεεαν 
ἀεφαιῇ. --- Βαιγίηα. Τῆς Οτεεῖς ποσὰ τεΐοσβ ἴὸ 
ἴδε ᾿τδο]6 ργοραγδύοηῃ ἔοσ ἰῆς τοτ Ὁ. 

γεῖ. 9. Τμσουρδοῦῖ (1 τΟτδὶγ “ ἰηῖο ᾽) δι0 019 
ψοσϊὰ. ΤῊΪ5 ρστάρῆϊς ἰουςἢ ῥἱοΐυτεβ ἴη6 ἑαΐυγε 
ψοτῖς οὗ ενδηροϊζαϊΐίοη; ἴῃς ροβρεὶ φοίῃρ ουῖ 
ἰηῖο τῇς ψ 016 του. Οα ἴδε ἐπιροτίδαπὶ ᾿πέου- 
6ῃς68 ἔτοπὶ {18 γεῖβε, 8ε6. ἡοῖς οἡ Μαῖ. χχνὶ. 11. 

ΨΕΙΘ. 10, 11. 866 οῃ Μαῖϊ. χχνὶ. 14-|1|6; 1Γυξκς 
ΧΧῚ. 4-6. Βοῖδ δοοουηΐβ ἅγὰ ζΌ]]ΕΓ. --- ὸ ὅδδὲ 
ὍὉ8 660 οὗὐ ἴδο ἐποῖτνο, [ἰἰ., “δε οἷς οὗ ἴδε 
Τ πε εῖνς;, Ροϊπηρς ἴο ἃ νὰ ]]-ἰζῆονσιι ΟἸδ. -- Τδδῖ 
(1π οτγάδγ μαι) ταὶς ἀοῖνοῦ δἰ ὌΡ ππΐὸ 
ἴοι. Τῆς ἀεδηίϊίε ρυγροβε οὗ [υἀλ8 15 Ὁτουκὰῖ 
ουἱϊξ πιογα ΠΥ μεστὰ ἴθδη Ὀν Μαδιίμβεν. Τὰς ἀο- 
Ἰἰνου ἰο ἔθοπὶ ἰηνοϊνεα 411 ἔῃς τεβὲ οὗ οὖσ 1,ογὰ 8 
ΒΒ σΊηρ5. --- ΤΟΥ ποατὰ ἱῖ. ΗἩεαλγίηνς (ἢ ς 
τραή δ διὰ ΤῊΙΒ ἰ8 ρεου ΑΓ ἰο ΜΆΙΚ. --- Ῥσοσοϊδοᾶ. 
ΤὮΘ ΙΔΟΠΟῪ γγ28 ΡΥ ΔΌΪΥ ποῖ ραϊὰ ὑπ} 86 πἰρδξ 
οὗ {πε Ὀείϊγαγδὶ, 

ΟΗΑΡΤΕΚ ΧΙΝ. 12--26. 

7} ΖογαΣ ϑμῤ}6γ. 

12“ ΝῸϊ τὰς ἔγϑ ἀδὺῪ οὗ υῃϊ]οανθηθα Ὀγοδά, σψβθη (ΠΕΥ « Ματτ, πανὶ. 
δ ΚΠ164.32 [ῃ6 ρδββονϑσ, ἢὶ8 αἰβοὶρ68 βαϊὰ 8 υπῖο ἢΐπι, ποτ 

Δ οτα ψἱἱϊς τθου. [αὶ γα ρὸ δηὰ ργέραγε " (δδὲ ἴῇου τηᾶγαϑῖ 

13 οδΐ ἴῃ6 ρϑϑονοῦ } Απά δ βεηάοίῃ ἔοσί ἢ} δ ἔπο οὗ [5 αἰβοΐ 168, 
δηὰ δδιτἢ πηΐο ἵει, αο γε ἱπῖο [πε οἰΐγ, δῃὰ ποσὰ 5141} τηθεῖ 

14 γοι ἃ τῇδῃ Ὀοασίηρ ἃ Ὀἰζοθοσ οὗ ψδῖογ: ἔο]]ονν πη. Απὰ 

1 ᾿ς» ϑγέ Οἡ 3 βλοσϊ δορὰ 
δ ο»"ἱξ ἴον 

8 5ΔΥῪ 4 τ ΆΚΘ ΥΟΔΑΥ͂ 
δ ον» γε 



ΓΗΑΡ. ΧΙΨΝ. 12-26.] ΤῊΕ ΟΟΘΡΕῚ, ΑΟΓΟΟΚΌΙΝΕ ΤΟ ΜΑΕΚΚ. 

ΨΥ ΠΟΓΟΘΟΟΥΟΥ 6 5}4]1] γοῖ ἴῃ, 54Υ γε ἴο ἴῃς σοοάτηδη οἵ [Π6 
Βουβε, Τῆς Μαβίεσγ βαἰ[ὰ, ὕ Ώδσγε ἰ5 1ῃ6 8 “ ριιδβίομδιαθασ, ΜΏΘγα 1 ἦ [ακο ἢ. γι 

[5 5}]19 οδί [6 ραϑβϑονοσ Ὑ1 τὴν ἀϊβοῖρ]ε5 ἡ Απά δὲ ψ1}} 10. βῇενν 
γοῦ ἃ ἰαγρ ὌΡΡΟΥ τοόοπὶ {υγηϊϑῃεα “μα ῥγεραγεὰ :1} [δοτγα 13 

16 τηᾶῖζα σελ ἔογσ ὑ8.( Απᾶ ἢ18}8 αἰβοὶρὶ688 ψεηΐ ἰοσίῃ, δῃηά 
δ ἰηΐῖο [86 οἱΐγ, δῃὰ ἔουπα 848 ἢ6 [δὰ 8414 υηΐο [δι : 
Δηα [ΠΟΥ τηδᾶς γεδαν ἔδ6 Ῥϑβϑονυϑσ. 

17, 18 4ΔΑμπάᾶ ἴῃ τῆς "αὶ Ἔνεηΐηρ 6 σοϊησίῃ τἱτ [η6 ἔνεῖνα. Απᾶ 302: ὕσκα 
48 ἴΠ6Ὺ 88ῖ δπὰ ἀἰὰ εαἱ,16 [16ϑ8ι1 βαϊά, ΝΈΥΙΪγ 1 58} αηΐο γουῦ, Οπ6 Φ΄ΠΠοὴ 

19 οὗ γοῦ ψΒΙΟΙ οαἴεῖῃ 11 τὴς 5841} Ὀεΐγαν τηθ6.16 Απὰ 1 {Π6γ 
Ῥαράδῃ ο θῈ βοσγονξιϊ, ἀῃὰ ἴο 58 Υ ὑπίο πὶ πα ὈΥ οη6, 7. 11} 

20 Δῃά δηοίδοσγ σαἱά, 75 1 1}}18 Απὰ δ6 δηβινοσοά δηά 15 βαϊὰ υηΐο 

(θη, 12 ἐς οπς οὗ ἴδε {χνεῖνο, μα Ὁ ἀἰρρεῖθβ ἢ πα ἴῃ ἴἢ6 
21 αἀἴβ. Τῆς 31 Θοὴ οἵ πιδὴ ἰηάθοὰ 33 ροοίῃ, 85 3 11 15 υτιτθη οὗ. 

ἴα : Ῥυΐ ψος ἴο 35 ται τηδῃ Ὀγ 35 νοῦ [6 Θοὴ οὗ πηδῃ [15 
Ὀείγαγεα ! ροοά ψεῖα 1 ἔοσ [παῖ τηδῃ 1 δε δά πδνεγ Ὀδεη 
Ὀοτη. 

4“ Απὰ 88 ἴδον αἀἰά φαι,} [6515 5 ἰοοῖκ Ὀγθδά, δηὰ Ὀ]65564, δηα 38 

χά 22, δῃὰ ραν ἴο ἴδηι, δηὰ 56]4, ΤάΚο, δδῖ ; 9. (185 15 ΤΥ 

23 Ὀοάγ. Αμπά δε ἴοοκ ἴδε 89 οὰρ, δῃὰ ψῇθη ἢ6 88 ρίνεμ {πδηΚ5, 

24 Ὧδ ρανὰ 2281 τὸ (ἢ6πι: δηὰ ἴπ6γ 41} ἀγδηῖ οἵ 1. Αμπά δε 5αϊὰ 
υηΐο ἴεπ, ΤἼΙ5 18 ΤΥ ὈΪοοά οὗ ἴπε πον 83 ἐοϑίδηχθηϊ, 8. νυ] οἢ 15 

25 5ῃ6α ἔογ τῆδῃγ. ΨΈΓΙΥ 1 58 υηΐο γου, 1 Μ}1 ἀτίπὶς πὸ τιοσγα οἵ 
[86 ἔγυϊ οὗ ἴῃς νίπα, υπῈ}} [Πδὶ ἀδὺ τΠ4ι 88 1 ἀτίηκ 1 ποῦν ἴῃ [ἢ 6 
κΚίηράοπι οὗ ἀοά. 

"Αμπὰ ψἤδη [ΠΟΥ δ βυπρ ἃ Ὦγτηη, ἴΠ 6. ψεπὶ ουἕ ἱπίο 38 (ῃς 7 δὲ ἐδὰ 
τηουηΐ οὗ ΟἸ]Ινε8. 
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αἵ ΜΑΤΎ. χχνΐ. 

“« ΜΑΤΊΎ. χχνυΐ. 
26-2ο; υὐκα 
χχίϊ 17, 10, 
20, 18; ι Οσε, 
χὶ, 22-Σς. 

22 

26 

Τ ΦΉΣ 8. ἐλε δεεῦ αεέλο» ζέδς γδασῖ ΤᾺΥ 9 ΤῺΔΥ 10. Ση56γζ ἈΪΏ.561Ὲ 
ἯἹ γρδαῪ 13 λῃᾷ ἴῃεγε 18. (ἢὴ6 16 ψἤδη ἰΐ γγὰ8 16 ΕΓ δδίϊηρ 
16 Οηε οὗ γου 5841] ὈεΊΓΑΥ τλθ, ὄνεη πὸ ἰδὲ οαϊθίῃ στ τὴθ 
Τρ»; Απηὰ 16. μὧὰε ὁσεΐ ατέλογέζέσε ο» εξ αὐτιὰ ΔΠΟΙΠΟΓ σαζά, 75 11 1} 
1 ργ»εΐ δληβιπτοτοα δηὰ Ὁ 6 τῃδὶ Ἅ1: ἘῸγ [ἢ6 ογεΐέ πα οοά 
38. ον θῇ 83 Ψ. ὨηῖΟ 356 ττουρΡἢ 36 ηοῖ “1 Ἦβ 
38. ψΏδη δα δδὰ Ὀ[655ε.ὰ, Θ ΚΞζᾷὈ0ΡῸΙΙΆΚε γε; 2} ὀεεΐ αμ λογεέδς ογεΐξ θοαὶ 
54 81 γε ἐξ 823 ἐὰφ δεεΐ αμέλογεξέός ὀνεῖζ ΠΟῪ 
88 ςονοηδηΐ δὲ γῆδη 

ΟΟΝΤΕΝΤΒΕ: ΤῊς 2γέῤαγαζίονε (νετβ. 12--16) ; 
[ῃς 2α:εονεν (615. 17-21) ; τὴς ἡ» ρὐμρίον οὐ 1λὲ 
Ζιονγα): ϑμωῤ)έν (νοτβ. 22-26). Οἡ (δ6 τιοάς οὗ 
ςεἰςὈγδιίησ [ἃς Ῥάββονεσ, 5866 οηυ Μαῖίδπεν χχνὶ. 
17--30; οη ἴδ6 ΒΕΤΟΘΟΙΡΕΎ, 8566 Ρ. 2ο8. Τῆε δ.- 
οουῃῖ Ὀεΐοτε ὕ8 ργεβθηΐβ ᾿{Π|ὲ (Παὶ 18 Ῥεου αγ. 

γεῖβ. 12-1:6. ΤῊΣΞ ΡΚΕΡΑΚΑΤΙΟΝ ἔου ἰἢε ῬΑ88- 
ΟΥ̓ΕΓ. 

γετ. 1. το οὗ δπιἷε ἀἰδοὶρ]ο8δ. [Π.ΚῸ ροἶνεβ 
ΤΠεῖγ ὨΔΤΏ68 : ὁ Ῥεῖεσ δπὰ [οδη.ἷ --- Α πιδὴ θαυ 
δι ΟΣ οὗ ψαῖοσ. ΤῊ νγὰϑ (Π6 ϑίρῃῃ ὉΥ νἢϊοἢ 
ἴογ 5Βῃουϊὰ Κῆον ἰπι. Τἢδ να 556] νγὰ58 δδγίμεῃ, 
Ὁ ἴῃς ἕδλοῖ ἢΔ25 ὯὩῸ ΠΕΟΟΒΒΑΤΥ 5 σηΙβολποα. 

γεῖ. 14. Τὸ ἴ89 ἄχηδῃ οὗὐ ἴ.19 Ὠοῦδ0, ΟτΥχ 
“τηλϑῖοεσ οὗ ἴδε πουϑ86. Ἐν ἀΘΠΕΥ ποὶ ἴῃς τηδῃ 
ἴεν [ο]]ονγεα, --- Ἱ βιοδί δι θοσΣ. “Τῆς ποσχὰ 
υϑοα ΡΥΟΡΕΙΙΥ ἀεποῖθβ ἃ ρίδοα Ώοσα ἃ ἰσάνθι δῦ 

ΨΟ1. 1. 21 

ὉΠ]οΔα5 ἢ]5 Ὀεδϑβί, ΟΥ 84]115 ἔοσ ἴδε πίρῃϊ ; ἤδη δῇ 
πῃ οἵ Ρἷδος οἵ ρυῦ]ῖς δπιοσγιδϊηπιοπὶ; [ἤδη ἃ 
Βἰχοὰ τοόοῖι, 48 πότε ᾿ (ΑἸοχαπᾶοσ). Τῆς οοτγεοὶ 
ταδάϊηρ “ταγ,᾽ 15 Ξυρρεβῆνε. ΟὐυζΓ 1, ογὰ ᾿δγ5 οἰδιμπι 
ἴο ἱξ, ἀνδηὴ που τ ψασα ἴο ὃς Ὠἰγοά. 

γεΥ. 15. Ὅρροσ σοοῦ. οἱ {με βεοοπὰ ἤοοσ. 
Θολο {πὴ Κ ἰ τγὰ8 τῆς ΑἸ] Δ ἢ,᾽ ΟΥ ἴῃς τοοπὶ ΟἹ 
1ῆ6 Βουδβεΐορ, 45 τοργοβεηίεα ἴῃ (ἢς Δδοοοιῃρᾶηγυ- 
ἱῃρ ουϊ. - ΕᾺχΗΪδη θὰ, ἑ. Ζ., τ τΔ0]65 ἀπ σους 68. 
- Βοδάγ, 2. ἐ., ὉΥ ἴῇς Πουβεδοϊάογ, ψιλὸ ῥὑγονί δὰ 
(Ὧ6 Ἰατηῦ, εἴς. ὅ66 οὐ Μαῖϊῖΐ. χχυϊ. 17. -- Ἱαἰκο 
τοδὰγ. Τὰς ἔχ ΠΟΥ ΡῬΓΟΡΑΓΔΌΟΙΒ ΠΕΟΟβΘΑΓΥ ΟΣ 
ἴῃς ρδββονοσ. 

ἍΕεΙΒ. 17-.21. ΤῊΚ ῬΑΘΘΟΝΕῈΚ (ΕΙΕΒΕΑΤΙΟΝ. 
566 οὐ Μαίϊ. χχνὶ. 20--25 ; σορ. ἴπ6 ΡΔΓ4]116] δο- 
οουηΐβ οὗ [λμ|κὸ δπα ΤοΒη. 
ες. 18. θπ9 οὗ γοι δ. 4}} Ὀοίσαν πιϑ, ουθπ Β6 
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ἰδεῖ οοἴοῖι σἱῦλ τθΘ. ΤΆὨς ἤγϑι οἴδυδε ἰΒ ψογά ἃ3 υεσ. 20, ἱπαϊοαῖς, (δὲ [0845 τεοϊηοα πεὰγ Η π,. 
ἴον νοσὰ {86 βαπὶα ἰῃ ἴῃς δοοουηίβ οὗ Μαίμεν, Οπ τἴῃ6 ῥγοῦδῦ]α ογάθσ οὗ ἴῃς νατίουβ ἱποϊάεπί 

ἘΣ ἀκάδοιτα ὃγ τῇς ἔουτ Ενδηρς 8.5, δες Μαῖί. χχυὶ. 

ἐἵγει. ῖ9. ΤΆ αυσδιίοη οὗ [.ἀλ8 (Μαιμεν) 8 
οἴαξι Ἀδτα. Οοιρ. δὲ [815 ροϊηξ [ολη χϑὶ!. 
215-10. 
᾿ ΕΓΒ. 22-2ὦ6. ΤῊΚ [ΝΘΤΙΤΌΤΙΟΝ ΟΕ ΤῊΚ 

ΓΟΒΡ᾿5 ΒΌΡΡΕΒ. ὅε6 ποίεβ οὔ Ρ. 219; (ΟΡ. 
“πες ΧΧΙΣ, 19, 20; 1 (ον τ. ΧΙ. 5325), 4150 ]οἤῃ 

ι ΗΕ. Τῆε ρῥεου] γι ῖ65 οὗ Μαγκ᾽β δοσουῃϊ, 
ΜΗΔῊ ΤΕΒΘΠῚ Ὁ] ς 8 οἴοβοὶν ἴδαὲς οὗ Μαιίμεν, δῖς 
ΠΔΕΓΟΙΥ [ῃς οπιἰββίοῃ οὐ “"εαῖ᾽ (νεσ. 22) ; ἴδε ἰἴῃ- 
δεγίίοῃ οὗ ἴῃς οἰδυβε: Απὰ ΠΟΥ͂ δ} ἀσδαηὶκ οὗ ἱΐ 
(νετ, 23) ; ἴῃς Οπλ᾽ 58ἴοῃ οὗ ἴῃς νογάβ : “ἔοσγ (ὃς 
ΤΟΙ ἰβϑίοη οὗ 581η5, δέϊοι ΖὉῸΣ ΣΏΔΩΥ (νετσ. 24), δηὰ 
τὴς 5] σεν Ὀγεέοετ ἔοτῃ οὗ [86 τπουρῇξ ἴῃ νεγ. 
25.--- Οἡ ἴῆς ᾿Ἰποϊἀεηῖβ τ ΒΟ οσουττεαά Ὀεΐοτε ἴῃς 
ἀεραγίυτγε ἴο ἴδε Μουπί οἔ ΟἸνε8, δηᾷ (δς ἊΣ 

Μάδῖκ, δηὰ οδῃ ; (δε ἰδϑὲ οἴδυβε, 50 ἔρος ἃπὰ ὈΠΗῪ ἴμαὶ Ῥείετ᾽ 5 ἀεπίδὶ νγᾶβ ὑνῖος ξοσεῖο 
80 ἔ0]] οἱ εὐεῖ, 18 Ρεουϊίαν ἴο Μαγῖ. 15, Δ8 611} ποῖεβ οἡ Μαῖί. χχνὶ. 30, 31-(6. 

ὥρρον ἤοοπι, οὐ αυοεῖ Ομαδπίῆογ. 

ΟΗΑΡΤΕΚ ΧΙΝ. 27--"2. 

7λε Κααγ ἴο σεϊλεορεαηδ, {ἦε Ασο»ν ἐμ λς Οσαγαΐφηε, 1.ε Βείγαγαί, 

224 Λ ΝῸὈ Ϊ|65805 5411} απο τΠδῖ, ΑἹ] γε 5081] Ὀ6 οἤεηάεά Ὀ6- « ΜΕΤΗΡΗ: 
οαιδε οὗ τὸ [818 ηἰρδϊ :1 ον ἰ 18 ψτιτίθη, δὲ 111 βιηϊία ὁ Ζκοη. χίῇ.7. 

28 ἴῇῆ6. ϑῃορδμοσγα, δηὰ [6 δῆδερ 5}4}1] 6 βοδίίογθα.32 Βιϊῖ δ δίζεσ 

29 ἴδμαῖ 1 δῖ τίβεη, 1 ν}}} γὸ Ὀεΐογε γοι ἰηΐο (411166δ. Βιυΐῖ Ῥεῖεγ 
5814 υηΐο Εἴτῃ, ΑΙΙΠΒουΡ ἢ 411] 58.411} Ὀς οβεπαςά, γοῖ τοὴδ ποῖ 1. 

20 Δῃὰ 6505 βαϊϊῃ υπΐο αἴτπη, ΝΈΓΠΥ 1 58Ὺ υηΐο ἴῃεε, Τῆδϊ [15 
41 ἀΔγ, φυδρε ἸῺ [15 ηἰρῃῖ, θεΐοτε ἴῃ 6 σοοῖκ οτγονν “ ὑνὶςα, ἴοι ὅ 514] ς γέτε. 68, γΣ 

ἄδην πα ἴπτιοσθ. Βυΐ ἢδ β8ρᾶκα ἴπ6 τῇογε ὁ νϑῃειηθηῖγ, Γ1 
Βῃου ἃ ἴ ἀϊα ψ τ ΤΠ66,1 Μ1] ποῖ ἀδὴγ ἴδ 6 ἴῃ δὴγ ν 56. [ΓΚε- 
νν1568 9 4150 βαϊά τῇδ γ 8]], 

422 “Απά το Υ σδῖηα ἴο 30 ἃ ρἶδοθ ψῃϊοἢ 5 παπιεα (ει ββοιηδηδ : μέρ ταπις 
δΔηα ἢδ6 5411ἢ ἴο 15 αἰβοῖρ]65, 511 γα Ὦθσα, ΨΨΏΠ61 5841} ὑγᾶγ. ταϊ. 4ο- 6 

43 Απὰ ἢδ [Δ.κ6 [ἢ ΜῈ Ὠἰτῃ Ῥεΐεσ δηᾶ [Δη165 δηὰ [οἤῃ, διιὰ θδρδῃ 

34 “ἴο Ὀ6 8οτα δ:η4Ζβά, δηά ἴο ΡῈ νΈΎῪ βαᾶνυ ; 11 Απα 13 51 ἢ ἀπο, ςεεομρ ἰα. 
τἤδτη, ΜΥ 5800] 15 Ὄδχοδεάϊηρ βογγονίυὶ 15. πηΐο ἀδαίῃ : ἴϑυτυ γε ᾿δ 

45. δότε, δηα νψαΐϊοῆ. Αμὰ δὲ ψεηΐ ἰοσινναγὰ ἃ {1{{|6, ἀπά 611] οα [ἴῃς 
δτουηᾶ, ἀπά ργαγεὰ {μῖ, ἰξ ἰΐ ψτασα ροββίθ]6, " τὰ6 βου πιρῶι7 μεοθςς ΕΥ̓ΠΕ 

36 Ρ458 16 ἔτγοπι τω. Απᾶ δε ϑαἰά, ΖΑ ΌΡα, Εδίμεσ, 411 «ἰηρβ ἀρ Ἐοπι γῇ. 
Ῥοϑβ510]6 πηῖο ἴῃ 66 ; ἴακα δινδὺ [15 ΟΌΡ ἔγοτῃ τὴ8 : πανοσίθε 655, ἜΥΘΒΟΩΝ 

47 ποῖ ΜΏΔΕΙ Μ1}}, Ὀυς δῖ ἴηου ψ|]ϊ. Απα ἢδ6 οοπηείῃ, δπὰ ἢπά- 

Θἴἢ [ΠΘὩλ 5]δερίηρ, δηὰ βαϊτ υηΐο Ῥεῖίοσ, ϑἰπιοη, βἰθαραϑῖ ἴδοι ἡ 

48 οουάεβι ποῖ ἴπου ψαϊς ἢ οὔθ δου ΔΝ αϊςἢ γε 1 δῃὰ ῥγαυ, ἰδϑϑῖ 

1 χὰφ δέε’ αμίλογέζέες ονεῖζ Ὀδολυβε οὗ τπὴὸ [85 ηἰρῶϊ 3 ἐμδεγέ ΑΔὈτοδὰ 
8. Ἡονεϊΐξ 4 γαϊβϑϑα ὕρ 
δ᾽ Τῇδὶ δου, ἰο- αν, δύδρ (818 ηἷρηϊ, Ὀεδέογε [Π6 σοςῖκ ογον ὑνῖσς (σεῦ ἄπ 

έο ὅδε δέεξ αμὲ ὀγέμέδς) δ ρχοδδαϊηρ ἿἼ τηυβῖ 
8 σ»Ζ ἴῃ ΔῸῪ τῖβα 9 Αηὰ ἴῃ [κε ΏΔΠΠΘΥ 10 ροπῖα ηἴο 
Δ ΟΥΘΔΙΪΥ διηδζαά, δηᾶ βοζὰ ἰγου δα 11. ζηεογί Ὦ6 
18 2,567 2 ἜσΘἢ 16 Σμρεγ ΑΤΑΥ 16 γαῖ γε 



(ΗΑΡ. ΧΙΨΝ. 27--52.] ΤΗΕ ΟΟΘΡΕῚ, ΑΓΓΟΚΌΙΝΟα ΤΟ ΜΑΕΚ. 

γε δηΐεσ 15 Ἰηἴο τετηρίδτίοη. ΤὨδ 8ρ1|| {γαϊν ἐς τοδάγ," θὰϊ [86 
290 βεβῇ ὧς ψεακ. Δηᾶ δραΐη ἢεῈὲ ψοηΐ ννᾶυ, δηᾶ ρτγαγϑά, δηὰ 

40 8.0 4ἴκε 15 ([ἢς βᾶ6 ψογάβ. Απάᾶ ψῇδθη ἢδ τεϊυγηδά, ἢδ 1" ἰουπὰ 
[Ώ6τὴ ἀβῖθαρ δραϑίη,9 (ἔοσ {δεῖν Ἔεγδϑ ννεγα 3: ἤδξανγυ,) πείίμεγ ἢ ψἰϑί 
ἴεγ 33 νβαῖ ἴο δῆβψεσ ἢ. Απᾶ δε οοϊπμειῃ ἴῃς (Ὠἰγά {ἰτὰ6, 
δηά 5411ἢ υηἴο [ἤδτ, 5166 0 ΟἹ ποῦν, ἀῃαὰ ἴδκα γον τοϑί: [{ 15 
ΘΠΟΙΡΏ, [ἢ 6 ΒΟῸΓ ἰ8 σοῖς ; Ὀεῃο]ά, [6 ϑοὴ οὗ τηδῇ 18 δείϊγαγθά 

Ἰηῖο [6 δαπάβ οὗ βίπῃειβ. Εἶδε ὑρ,3 δ 8 ρὸ ; 3 Ἰο, 5 ἢς {Παῖ 
Ὀοίγαυθ τ ΔΘ 15 δ δδηά. 

ΣΑηά ἱτωπηθαϊδίεϊγ,25 ἢ] 6 Ὧδ γεῖ βρακε, σοσιείῃ [ἀ88, ΟοηἋ 
οὗ τῆς ἵψεῖνα, ἀπὰ πιῇ Ὠἰμὰ ἃ ρστοαΐ 5 τηυ πᾶς ψ] βνοσάϑ 
Δηά βἴανεβ, ἔσοτῃ [ἢ6 οἰϊεῖ ργδϑίβ δηά [6 80 Υ1065 δηὰ [δ 6] 468. 

44 Απα 335 Βε [μαῖ Ὀείϊγταγβεα ᾿ἷπὶ δα ρίνεη ἴπεῖὰ ἃ [οΚθῃ, βαγίηρ, 

ἉΝΒοιϊβοονοσ 1 5841] [ῖ58, [ἢδλί β8δπη6 39 15. ἣ6 ; δῖα ἢϊτῃ, δῃὰ ἰοδὰ 

45 ἀξρε ΑὙΑΥ 5αΐεϊγ.α Απά 85 8000 848 ὃ 6 νγὰ8 Ὁοηθ, Ὧδ φΌΘΙΒ 
δίχα ρ ῖνναγ 81 τὸ Ὠΐπη, δπὰ βαιτ, Μαϑίοσ, 32 Μαβίογ ; 83. δηὰ Κ᾽ββθὰ 

46 Ὠΐῃ. Απᾶ [τἋΠον ἰαιὰ τπεὶγ Ὠδηπᾶβ οἡ δίῃ, δηά ἴοοϊς ἢ ΐπι. 
47 Απάδέρῃςε οὗ {μεπὶ ἰῃαὶ 5ϊοοά ὈΥ ἄγεν ἃ ὃ βσνοτζά, δηά βιηοΐβ 
48 488 Ξοινδηῖ οὗ [6 ΒΙρὮ ρῥγίθϑδί, δηὰ ουἱϊ8ϊ οἱ ἢἰβ8 ϑασ.0 Απά 

]ε818 δηβϑνογεα δηα 8414 υπΐο ἴῆθῃ, Ασα γε Ἴσοπὴθ οιμ, 85 
ἀραϊηβί ἃ [ῃ1εῖ,28 ἢ σνογάβ δηὰ τὐΐζά 85 βἴαναεβ ἴο ἴδκε 3 τηὸ ἡ 

49 1 να8 ἀδιὲγ τ γοὺ ἴῃ 16 ἴθρ]6Ὲ ἰθαοβίηρσ, δῃά γε ἴοοκ πὶ 

50 ποῖ: Ὀαΐ [6 Θογρίυγεβ ταυϑί Εἰ ΡῈ ἔ16]1εἀ. Απὰ {δεν 8}} ἔοτ- 
βδοοῖκ δίῃ, δηα δά, 

Απάᾶ ἴδεσε [ο]οννεά Ὠΐτὰ ἃ σεγίδίη γουηρ τηδη,2 Βανίῃρ ἃ 
᾿ηδη οἰοῖἢ σαϑὲ δρουΐ ἀξς 3 πακοά δοών, δπὰ [6 γουηρ τθῃ 5’ 

52 ἰα1α “5 Ποϊ]ά οἡ Ὠἴτῃ : Απά ἢδ ἰοἔς [6 ποθὴ οἹοϊῃ, διὰ 86 ἔτοπι 
[δὰ “6 πακοα, 

41 

42 

43 

5Ι 

16 τηλί γε επῖϑγ ποῖ 1 Ἰηάορα 15 πη Πρ 18 βαυΐῃρ' 
19 ἐᾷ δετέ σέ λον 65 γεσα ἀραὶῃ Ἦὰ σᾶτης δηά Ὁ 5] δε ρΙηρ, 
1 ἐμόγέ νοῦ 32 Δηὰ (Ὦ6Υ Κηεν ποῖ ἡ 35. Ατἶβε 34. ΡῈ ρσοΐηρ' 
35 θΕΒοΪὰ ἉΚ535 αεγδλισῃίναυ ἔΓἔ χάφ ὅδε αμέλονέζέες ονεῖξ στοαὶ 1Γ8 Νοὸν 
39 ρ»εἶζ ΒΔ 6 8 ΜΉ ΘΗ δ: οιγαὶ ρλ ννΑΥ ἢ6 οδΔπια 8ὲι Ογέσξ ἙΔΌὈΙ 
886 ο»1} Μαβῖον (“ἐεορμαί 2 1»9η:6) 8ι Βυΐϊ 4 σαγίδ"}  δδὅ ἢΪ8 
86 (ἢ6 1 ἴοοκ 88 ΤΟΌΌΘΓ 89 εξ τὐῖλ 
40 561ΖῈ 41 Βυῖ “λὲς ἐς ἄσηδ ἴμδὶ [86 ϑΘοσίρίυγεβ πιὶρῃςξ 
43 4 σογίδίη γουηρ τηλη ζό] ον α τ ἢ Πΐπὶ 
44. 1ῃδγ (σεεογάέμρ το 2.6 δέτί αιεέλο» 7165) 
46. ,λὲ δες αμείλον τό ο»εῖζ ἔγοτα τσὴ 

45 Ὦ τη, ου δὲς 
46 ἰὰγ " 
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ΟΝ τῆς ΠΆΣΙΠΟΣΥ, 866 οὐ Μαῖίῖ. χχνὶ. 321-46. 
ὙἼΒ6 οοηνετβδίίοη, τεοοσαθα ἴῃ νοΓ5. 27---2}}, ἴοοῖκ 
Ρίδεα οὐ δε ΨΑΥ ἰὸ (εἰ ϑεπιδηα. αὐὶκ ἰη- 
ἰγοάυοοβ ἃ ὩΕῊ δηὰ βιγικὶηρ ἱποιάδηξ (νοῖβ. σἱ, 

). 
δέει. 27-.321. ΤῊΞ ΝΑΥ Τὸ ΟἙΤΉΞΕΜΑΝΕ. 
1 οἷοβα δρτεεθης ἢ Μαῖμεν. ὙὍὙΠῈ ψοσαβ 
Ῥοςδῦβε οὗ πιὲ {Π|5 πίρῆς᾽ (νεῦ, 27) ϑῃμουϊὰ θὲ 
οὐϊτςὰ. [Ιη νοῦ. 28, Μασκ :ηἰσοάιϊςςϑβ ἃ ϑἰΓοηροΥ 
ποτὰ, μουδναΐξ, ὁ ποιντηβιδηάϊηρ ᾿ [ἢ15 βοδίουηρ, 

Ὁ ΨΜΜ1]1 θὲ ρμαϊδεσεα ἀραὶπ 'ἰῃ 41}166. δες οἡ 
αἴϊ. χχνὶ. 32. 
γεῖ. 1οσθ. Τμδῖ ἴδου, οπιρμαῖΐο, “ὄνθη τδου.ἢ 

Τῆς ἀειλι]δὰ ἔοπῃ οὗ [ἢ 5 βαγίηρ, ᾿ορεῖθοσ ἢ 
Μαγκβ τεϊδίίοη ἴο Ῥεΐεσ, βυρροβῖβ ἴπδὶ [ἢ]158 18 
ἴῃς ὀχδοῖ ἔοσῃῃ ἱπ ΒΟ ἰξ τγᾶ8 υἱϊοτεὰ. Ῥεῖογ 
δέϊζοσννασαβ (νοσ, 72), μὰ ἀουῖ]6 558 αἰ γᾶγβ ολ]]εὰ 
ἴο πιϊηὰ [ἢι18 βαγίησ. --- Τοσαγ. Ὠυτίηρ ἴἢ6 ἔπχεπίγ- 
ἔουγ Ὠουτβ, θερὶπηϊηρ δὲ βυπάονγῃ. --- Τἶδ ηἰσδῦ, 
Τα τσγεάϊοϊίοη Ὀεσοπιθβ πΊΟΓα βρθοϊδο. --- Βοζογθ 
[80 οοοἷκ οζὸν ἔπὶ06. Βείοτε [ἴῃς υὑδῦδ] τἰτλς οὗ 
τὴς βεοοπά Τοοςκ-ογονήηρ, δρουΐ τἴγες ο᾽ οΪοοῖκ ἴῃ 
ἴῃς πιογηΐηρ. ΤῊ] ννᾶϑ υϑ08} γ οΔ]]εα “ σοοϊκ-. 
οσόνίηνς ̓  (ΟΡ. ΧΙ 45). 

γε. 321. 80 ε θχοθοάϊπο Ὑϑβθιη } Εἶν. 
ΤῊ τρῶς 6 ρΑγαρηγαβαα : “6 νεηΐ οἡ τερδδῖ- 
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ἱηρ Βυρεγδθυπάληι)γ.᾽ Τῆς οοτεοὶ τοδαϊηρ δ ἢ)- 
ἢ251Ζ68 ἴῃς ἱπίδηβὙ οὐ ἴῃς ἀςηίδὶ. --- απὰ ἰὰ 

ἴχὸ ΤΑΔΤΙΤΘΣ 8160, εἰἴο. Τς86 Ρῥγοϊεβίδοῃϑ οσου- 
Ὀεα βοιγὲ ἰπηδ, ΡΥΟΌΔΌΪ οοπεπαυϊησ ὑπηῈ}]} Π6Ὺ 
οδηίετεα (εἰ βοπηδηδ. 

Ἅεῖβ. 322-42. ΤῊΚΞ ΑΟΟΝΥ ΙΝ ΟΕΤΗΒΕΜΑΝΕ. 
56εε οἡ Μϑαίί. χχνὶ. 36-40 ; ζοπρ. ἐβρεοὶδ!ν [κα 
ΧΧῚΪ. 19-46. 

ΨεΥ. 32. Ἰἴὸ 0 ΒΊΤΘΘΑΌΚ διμδεοὰ δ δόχὸ ἴσοι- 
Ὀϊοᾶ. ἤϊε δτβὶ δχργεβδβϑίοη υβδεὰ ὈγῚ Μαχκ 15 
ΒΟηροΣ ἴλη τὶ υϑεὰ ὈγΥ Μαίίζεν, [ἢ βεοοηὰ 
8 [6 βατιδ ἰῃ ὈΟΪΉ αοβρεῖΐβ. 

ΤῊΗΕ ΟΟΘΡΕΙ, ΑΟΟΟΈΆΡΙΝΕ ΤῸ ΜΑΕΚ. [(ΒΑΡ. ΧΙΝ. 27--ς2. 

ψεῦ. 25. Τδθ ΒΟῸΣ χορ Ρ6886 ΑἾΨΧΑΥ ἔσοπι εἶπ). 
Το “Βουγ᾽ ταρσγεβϑεηϊηρς [πὰ βρεοϊᾶς οοηϑίοι οὐ 
[ηδὲ δουτ ἰῃ τῆς σαγάδεη. ὅ6ς ὑ. 218. 

γετ. 36. ΑΒΔ, δίδου. Μασίς γίνεβ, ποῖ ΟὨ]Υ͂ 
(Π6 ϑυνδίδησα οὗ τῆς ΡΓΑΥΕΥ (νεσ. 3 5), Ὀμσὲ βοιηα 
οὗ τῆς ψογὰβ οὗ ουὖγ ᾿οσὰ. “ΑΡΌδ᾽ 15 ἴδε ποσὰ 
ἔον "Ἑδῖβεσ᾽ ἴῃ τῆς ἀϊαϊεςῖ οὐ [δὶ {της δηα σουη- 
ἴτγ. [πῃ ἐχρδηδίοη Μαῖκ δα ἀ5 ἴς Οσθεὶ νοσὰ, 
Βυὲ Ὀεΐίοτς δὶ8 οβροὶ ψ8 τπίεη, ὁ ΑΌΡΑᾶ 
Ἑδίδογ᾽ οδπὶὸ ἰῃΐο ζ3ΘΠΟΓΔΙ 158 45 84η δ αγεδβ88 ἴο 
ἀοά (Εοπι. νυἱξῖ. 1; ΟΔ!]. ἐν. 6), ῬΡγο δ ΌΪΥ ἔτοπι 
ΟἿΣ [τὰ δ υ8ὲ οὗ ἴῃς ἔοιπηοῦ ψΌΤα. --- ΑἸ] ὐπὸ 

ΟΙἀ Οἰἷνο Τιθ6ς6 ἱπ αοἰμδοηδη6. 

ΔΙῸ ῬΟΒΕΙΌΪΘ ππΐο [δ66. Ῥεουϊγ ἰοὸ Ματκ, δηὰ 
ἀουθῖ]ε85 ἃ ρατγὶ οἵ ἴῃς γε Ὺ ἕο υ86(. --- Εονν- 
Βοὶῖ, ποῖ τ δᾶ 1 Ὑ11. ΤὨς ἔοπῃ αἰοτα ἔγρηι 
ἴπῃαὶ οὗ Μαίζμεν, δια τηῖσς Ὅς Ῥαγδρηγαβαὰ : 
“Βυϊῖ, δε ργεαξ φωφείέορε ἐς, οὶ παῖ 1 ψ}}}, θα 
ψ δὲ του 1]. 
εν. 28. Τδὸ αρὶτίϊ, εἴο. Ῥγδοῖβεὶγ 85 ἰπ Μαῖΐ- 

ἴδεν, ἰπουρσῇ αἰ ΕΓ ΓΈ ΠΕ ἱγαπβὶαιϊεα ἴῃ τῆς ἘῸΝ. 
 εῖῦ. 40ο. Απὰ ἸΔΟΥ͂, ΚΗΘ ποῖ, εἴς. (ομΡ. 

Ῥεΐοσ 5 τελδυῖ οἡ ἴῃς Μουπὶ οὗ Ττγαπβϑῆρυτγαίίοῃ 
(οἢδρ. ἰχ. 6. ΤἬΕοΥ οου]ὰ πιᾶκα πο ταρὶγ, οἰ ἐπ ον 
ἔτοτα ἃ 86η85 Οὗ {πεῖν ξδ]υγα, ΟΥ τόσα Ῥχοῦδ 
ἔσοηι ΡῬὮγϑβίςδὶ 5: ΡΟΥ, 

γεν. 41:..-. Τῶθ ὐἱχὰ ἔπη6. ΤῊς ἰὨϊγαὰ ὈΓΔΥΟΥ, 
τηοηΠοηεἄ ἴῃ Μαῖίῖ, χχνὶ. 44, 18 οὗ σουγβς ἱπιρ] ]οὰ 
ΒΟΓ͵Ε. -ἰΣ 6 ὁδοῦ. ΤὨδι 5, ἐπουρὴ οὗ γουτγ 
λον 1 της, οὐ βεδιληρ ἴο ψδιοῃ ᾿ ἢ τηα. 
Ενεη οου]ὰ γου νναῖοι, ἱξ σουἹὰ πὸ Ἰοηροῦ ἂνδὶϊ, 
[μ0 ΒΟῸΣ ἰδ ΘΟ. Α πιθοῦ οὗ οΟἴδοσ ἱπίοσργοῖδ- 
οηβ ἤανε Ὀδεη ρίνεη, θυΐ ΤΠΘΥ͂ ἀγα Τρϑη [0 56τὶ- 
οὐδ οὐ͵δοϊίοηβ. [1ἴ οδῃ Βοδτοοὶν τχεδῃ, 1 18 μου ρἢ 
οὗ 5166 ; δῃὰ ἴΐ 18 νεῦῪ ᾿ηργοῦΌΔ]ς ἴμαὲ θεϊπνεθη 
[δῖ Ρεχπιἰβϑίοη δηὰ τη ϊβ οχργοβϑίοη βυβῆςοϊεπε {ἰπ|ὲ 
ἱπίεγνεπαα ἴο 4110 ἔβδτα ἴο 5]εερ. ϑοηὶς Ἄχρ δίῃ 
ἰξ : (86 σομῆϊοϊ 18 ονοσ ; οἵἴμοῖβ : ὃς (ἡ, 6., ἴῃς θ6- 
ἰΓΑγοτ) 18 5111} ἕδσ οδὲΊ, Βαϊ (ἢ ἔοϊτηοσ 18 ΘΟ ὙΔΙΥ͂ 

ἴο υϑᾶρε, ἀηὰ τῆς ἰαἴῖετ ἴο (ἢε οοπίεχι, ΤῊδ βίῃηρὶςε 
ΜΟΙα 1η (δα οὔ ρίηαὶ 8 ἰδγεΐοτε ᾿ς }]} τεπάασδτεὰ ; 
“1 15 δῃουσῇ. 8ες ἔΥ ΠΕ οὐ Μαῖϊ. χχυὶ!. 4ς. 

ψεῖ. 432-72ὥ. ΤῊΣ ΒΕΤΒΑΥΑΙ. 866 οἡ Μαῖίϊ. 
47)--κ6 ; οορ. [πὲς χχὶΐ. 47:2. 1} ΧΥΣΣ. 23-12. 

ΕΓ, 432. βιτα δῖναν. ΑΥΚ᾿Β ἑδνου!ῖς δχ- 
Ῥτοϑϑίοῃ ; ἴῃς ἀρρόδγδῃηος οὗ [ἀδ8 ἀπὰ ἢ5 Ὀαηὰ 
ν 25 βυάάςῃ. -- [86 δουῖῦοδ. δου δγ ο Μδχῖο, 45 
ἴῃ οἴ ΟΙ οᾶ568. 

γεγ. 44. δὰ αἷνοι ἴδοι ἃ ἴοκοι. ΤΉΪ8 15 
Ὀγουρθξ οὐ τηοῖς ἀπο πεῖ ἴῆδη ἰπ Μαῖ- 
ἴεν. Τα ποτὰ “ἿὌΚδη ᾽ σοπῆττηβ ἴῃς νίενν {πδὶ 
ἴῃς Ἐομλδῃ 50] 16 γ8 "δὰ Β6θῃ ἱπϑίγυςϊς ἃ ἴο ΟΌΘΥ 
[815 βίζῃ. ---᾿οδὰ πἶπὶ ΔΨΑΥ δαΐοϊγ. ΕἼΠΟΙ ἴῃ 
ΒΌΟΝ ἃ ΝΑΥ 85 ἴο ργανεηϊΐϊ ΔηγῪ δἰίεπιηρὶ δῖ σεβοῖς, Οὐ 
“Ομ δαθην,᾽ νιδουξ θεΐηρ αἴτδιὰ οὐ Ηΐπι. Τῆς 
ΤΟΥΤΩΘΓ 15 οσα ργορδῦϊα. 

εν. 44. έδεῖοσ, "ἘΑΌΡΙ." ΤῊ τγβ Ὦγρο- 
ογἱεῖς 8] σανεῦεηςα. Αἱ ἴδε Ῥαββονεσ, [υἀλ8 υϑο 
(6 82πὴς ψοσζά, ψὮ16 τῆς ἀἰβοῖρ 65 βαϊὰ, " Ιοσα ᾽ 
(Μδιῖ. χχνῖ. 25, 22). --- Ἰἰβοοὰ εἶθ. ΤῊΣ 5. ΤΟΠΨΕΓ 
ΜΟΓ,ΓΑ 5 Πεγε υδε(, 45 ἰπ Μδῖιῖ. χχνὶ. 40. 

εν. 466.ο Μαῖκ οτϊῖβ οὖσζ 1,οτὰ δ ποσὰβ ἴο 

ΤΕΟ βίσζοκε οὗ Ῥοίδσ 15 τηδηϊὶοπδὰ 
ταοϑὲ ὈΓΘΗ͂Υ ΒεΓα. 



ΓΗΑΡ. ΧΙΨΝ. 27--72.] 

ες. 51. Α οοείδίπ γουπρ πδη. Νοῖ οπὲ οἵ 
[η6 Αροϑέ]65, 411 οὐ ψοστα δὰ δεὰ (νεσ. ςο), Ὀυϊ 
ἃ ἀΐἴ5βο:ρ]6. Ηκδ ὯΔΥ πᾶνε Ὀδεη 8εἰζεὰ Ὀεοδυβα οὗ 
ΒΟΙΏΘ ἜΧΡΥΘΒΒΊΟῺ Οὗ ΒΥ ΡΔΙὮΥ, ΟΥ Ά 5ΒΙΤΡΙΥ Ὀεδοδυβα 
οὗ ἢὶ8 βίγτδησγεςῪ δ. |ά. -- Εανὶ ἱ 
ΕΠΊΒΟΥ ἃ βῃδεοϊ ΟσΣἤ ἃ ηἰρδι-ραττηθηΐ, [6 πιδῖογιδὶ 
δ΄΄οὴς θείης ἀεβη  ΕἸῪ πε οη 66. ---- Οπ. ἷ5 πδϊκοὰ 
Ῥοάγ. Ηε δὰ }υ5ὲ τίβεη ἔγομι Ὀεὰ, Βανίηρ ῥσοῦ- 
ΔΌΪΥ Ὀδδη 5] 6 6 ρ ἱπ ἃ Ὠουϑ6 πϑᾶζ ὍὮΥ, ροβϑιΪΥ οα 
ἴδε " πες ̓ 1561. ἘαγίΠοΣ 811} ἰ8 οοπ]δοίυσο. [ 
ἸΏΔΥ Ὦδλνα δε Μασὶκς Ὠ᾽ηιβοὶξ ; οἴδεῖβ (ἈΚ 1 
ΑΒ ἴῃς ΟἾΤΏΟΙ οὗ ἴ(ἢ6 σαγάδῃ ; ΟἴοΙβ ἀσδὶη ἴδαϊ 
ἱξ γγᾶϑ ἃ τισι 1 οὗ [86 ἔδυλεν πβοτς τῆς ῬΑββονοσ 

ΤΗΕ ΟΟΘΡΕῚ, ΑΓΓΟΚΟΌΙΝΕΑ ΤῸ ΜΑΒΕΚ. 325 
Βαδὰ Ὀδδὴ δδίδη ; οἴδειβ, [2πι685 ἴῃς Ὀτγοῖδοι οὗ 
οὺσ ροτὰ ; οἵδοιβ, ἴῃς δροβϑὲϊς ]οῦῃ, Τα ἢσβὲ 
[ΠΟΥ ψουϊά δοοουηΐ ἔογ [ἢ 1ῃ5ογάοη οὗ {ἢ18 ἴῃ- 
εοἰάφηϊ μϑγε, ἢ [Π6 πᾶπια ΒΌρργεββθα. Α ἔενῪ 

8, ΤῊΣ Ἰαῖεῖ Μαῖκ ν)1ᾶβ ᾿ἰνὶπο ἢ 15 τ οῖθοσ ἴῃ 
διυβαίεα (Αοὶβ χίὶϊ. 12), δῃὰ ὑσορδῦὶυ δὲ μὲ 

Εἶχα αἷϑο. [Εἰ ττᾶβ ΔῺΥ οὔθ τ611- Κηονσπι ἴο ἴῃ 6 
Ἀτβὶ τεδδιβ οὐ ἴῃ6 Οοβρεὶ, ἃ ψὰ8 πὸ ἀουδὶ [86 
Ἐνδηρε ἶβι ἰδεῖ. ὙΤῈς ψοχάβ “ἴπ6 γουηρ τηδη᾿ 
τε ἴο Ὀ6 οτϊτεδα. 

ψεῖ. 52. Νακοᾶ. Βεηρεὶ 8208: “Μοάαοβιῦ 
238 ΟνεΥοοτης ὈΥ ἔδδτ ἴῃ 18 στολὶ ἀδηροι. Τδ6 
ποτὰϑ "ἔτοσι ἴΏ6αὶ᾽ στα ἴο Ὀ6 οὔϊϊοα, 

ΟΗΑΡΤΕΞΚ ΧΙΝ. κ53--72. 

Ολγίςε δεΐογε (αέαῤἧας; ᾿είεγ᾽ς δορί, 

53 ΝῺ {πεν Ἰεὰ 7658 ἀνὰ ἴο [6 Βὶρἢ ργιθβϑῖ: δηὰ ψῇ ἢ Βῖτα “ απ 

ὙΕΓΘ Ἀ556 1} 0164 1 81} ([ῃ6 οἰΐεῖ ρῥτίεϑίβ δηὰ [ῃς εἰάετβ δηὰ Ἦδζὼ Ἐην᾽ 
54 ἴῃς 5.τῖρεβ. Απὰᾶ Ρεΐογ ἔο]ονγεά ἰπα, δέδσ οἷς, ὃ Ἄνθη 3 ἰηἴΐο [86 κ ὕϑαῖρ. γῶν 

Ραΐαος ὃ οὗ [6 δίρἢ ρηδβῖ: δηά ἢὯς 8δῖ ὁ ψττἢ τς βεγνδηΐβ, δηὰ 
ς “ψδττηθα ὅ ὨΙΠ1561{ δἱ ἴδε ἢσγεθ Απα (ἢς οὨϊεῖ ῥγθϑῖβ δηὰ 8]]} 

[6 ὅ σουποὶ βουρδς ἔογ 9 υΐπθϑθβ δραϊηβί [65115 ἴο ρυΐ ᾿ϊπὶ ἴο 
56 ἀφβίῃ ; δηά ἰουπηάᾶ ποηθ.0 ΕῸΓ δὴν Ὀάᾶτγε [4156 νη 658 δραϊηβῖ 
57 ἢΐπι, θυ 11 τΠεὶγ τ τη 685 ἀρταοα ποῖ ἱορεῖμοσ. Δηά ἴἤθγε ἀγοβα "3 

κ ὃ οοτγίδίη, δη Ῥᾶγα ἔδ]ϑβε ᾿ϊΐηθθ8 δραϊηϑί ἢΐπ, ϑαγίηρ,  ὲ πεαγά 
Ὠίτη 8, 41 ν1}} ἀδβίσου [15 ἴθρ]α ὁ (πμαΐ 15 τηδάς νὰ ὨδΔη 8, 
δηαὰ νυ τίη 18 [τος ἄαγβ 1 ψΜ}}} Ὀι}14 δηοίμου “τὰς σϊϊδουΐ 

50 ὨδΔηάβ. Βυΐ ΘΙ ΠοΓ 1 580 αἰά {πεῖς νὰ Π655 ἄργες τορεῖδου. 
6ο Απὰ {μ6 ὨρὮ ρῥγίεβϑδί βϑοοα ὉΡ ἴῃ ἴπ6 πχἰἀ5ῖ, Δηα δβϑκοὰ 6518, 

βδυηρ, Αηβννογαδὲ του ποϊδίηρ ἡ δὶ ἐς 22 τυλίοεζ ἴῃ658 νἱῖ- 
Ὧ655 ἀραίηβί [66 ὁ Βυΐ ἢδ Ποϊά 18 ρδᾶςε, δῃὰ δηϑνεσγοα ηοίἢ- 
ἴηρ. σΔραΐῃ ἴ[ῃ6 ΒΙρΏ ρῥτίθδὶ δϑικεὰ ἢΐπι, δηα βαἱϊὰ 1δ υηῖο Ὠΐπι, Ζ ἔοι, 
Ατί ἴδου [ἢς (ἢ γτίβῖ, τὰς ὅοη οὗ ἴδε ΒΙἊβϑοὰ ὁ Απηά 76 515 βαἰά, “77"- 

Ι τὰ: δῃά γε 5}4]}] 8εὲ6 ἴδε ὅοῃ οὗ τηδῃ ϑἱτἰηρ οἡ 15 [6 σὶρῆϊ 
δηά οὗ ρονεσ, δηά οοτηΐηρ ἴῃ Τ ἴῃς οἱουάδ οἱ ἢδανθβη. ὙΤμδη 1 
[ῆς6 ὨΙΡᾺ ργίδϑί γθηΐ ἢ8. οἱοίῃεβ, δηὰ 5βαϊΐῃ, ηαϊ πδϑὰ ψ ΔὴγῪ 

64 ἰυτίῃεν 18 πυἱϊπεββθεβὺ Ὑα πᾶνε πεαγά (8 ὈΪΑβρῆδιων : ψδδῖ 
τ γε Απὰά [ΠΟΥ 411] σοπάετηηδά ἢϊπὶ ἴο 6 βρη] οὗ ἀφδίῃ, 

δός λΑπά βου Ὀδρϑη ἴο 5ρ11 οἡ Ἀ1Ὼ, δηά ἐἴο σον σ ἢΪ5 ἴδοθ, δπὰ ἴο 
Ῥυδεϊ Ηἰπι, ἀηα ἴο 8584 υαπΐο δίῃ, ῬγΟρῃεβὺ : δηὰ με βεγνδηΐβ 19 εν Ἦν 
ἀϊᾷ 5 πὸ πὶ ἢ [6 Ρ4]πὶ5 9 οἵ {πεῖν ἢδπάϑ. 

66 ἸἘΑμὰ 45 Ῥεῖεσ ννὰ8 Ὀδηθαῖ ἴῃ ἴἢ6 ραΐϊαοα,8 ἴ6γα σοταθῖῃ ομ6 ἐόναἴακα 
67 οὗ ἴῃς τηδι 5 οἵ ἴλ6 διρὰ ρῥγοϑ : Απά ἤθη δῇς 8ὰνν 31 ἐῬοῖοσ Ἰομῥ χνῖι. 

ν . 

“γα χη, 
τᾶ. 

αἱ ΟἿδρ χνυ. 
20. 

΄“ Αεὰ υ]ϊ. 48: 
χνυὶϊ!. 2124} 

εὉ. ἰχ. ΣΣ, 
24. 

32) 1 Ὅσον. ν. σς. 

6ι 

62 

63 

1 1πόγὰ σότηα τορεῖμοσ τ ἱτἢ Ηΐτὰ 3 Τμεεγέ αἰ] Ηϊη 8 οουτὲ ὦ ετ. 54 
4 τῶβ 5ἰ[(ἰῃρ δ᾽ ψΑΥΤΩΪΏ δ ἴῃ [6 Ἰ'ρῃϊ οὗ λέ 3, γε 
ΤΝον 8 {ἢ6 Ψ8Ο]6 9 σ»εῖζ ἔοτ 10 ἐξ ποῖ 

1. δηᾶ 15 οἰοοά ὺὕρ ἱ 1. Απὰ ποῖ ὄνθῃ 
16 Ξἰτἢ 16 αἱ 1 ἢ 18. ἔ ΠΟΥ πεεὰ ἢανα ΜῈ οὗ 
10 οἴ ΟΥ̓ Ὁ χρρεϊνοα Πἷπῃ [8 ὈΪον5 (σεεογαάέρμρ το ἐλς δες σιείλογ 245) 
31. Αηὰ 8β8εθοΐηρ 



426 ΤῊΕ ΟΟΘΡΕῚ, ΑΓΓΟΚΌΙΝΟ ΤΟ ΜΑΕΚ. [(Βαρ. ΧΙΝ. ς3--)2 

ψΑΥταΪηρ Ὠἰτ561}, 8η6 Ἰοοϊκαά προ Ὠϊῃ), ἀπὰ 5,1} Απᾷ 33 τῃοι 

68 αἶ5ϑο ναϑὶ στ [6818 οὗ Νδζασγείῃ.3 Βυΐῖ ἢς ἀεηϊδά, βαγίηνρ, 1 
Κηονν ποῖ, εἰν υηἀεγβίδηά 1535 ψῃαΐϊ ἴῃου βαγεϑῖ. Απα ἢβ 

69 νεηΐ οὔ ἰηΐο [Π6 ροτοῖῦ ; δῃηὰ “᾿ἴῃε σοὺῖκ ογεν. ἊΑπά "Δ ὃ πηδἱα κα χες 30, τα 
58} ἢ πὶ δρϑίη, δηἃ Ὀθδρϑῃ 35 ἴο 5βΔΥ ἴο ἴῃεῃ [ἢδΐ βίοοάα Ὀγ, ΤῊ 5 

70 15 ογδ οὗ ἴῆθ: ἡ. Απά ἢ ἀδηϊδά ἰἴ δραϊη. Αμπαὰ ἃ [{{1||6 αἴζοσ,3 
ἴ86γ (Πδΐ 5ίοοά Ὀγ 58ἰὰ δραΐῃ 9 το Ῥεΐεσ, ϑύγεϊγ ἴῃοι γί ομέ οὗ 
{Π6ῖὴ : ἔοσ ἴδοι γί 8. ἃ (δ᾽ θδη, δηα ΤΥ Θρεθοῦ ἀρτθαίῃ ζάφγεζο. δὶ 

σι Βυῖ 6 Ὀεαρδὴ ἴο Οοὐγ8α δηὰ ἴο 5'ΨΘΔΣ, σαγίρρ, 1 Κηον ποῖ [15 

72 ταδῇ οὗ νῃοπὶ γε βρεὰκ. Αμὰ 82 [ἢς βεοοηά {{π|86 [6 ΠΟΟΚ ὁ νετα. 30,68 
οαν. Αμπᾶ Ῥεοῖοσ οδϑαὰ ἴο πη ἰὯ6 νοζὰ τὶ ὅ8 [655 βϑαἱὰ 

υηΐο δίῃ, Βείογε [ὴ6 σοοὶς στον ἰνίσθ, ἴῇου 584] ἄθῃγ πὲ 
[ἢτίοθΘ. Απμᾶ ψ ἤθη δ [δουρδΐ [Ποτθοῃ, 6 ψερί. 

32 σ»εἦέ Απὰ 38 1} τ[ῃ6 ΝΑΖΑΓΘΗΘ, δύ [6508 
5.1 ποτοῦ ΚΩΟΥ͂,, ΠοΥ υπαογϑίδηα 36 1τῃ6 
36 ΞΔ ΠΙΤῚ Δηα Ὀορδη ἀρδίῃ “ Βυϊ ἢε ἀραίη ἀεηίεα ἰξ 
38 ΔΙΓΟΓ ἃ {Π{|6 116 ἀραΐη 30. ρ»εΐ7 ἈΡΆΪΗ 80 ἐμ σδγί 4150 
81 κἦε δετί αέλο» τς ογαῖζ Δα ἸῊΥ ΒΡΘΘΟἢ ἀρτθοίῃ ἐλέγυσέο. 
82 κὰδ δε σεεζλον δ ς ἐρ5 67} 5ι ταὶ ὨΓΝΑΥ 88. ον (ἢδϊ 

ΟΝ ΤῊΞ ΟΕΡΕᾺ οὗ Ἔνθηΐβ, 5886 οὐ Μαίϊ. χχυὶ. γεν. κ6. Αρτοοὰ ποῖ ἰοροίδοῦ; “ποτ ποῖ 
γ-68. ΤῊΐβ νγὰβ ἴῃς βεοοπα Ἂχδτηϊπδίίοπ, ἵμαξ βαυ8].᾽ Νοῖ πεοαββαγν ἱπιρὶ γἱηρς οοηιγδαϊςείοι. 
Εἶπ τς Απηδ8 (]οἤη χνἹἱ. 13,19, εἴς.) Ὠδνίηρ Οὐ- Οἴνο ἀρτεθὰ οὔ οπὲ ῬΡῬοϊηΐ, 80 ἃ5 ἴο ρῖνε ἴδε 
ουτγοα τβεί. Ἰλυγίης (15 βεοοπά Ἔχατηϊηδίίοη ἴὰ6 ονΐϊάθποα ΠΘΟΟβΒΑσΥ ἔοσ ἃ ἰε54] σοηνϊοτίοη. 
ἀδη 815 οἕ Ῥεῖογ ἰοοῖς ρἷδοα. γετῖ. 57. Οογίδίῃ. Μαίϊμεν, τβοσε ἀεβη τΕ]γ, 

ψετ. 53. ΟΣ αἶσα, ἡ, 4. [Ὡς Πἰρῃ-Ρτίεβί, Μαγκ “ἴνο. 
το ηϊοη8 ἴῃς χες ογάογϑ οὗ ἴῃ6 ϑδαηδεάγη. νεῖ. τ. ο.. . ΟἹ. Τῆεβε ψογαβ ἃ16 οτὴ- 

Ῥμαῖϊο. - αδο τἱϊὰ Βδπᾶδδ... . τιδὰο υυἱίδουΐ 
Βοαπᾶδ. ῬΙΟΡΔΌΪΝ οὖζ 1 ογὰ πδὰ υδεὰ τῆ656 6χ- 
ῬΙΓΘΒβΙΟΏ8, δίησθ, ἃ5 ὰ σῦν υπαογϑίδηα [Π6π, 
ΠΟΥ ΕΧΡΥΙΘ88 80 ὈΪΔΙΠΙΥ πα σοττεοΐ πηοδηΐηρ οὗ 
ἴῃς βαγίηρ πιδηϊ πε ἴῃ Ἰοῦπ ἰϊ. 19, εἰς. Αἡ δἃ]- 
Ἰυϑίοη ἴο Ὠδη. 11. 34, 15 ΡΟΒ51016. 

ψ εν. 59. ἩοΣ ογϑι δύ, εἴοσ. Ενεῃ ἴῃ σταρασζὰ ἴο 
ἴμε βἰδίθιηθηξ υβῖ τηδάθ, [Πα ῖσ εἐνίάξηος ναγὶθα. 

νεῖ. όο. Οπ ἴδε ᾳυκδβίϊοηβ οὗ ἴῃς δἰ σῃ-ρτοβῖ, 
δέε οἡ Μαῖί. χχνἹ. 62. 

Ψεσ. 61. Τποὸ Ἀἰρσθ᾿σῖοδὲ δεκοὰ εἶπ. Ῥυϊ[ἴηρ 
Ἡΐτ οἡ οδίῃ, δοοοσαΐῃσ ἴο Μαῖί. χχν!. 63. --- ΤῈ 
Βοι οὗ ἴδο Β]οδεθᾶ, 2. Φ., οἱ οὐ, 5ἷπος [ἢς ΒΔΡΡὶς 
υϑεὰ ἃ ψογαὰ οὗ [8 τηεϑηηρ ἃ5 ἴΠ6 ΟγαΪΠΑΓΥ 
Ὠδῖηθ ἔογ ἀοα. 11 ΟΟΟΌΓΒ ΟἿΪΥ εγα ἰὴ [86 Νονν 
Τεβίαιηοπι. Τῆς δοίϊΐοῃ οὗ ἴῃς ΒΙΣΉ-Ρσοβὲ ἰπάϊ- 
οδίαβ {πὶ {Π15 1πρΡ]}6α ἃ αἰδιίϊπος χυκβίίοη : ΠῸὸ 
γοῦ οἷαίπι, ἴῃ οἸαίης ἴο ΡῈ ἴπῃ6 Μαββίδῃ (“ ἴῃς 
ΓΙ 51᾽), ἴο ὈῈ α]530 “"ἴῆε ὅϑοη οὗ σοά." 

νεῖ. 62. 1 ἃ. ΑὩ δ] υβίοῃ ἴο ἴῃς βἰρηιβοδιῖ 
παὴς οὗ ἀοὰ;: “1 Απι᾿ (Εχ. 11]. 14}, δ νοῦν ἱτὴ- 
Ργόῦδθ]ς, Οοιρ. “ΤΒου Παβὶ βαϊ( ᾽ (Μαιίεν). 
“Ἐτοτὴ ΠαηΟΘἔοσ ἢ 15 οχοα Πεσο. ὅ66 ποῖδβ 
οη Μαῖίϊ. χχνυὶΐ. 64. 

ψεῖβ. 63, 64, ἅτε 1688 }} ἴδῃ ἴΠ6 Ραγαδ]]οὶ 
νε βεβ, Μαῖῖ. χχυὶ. ὅς, 66. --- ΟἹΟΌ68, ἰΏΠΕΙ ρδῖ- 
τηοηἴβ, ἴνοὸ ὈδΙηρ βου ι68 ΌΤ ΟΥ̓ ΡΕΙΒΟΠΒ οὗ 
σοηβεαυδῃςα. 

γετ. ϑ βοπιθ. Οἰποῖβ ἴδῃ ἰῃς “ ΟΠοοΓ5,᾽ 
ΒΡΟΚεη οἱ Ὀεϊον. Τῇε οοηΐεχξ (νεγ. 64) ροϊπῖβ 
ἴο ΤΠ 6 Γ5 οὗ [26 Θ'δηπεατίη 45 εηραρεα 1η [Πἰξ 

ψετς. 54. Ῥαστιοᾶ Εἰπιθ017 ἐπ [86 Ἰὲρδς οὗὨἨ [9 οτγυεϊίν. ---- Το οῆοοσθ. Ῥσοῦδου [Π 086 ψῆο παὰ 
ἢτο. [,ἴ., “ἴῃ τῆς Ἰίρμς᾽ (σοταρ. ΓὺκΚ6 χχίϊ. 5, Ὀδεη Ὁγ ἴπ6 ἔτεα (νεῖ. 54). --- Βοοοϊνϑὰ μὲπὶ τ τὰ 
6) ΤΏ ορεὴ γε ἴῃ ἴμε οουγί ρᾶνε Ἰίρῃξ, πὰ δῖον οὗἉ μος μβαπᾶν. Τῇε οοττεοι τεδάϊηρ ἰβ τυ 
εἴογ νγ28 Τεσορηζεα Ὀγ (86 ἸΙσῃϊ οὗ ἴῃ ἢτε (νεῖ, ἰτδηβὶαιθα, ἀδβογδίησ ἴῃς σοπάμπςι οὗ {π6 ΟΠΟΟΓΒ 

67), σοἴΏΡ. 4180 [πη χνἱϊ!. τς, 16, 18. Ψ ΠΘη ΠΟῪ ταοείνεα }6βϑὺβ ἀρδίπ 88 {ΠΕΣ ὈΥΓΒΟΠΟΙ, 

Ηἰἱφῃ-ρείθεί. 



ΓΗΑΡ. ΧΥ. 1--το.] 

Ψεῖβ. 66-72. ῬΕΤΕΒ᾽Β ὨΕΈΝΙΑΙ, 966 οἡ Μαῖϊ. 
χχνὶ. 60-7ς (ςοτηρ. ἴδε Ῥᾶγα]]εὶ Ῥαββαρεβ 'π [κε 
διὰ Το π), εγε ἴῃς αἰ ΠἸσ] 1658 ἀγα ἰγεδίεα οἵ. 

ες. 66. Βοηθαῖθ. Βεῖον ἴῃς Π4}1 νῇοτε τῆς 
ἐχ141] ἴοοῖκ ῥἷδςα. ---η6 οὗ [780 τροαίδβ. Τῆς ϑατηδ 
ομα τποηϊοηδα Ὁγ Μδίίεν δπαὰ [Γ[Κὲ, ΡΟΒΒΙΌΪΥ, 
οὐ Ὡοΐ ὩὨΘΟΘΒΒΑΓΙΥ [Ὡς Ροχίοσαϑϑ σγοίεσγοα ἴο ὈΥ͂ 
οὔη. 
] ψεσ. 67)ὴ. που 6180 ναῖε τἱτὰ [00 ΝΆΞΑΓΙΘΙΘ, 
νοι 2655. “ΝΑΖάγεηα,᾽ υϑεα ἴῃ σοπῖοιηρί. 

ει. 68.(. Οπ ἴδ6 αἰδδογοηὶ ΔΏΒΎΟΙΒ, 566 Οἵ 
Μαίζδεν. -- ̓ πίο [60 Ῥοχοῖι,, οΥὐὁ ’Τοτγεοουτγί,᾽ ἃ ἀϊξ- 
ἔοσγεηξ τψόογὰ ἔγοῃ ἰμᾶΐ υϑεὰ ὈΥ Μαιίζπεν, Ὀυΐ 
τεξεσγίηρ ἴο ἴπῸ ϑδτὴδ ὈΪδοδ. -- Απὰ [ἢ οδοοῖὶς ΟΣΟῪ. 
ΤὨς βχβῖ οὐ ἌΠΌΕΙΙ οοῦ. Τα ἰηϑεγίίοη οὗ 
[8158 ἀεἴα!] 18 Ῥσοῦθδῦϊυ ἀυς ἴο Ῥεῖοτ᾽ 5 ονῃ σεύοὶ- 
Ἰεςσϊίοη, 

γεσ. ό9. Τὸ πιδίὰΔ. ῬσΟΌΔΟΌΪ ἴῃς βαῖὴς ομδ, 
Ὀυϊ ΡοΒ51:0]γΥ [ἢ ρΡοτγίεγεβδβϑ. Οπ ἴδε οδυβὲ οὗ [ϊ5 
Βεςοπά ἀδηΐδὶ, νὩ]οἢ 80 ϑοοη ο] ον α {μ6 Βγβὶ, 
866 οἡ Μεαιίπον. 

ΤΗΕ ΘΟΟΘΡΕῚ, ΑΓΟΟΚΌΙΝΕΑ ΤΟ ΜΑΕΚ. 327 
ψεῖ. 7γ0ο. Αμὰ αΕΥ̓ΟΣ ὁ ᾿ἐπ{ἰ9 ψ 8110. ΑὈουΐ 8Δῃ 

Ὠου οἰαρβεὰ (1Κὰὸ χχίὶϊ. 59). --- ρα. Νοῖϊος 
16 οοττεοῖ ρῥοβίξίοῃ. --- ΕῸΣ [ποὺ τὶ αἷδο. Νοῖ, 
45 7εβὺβ ἰβ5; Ὀυΐϊ, ἰὴ δαάϊτίοη ἴο ψγνμαὶ ἢΔ458 Ὀδοη 
84)6, [15 18 δῃοῖῃεσ τοᾶϑοη.Ό. “Απὰ ὮῪ βρδεςὶ;," 
εἴς., ννᾶ8 ῬγΟΌΔΟΙΥ ἰηβεσγῖεα ἔτοτῃ Μαδίδεον. 

γεσ. 72. Μαχξκ τερϑδίβ ἴδε βαγίης οὗ ουσ [σὰ 
ὙΠ} [Π6 ϑᾶ τὴς ΔΟΟΌΓΔΟΥ 48 ἴῃ νΟΓ. 10. --- πὰ ψ 865 
86 τπουρλΐ Τθσϑοῖ, Ὧθ ψορί. Οὐοηίϊπιεά ψεερ- 
Ἰὴρ 18 ἱρ})ςα, Ὑὴς ποζὰ ἰγδηβ]αϊθὰ “" τπουρῆϊ 
Ὠεγθομ ̓  τθδῃβ [᾿6 ΓΑ} ]γ, “ σΑϑιη οἡ ;᾽ {ΠἸ6η 
οαϑίηρ ᾿ξ ονετ, ταβεοῖηρ οὐ ἃ 16 οΔ]]ΐηρ ἴο 
τηϊηὰ νγᾶβ ἴδ Τ]ΟΙΩΘΏΪΔΤΥ δοὶ οὗ στο πιργάᾶπος 
οοσαβίοηδα ὈΥ ἴμ6 ογονηρ οὗ [πε σοςκ, [15 186 
βοσίουβ δηα σοπεϊπαεα τεβεοίϊίου οἡ ἴῃς 581). ΟἿΟΣ 
ἱπιουργείδτοηβ ἀσα σίνοη: “συβηρ ἐοτίῃ,᾽ 2. Ζ., 
δε [Ὦτον Ὠἰπ156}6 οὐὔἱ οὗ ἴῃς ῥἷδοα ; "ὀφρήμμέη" 
“σοηηυϊηρ,᾽ “σονετῖηρ μ15 μοδα;, εἰσ. δε τιοϑὲ 
ξλποίϊξω νἱενν 18: “εαεηρ (Ὠ18. 6γε8) σπ" (ΗΠ), 
ἑ, 4.,) Ἰοοϊκίηνς αἵ ἴῃ6 δανίοιγ 485 Ης ρδϑβϑεά. 

ΟΗΑΡΤΕΚ ΧΥΝ. 1--10. 

Οἀγίδέ ὀεύογε ἢ 1,αζε. 186 οσξεγγ ὃν ἐλε «οέαϊτθγ-. 

Μαῖϊι. χχνὶϊ 1.5. Α ΝὈ ιγαϊρβίναυ ἰῃ [ῃ6 τηογηΐηρ [Π6 οἰϊεξ Ρυίθϑῖβ μα] ἃ α Μρῆ χανῖ. 
οοηϑιϊζαϊίου ψιτ τἢ6 οἰάοτο δηὰ δοσὶ δος δῃηὰ τὯ6 νῇοϊο 6ό. 

σοῦπο!ὶ],} ὃ ἀπά Ῥουπά 7ε5ι.8, δηὰ οαγτεα ἀηε ἀναυ, δα “ ἀδ]ϊν- ὅ Μαῖι, χανίϊ. 

2 οτεά ἀζρηι 3 το Ριϊαῖθ'0. 4 .Απά ῬΡιϊαΐε δϑκβὰ ἢΐπχ, Ασγὶ ἴμου [6 « ἴαχε 

Κίηρ οὗ τῆς εν. Απάᾶ δ δηϑνδυηρ 561 ὃ πηῖο Ὠΐπῃ, Το ΒΙῸΣ 28. 

Απὰά [ἢς οἤϊεῖ ὑγθϑῖβ δοσυβθα ἢϊπὶ οὗ τηδηγ [ὨηΡΆ5 ; 
Απὰ Ῥι]αῖα δϑκβά Ηἴτῃ ᾿ἀραὶη, βαγ- 1 

3 β8αγαϑῖ 22. 
4 Ὁυξ Βα δΔηϑνεγοά ποίῃίηρ." 

χχιὶὶ. 
οδῃ 

Ματταχχνὶ. 
σι ΤΌΚΕ 

ἴῃ, Αηδυνεγαβδῖ ἴδοι ποῖῃίηρ ὁ ῬΘῃο]α ΠΟΥ͂ τδην (πἰηρβ ἴΠ6Ὺ 
5 ὉϊΓΠ655 ϑραϊηβί ἴμ66.6 

τῃδῖ ΡΙδῖα τηᾶγνε δα, 

6δ “Νον αἱ ἐἀα2ϑ ἴξδαςὶ ἣἢς σεϊδαβεα υηΐο ἔῆθτὶ οὔθ ὈΓΙβοη υ, 
Αμπὰ τοῖς 8 οἠδ Ὠδιηγδά 1} Βδ- 

ΓΑ 45, εὐἀέεζ ἐαγ 13 Ὀουηά ψιῖ δῖ τας δὰ τηδάς ἰηϑυγγθο- τὸ 

7 ΜΠΟΙΠΊΒΟΟΝΟΥ [ΠΥ ἀδδοιγοα. 9 

Βυϊ [6505 γεῖ 7 δηβνεγεα ποίῃίηρ ; ὃ 50 

“ ΜΑΤΎ. χχν!, 
195-26: Γὺ κα 
χχὶϊ. [17}» 
25: ΙΟῊΝ 
χνὶὶ. 20; χὶχ 

τἰίοη ψιῖ Ὠἰπι,,38 νῆο δὰ οομητθα τηυγάθγ ἱπ ἴπ6 ἰηϑυγγοο- 

8 τίοη."" Απά τδς τὐυϊττὰάδ ογγίηρ δἱοιά δ Ῥαρδη ἴο ἀδϑίσε ἀζηῃ 16 
9 2ο ἄο 8 ἂδ μδὰ ὄνεσ ἄοης Π πηΐο ει, Βαϊ 18 ῬΙΪαῖα ἀπϑνογοα 

[Ὡδηλ, βαγίησ, ΝΜ] γε τῃδῖ 1 στοίβαβε ὑπο γοὺ ἴῆς Κίηρ οἵ [6 
ΙΟ εν» 

11 ἴοσ θηνγ.ἕῦ 
Εοσγ ἢε Κηον }9 τῃδϊ τῆς ΟὨϊαῖ ρῥγθϑίβ δα αἀε]νογεά πὶ 

Βυΐ τὴς οὨϊεῖ ργιθϑίβ τηονϑά τῆς ρβορὶς,;"! τἢδὲ ἢδ 
[2 5ῃοιϊά ταῖῃμοσ γοίθαϑαο Βαγαῦρας ιηΐο τσ. Δηά ΡιΪαῖα δῃ- 

Σ ζγαμ 727 Ὠοϊά 4 σοηῃϑυ ταιίοη 29 Ζλὲς φίασε 
4 2κὲ ὁδεξ αωζλογίζέδε ογεῖξ Ὀὰϊ ἢ6 δηβιννογοα ποιῃίη 
δ᾽ αρδίη Δ5Κδ6α ὨΪΤῚ 
Ἷ 20 ΠΟΥ 

10 ψ ῃοτὴ ἴΠ6Υ δϑκοά οὗ ἢΐπὶ 
18. ἐλ ὁδσεξ ατεέλογίέδς ονεΐξ ἰῇ Ὠΐτα 

6. ,ω“ὅ4 δεεζ αμζλο» δ γε 
8. Δηγ τ ηρ 

3 ΐτὴ ὑὉΡ δ σα ἰ τῇ 

δοοῦδβα (ἢ66 οἵ 
9 (16 (ὁ; 8) 

11 τὴ6 τήδῃ οδ]᾽Ἱδὰ 12. γέμρ 

14 Τὴ ἴῆ6 ἰηϑυτγγοοίίζου δα σοχητ δα τηυγάογ 
26 ,ἀὰΦ δε: αεήλογίξίδς γεααῖ ποῖ ἃρ δηά 
Ἵ γὰ5 σοηΐ ἴο 60 
Ὁ ἔογ δῆνυ δὰ ἀε]νεγεα ἢϊπλ ὉΡ 

3 Απὰ 
16 το 48Κ Ὠΐπη 
19 ροτοεϊνεά 

1 ο(ἰγγεα υρ ἴῃ6 ταυυάς 



228 ΤΗΕ ΟΟΘΡΕῚΙ, ΑΓΟΟΒΚΒΌΙΝΟ ΤΟ ΜΑΚΞΚ. 

ΒΘΓΘα ἀπά 5αϊἱὰ δραίη 3 υηΐῖο ει, μαι ν}}} γε ἴἄδη [841 1 
13 58}4]} 33 ἀο μη ο ξέρε ΨΏἈοπι γε ο4}1 (δε Κίηρ οὗ ἴῃ ]εανβ Απάὰ 
14 ἴεγ οτγἱθα ουὖξ͵π.ῖαραίη, Οτυον ἢ. ὙΆεη 18 Ῥη]δῖε βαϊὰ υὑπῖο 

[Π6πὶ, ΝΝΆΥ, ννμδΐ ον} μδῖῃ ἢὨς ἀοπα ἢ Απα {86} ογίβα ουἕ ἴῃς 
15. ὨΊΟΓΕ 35 Ἔχοθθαϊηρὶγ, Ογυον δἰ. Απὰ “0 ῬιΪαΐε, ν]]]ηρ 25. τὸ 

[(Βαρ. ΧΥ. 1---τὸ. 

ςοηΐεηΐ ἴῃς ῬΘΟΡΙΘ,3 γτεϊδαϑθα Βαγαῦῦθαβ υπηΐο ἰἤοτη,Ξ:7 δπα ἀο]ϊν- 

ογοα 6805, ἤθη 6 Ὠδα βοουγρεοα ἀζ»ε, ἴο Ὀ6 στο! 66, 
16 ΓΑΒ ἴδε 53ο]4εῖβ Ἰεᾷ Εἶτα ἀνΑΥ ἱπῖο [88 [4]], ς81164 38 Ῥτεῖο- "λας 
17 τα; δπηὰ πα 0411 τορεῖμεν (ἢ6 ψ8ο]Ὲ Ῥαπά. Απά {πεν 

οἸοι ῃεα 9 ἢϊτχ ψῈ ΡυτΓρίςο, ἀπ ρἱαιιοα 83. 4 σγονῃ οὗ τῃογηϑ8, 
18 δηά 8] ρυΐ 1 ἀροιΐξ μἷ5 ἀεαι 38. Απὰ 88 Ῥερδὴ ἴο βαἰιΐα ΐηι, Ηα]], 

19 Κίηρ οὗ [ῆ6 765! Απά τδογ βιποῖε ἢϊτ ου ἴδε μεδα 586 ψ ἢ ἃ 
τεεά, δηὰ ἀϊ4 5ρι: ἀροη Βίηι, αηὰ Ῥονϊηρ, ἐλεῖγ ζῆ 665 γοσβῃρρεά 

1. 

32 κἦξφ ὁδεξ σμέλοντζέδς γεαάῖ αὐιϑνιοτεὰ ἀσαΐῃ δὰ βαϊὰ 
34. ,ἦ4 δεεί σεζλογηίέσς ορεῖζ 6 τῆογὸ 
26 τη τυ 6 
38 νη (Π6 οουγί, ΜΓ ἢ 5 τῃ 6 
81: (δ 82. οῃ Ὠΐπ 

ΤῊΙΒ δοσουηῖ 18 ΟἸοβεῖν τοϊαϊοα ἰο [παΐ οὗ Μαί- 
ἴῆονν, Ὀὰϊ ἴῃς ταπιοσβα δηὰ ϑβυΐϊοϊάθ οὗ [6845 Δγὰ 
ΟΙἰτ6α, δὰ ἴπ ἴδ παγγαιλνα οὗ ἴπῸ {τι8] Ὀεδέοσζε 
Ρ[]Δῖε βοῆς ἱπάδρεμαφηϊς ἀεἰλ115 ἂτα ἱπιγοάυςοά. 

ψεῦ. 1. Τὸ Ὑ016 οοτπαὶ!. Οομῖρ. [ὺκς χχιΐ. 
66-)1, ἰβοτε [6 ραγίϊου δ οὗ [ἢ1]8 τοσηΐϊης 
τηδαῖίηρ ἅγα σίνεῃ ; αἷϑο {μ|κὰ χχὶϊὶ. 1. 

Ψεῖβ. 2-5. 866 οἡ Μαῖῖ, χχν], 11-14. ΤΠα 
Ἔχαπιϊμαϊοη Ὀεΐοσχε Ἡδετοὰ (1ὺκΚε ΧχΙ. 8-12) 
οσουττεαὰ ποχί. --- Αοσῦδ0 ἴπο0 οὗ (νετ. 4). Τῆς 
βᾶτηθ ῬΟΓαὰ 458 ἰῇ ὑοῦ. 3, δοοογαϊης ἴο ἴῃς Ὀεβῖ 
δυῖμοτ 168. 

ψεῖ. 6. ΞἘᾶΖὸ γχοϊθαδθᾶ, Τῇε οτὶρίηδὶ ἱπὰρ]168 
ΠαριταΔ] δοιϊοῃ. 

γε. 7. ὙΠῸ ὕοπὶ (πα΄ δὰ τιδὰθ ἱπδυῦγθο- 
τίου, εἴς. δου Αγ ἴο Ματκ, Βδσγαῦραβ, ἀουβί- 
658 ἴῃε Ἰοδάδσ, νγὰ8 οὔς οὗ ἴἢ656 ἰῃϑυτρεηῖβ δηὰ 
ΤῊ ΓΟ ΕΓΒ. 

νεῖ. 8. Απὰ [86 τὐυ!εἰζπᾶθ. θεῖ ἘΡ, 7. ἐ., Ὀ6- 
ἔοτθ ἴῃς6 ταϑίάδηςα οὗ Ριϊαῖθ, δὰ ἴο 8εῖκ. 
ΤῊ5 Ρἱοΐαγα οὗ 86 πῸΡ ἴῃ [εγυβδιοτη 18 τὰς ἴο 
[ῃς 16. Α5 τῆς ἀδὺ ποτα ου, ἴῃε Ἵοσοναὰ οο]- 
Ἰεοῖϊεα, ΡΑΙΥ ἴο 586ε6 ἴῃς π|4], ὈΔΤΕΥ ἴο 04}} ἔογ 
286 υδ0.1] τε ]θαβε οὗ ἃ ὑγίβομοδσ, ραυΥ ἴο 6 ἴῃ ἃ 
οτονα, 45 15 ] ναγ5 ἴῃ σ456 οἡ (65 ν] οσοδβί 8. 
ΡιΠΑῖς Ρργοροβεὰ ἴο ἴῃς συ ]ετβ ἴῃς οἤοῖὶοα Ὀεϊε 
]εβι5 δηὰ Βαγαρραβ (Μαιζμεν, 10Κ6}), Ὀὰΐ ἴδε 
ΤΟ δαὰ ΡὈχοῦΔΌ]Υ δἰσγοδαγ ἀδϑιγεα ἴῃς ἰαῖῖεσ ἃ8 ἃ 
Ῥο ΙΕ 4] ὈΓΙΒοου. 

Νεῦβ. 9-|,ι[4. ὅεε οὴ Μαίί. Χχυΐ!. 177-232. Μαικβ 
δοσουῃηῖ 15 πη ΟΣ ὈΤΠΕΙ͂ΟΙ τἤδη ἴῃς ΟἾΠΟΥ ἴἄγοα. [Ιη 
νΕΓ. 9 ἰδ ἀργεαβ τοσα ΟἸ βαὶῪ ΥΠ ἢ Το χν δὶ. 20 ; 

39. ΟΙοί6 - 
δὲ ἡμ5εγέ ἴδ Υ 

38 δὶ ἴδῃ 504} 1 
36 Αμὰ Ρ᾽Ϊαίες νη ϊηρ 

51 ῃηΐο ἴδ Βασγαδδ5 
80 ᾿] ΑΙ τη 

84 ςτηοίοα ἢΪ5 ἢ68 

Γαίου ΠΟΎΕΝΕΙ ἴο ἴῃς ἤτβι ὑσόοροβδὰὶ οὗ Ῥι]αῖο, 
Ὀεΐοτε τῆς πιεββᾶρσα ἔσο ἢ 5 6. ΜΈΓ. 12 α6- 
ΒΟΓ065 πα βεοοηά, νεσ. 14 πε τηἰγὰ αἰζεπιρί οὗ 
Ρηαῖς. ἴῃ νοσ. 13, δαιδίῃ;. ἀοεβ ποῖ τθδῃ ἃ τορ- 
Ἔοη οὗ [86 βδάᾶῖηε οἰὐὐ. Ἴδα ΟΙἿ ἕοσ ἴῃς οπὶ- 
οἰδχίοη οὗ [6805, γὰβ [πὸ ΔΗΒΎΟΙ ἴο [86 βεςοηὰᾶ 
αἰίεπρί οὗὨ ΡΙ]αῖε. 

γεν. 1 ὙΠ Εΐπρ ἴο οοπίθεϊ [80 τυ] υὰθ. 
Τῆς ψνογά " ]βῆϊης ᾽ Ροἰη!β ἴο ἃ ἀδοϊδίοῃ, ἃ ἀεῖες- 
ταϊηδοη, ποὶπεῦ ἃ Ὠ ΑΙ ἀαϑίσγο, ΠΟΥ ἃ πιεῦο Ῥεῖ- 
τηϊβϑίου, [π Μαῖϊ. 1. το ἴδε βασὴβ ννοσὰ 18 ἴγϑῃβ- 
Ἰαῖεα “ τψὰβ στηϊηάεα. Ρ]]δΐε τνηϊεα ἴο τεϊεδϑα 
7εβϑυ5, θὰϊ ἴῃ (6 αἰοτηπια (οὗ 8ῖ58 οὐγὴ πῃλκίηρσ) 
σοποϊυάοά ἴο σγαῖν ἴπς τοῦ. Οἡ ἴδ βοουγρίην 
8566 οἡ Μαῖϊ χχνυ]ὶ. 26. 

γεσ. τ6. ΨΜιπ Χο οουτί, ψὈΐοΣ ἰδ 0 Ῥχο- 
τοχίππι, οὐ ’ ραϊδςθ. Ὅῆε σονογηοσ᾽ 5 γοϑι ἀθησα. 

γεν. τ). ἍΊΟΙ ῬΌγρῖθ. ὅὲεε οὐ Μαίί. χχν]}. 28. 
Ιληρὲ : " ΤὨς ϑβοδι]οῖ τα] Αγ οἷοαῖκ ΠΟ ΤΟΓΘ Γα- 
αἰγεὰ ἴο 6 ἃ τεᾶὶ ρυτρὶς, ἴπλπ ἴῃς σσοῦσῃ οὗ 

τπόογηβ τεαυϊγοὰ ἴο θῈ ἃ γε] οσσοῃ, οὐ [86 τϑϑᾶ 8 
ΤΕΔ] ϑ8οορίσε; ἔοσ ἴῃς Ψ80]6 τδΏβδΟ 0) ᾿γ8ἃ8 Δ 
ἱγοηΐςαὶ ἀσγδπλδ, απὰ βϑυσἣ ἃ οπδ, ἴοο, ἴδαξ ἴῃς ἰπ- 
ἑδταουβ ἄθυδο πυρῆς Ὀς τοδα]ν Ῥεγοεϊνεα [τουρἢ 
[πε Ῥγεϊεῃμαδα ρ]ογ βοδίίοη, ζῇς 5.4 τηυβδὶ Ὀε ἃ 
τεαῦ, τῆς βσυτάροὶ οὗ ἱπιροΐεῃςε ; ἴΠ6 ογόντῃ πιυϑῖ 
ἰπγυγε δηά ρίεγος ἴἢ6 ὈγοΥ ; ἅπα 50, ἴοο, τηυϑὲ ἴῃ 6 
ΡύΓΡΙς Ργεβεηῖ ἴΠε ΞΥπιῦΌ 0] οὗ πιίϑεγαῦ]ς ὑγεϊοπαθά 
δτιελίηεβϑ : δηά 1818 8 ἄόοῃς ὈῪ 15 Ὀεὶπρ δὴ οἱὰ 
οδιηρ-τ Δ η116.ἢ 

ει. 18,19. 866 οὐ Μαδῖϊ. χχυ]ὶ. 209, 20. 



ΓΗΑΡ. ΧΥ. 20-41. ΤΗΕ ΟΔΟΘΡΕῚ, ΑΓΓΟΚΌΙΝΟα ΤΟ ΜΑΕΚ. 420 

ΟΒΑΡΤΕΚ ΧΥΝ. 20-4|. 

716 (γμοῖ πίοι. 

20 5 ΔΛ ΝῸ νἤβη {πεν Πδὰ τηοοϊκαα Ὠΐπι, ἔμῈῪ ἴοοκ οἱἑ 1ῃ6 ρυτ- 4 Ματταανῖ, 
Ὀἷς ἔτοιῃ Βἴτῃ, δηά ρυΐ ἢἷβ οὐγῇ οἱοῖῃ 65 οἡ ἈΪπ),2 δηὰ 16 

21 ἢΐϊ ουἕξΤιίο οτυοϊγ Εἰ. δα πὰ τον οοτηραὶ ομς ϑίπχοη ἃ ΟΥΤΘ- ὁ ἵμακο χαίῇ, 
ηἷδη, Ψῆο ρα5864 Ὀγ,} σοπγίηρ ουΐ οὗ ὅ [ὴἢ6 σουπίτγγ, ἴῃς ἔαῖθετ οὗ 

22 ΑἸεχαπάδσ δηά Ευξυβ5,} ἴο ῬδΔῚΥ ἢΪ8 οὔοϑϑ. ΑἊΑπά ἴμϑῪ ὑσιηρ ὨϊΠῚ 
αηΐο {π6 ρίαος “ Θο]ροῖμα, ψῃϊοἢ 15, Ὀεὶπρ ἰηϊεγρτγείθά, 4 ΤΏ ὁ ζοδα χίχ. ε7. 

23 Ὀἷᾶςος οὗ ἃ 51.}}7 Απά τῆδν ρανεϑ ἢϊηι ἴο ἀγίηκ 9 νἱπα ταϊηρ]εα 56 
24. τῆ ταγΥτ : Ὀυϊ ἢδ τεοεϊνοά 22 ηοῖ. Απᾶ ψῇθη ἴΠ6Υ Πα οσυ- 

εἰθοα Ὠϊηι, [παν ρατίθα 10 ἢ]5 ραγηηθηῖβ,.} σαβίϊηρ ἰοΐ5 Ὡρομ ΤΏ ΘΠ, 

25 ΜΠ ἜνΈΓῪ πηδὴ ἢ βῃοι!α ἴακεα, Απὰ “1 νγὰβ ἴπ6 {π|γά ΠΟΤ, 4 ον. 7ομα 
26 αῃὰ [Π6Υ οτυοϊβοά ἢ. Απάὰ [δ6 Ξυρογβου ροη οἱ ἢ18 δοοιιβᾶ- 

27 ἴίοη νὰβ ψυϊτίθη ονοῦ, ΤῊΗΕ ΚΙΝΕᾺ ΟΕ ΤΗΕ ΕΝΝ5. Αμπὰ 
Μ᾿ Βίτῃ ΤΠΘΥ ογυοῖγ ἔνο τὨϊδναβ ; 18 τῆς 16 ὁπ6 οὐ ἢί8 τὶρῃϊ 

28 ᾿απά, ἀπά τῇς οἴδμεγ δ οῃ ἢΪ5 1εἴς. ΛΑπά ἴα ϑογρξυγε νγὰ8 ἔι]- 7 δὲ ταχο 
8164, ψ ϊο 8, Απάὰ ἢδ ψὰ8 ηυπ  ογοα ΜΊ] ἢ ἴῃς ἰγαηβρτοβ- 

20 808. Απά τῆογ ἴῃαΐϊ ρα55εα ὈΥ τδὶ]θα οἡ 17 Ὠϊπ), νναρσρίηρ [Π6ΙΓ 

μιεδά8, δῃὰ ϑβαγίηρ, Δ, μου [παῖ ἀξβίγογεδί ἴΠ6 ἴειηρ]α, Δη4 σ' ζβαρ. χὶν 

20 Ὀυ1] 681 22 ἴῃ ἴγοα ἄδγϑ, ϑανα {γϑε]ΐ, αηα οοσὴς ἀονη ἔγουῃ [ἢ 6 
21 οἵἴΌ88.. [᾿Κο 156 18 4150 [ἢ6 οἰΐοῦ ῥγίθϑῖβ τηοοκίηρ 5814 θοὴν 

τποιγβοῖνοβ ἢ ἴὴ6 58οσῖρθ5,9 Ηξ βανβᾶ οἴδοιϑβ ; δἰηβοῖξ ἢδ 

32 οδηποῖ β8ᾶνθ. [,οὐὉ (γϑὲ ἴῃς Κίηρ οὗ ἴβγδοὶ ἀδβδοοηὰ πον 3 

ἔτοτῃ ἴδε οτὔόβ8, [ῃαϊ να Ἰηᾶν 866 δῃηάᾶ Ὀεϊΐανθ.0. Ἀπά {π6γ τρδῖ 
ΜΘ, ογοὶ οα νυ ἱ ἢ ἢϊπὶ ταν] θα 33 Ἡϊη). 

332 Αμᾶ ΝὮθδη ἴδε βιχίῃ θὰ γὰ8 σοῖη6, ἴθ ͵6 ννὰ8 ἀδυκη658 ΟΥΟΓ 

34 ἴα ψῃοΪα ἰαπὰ ἀη]] [86 ηἰπίῃ Βουσ. Απα δ [8 πἰπίῃ ΟὺΓ 

76805 οὐ δα ἢ ἃ ἰουὰ νοΐςδ, βαγίηρ,23 Ὁ Ἐ]οὶ, ΕἸοὶ, ἰατα βϑα Ὀδοἢ- ἃ Ῥβλ. χαΐ ε 

[81 ὁ ΜΏΙΟὮ 15, Ὀαίηρ ᾿πίεγργεῖθα, Μγ ἀοά, Ὧν αοά, ΨὮΥ Ὠαϑὶ 

45. του] ἔοτγβαίζδη τῶ δ Απά 5οῖηδ οὗ ἴμε ἴῃδϊ βἱοοα ὈὉγ, ἤθη 
46 ἴῃδν Ὠρασγὰ Ζ22, βαϊά, Βεῃοϊἄ, δ ςἽδ᾽]θῖῃ ΕἸ145. 'Απᾶ οὔςἊς τδῃ ἐΥ Ἢ πτ ἐξ 

δηά Α]16 ἃ 35 ἃ βροηῆρα []] οὗ νίπαρατ, δηὰ 35 ρυΐ 22 οῃ ἃ γϑϑά, ἀπά τ 39: 
ϑανα δἰπὶ ἴο αἀτίηκ, βαγίηρ, [εἴ δἷοης ; 7 Ἰεῖ 8 58εὲ6 ψδείδμοῦ 

27 ΕἸ᾿45 3 ψ1}1 οοτης 33 ἴο ἴαΚα ἢϊπὶ ἀονῃ. ΣΑπά 765815 οτὶ δά νι 9 ἢ "Ὑὰ ττα 

1 ἔγοτῃ δΐπῃ ἴῃ6 ΡυΓρΙῈ 3. οἡ ΒΪΤΩ ΐβ ΨΑΙΙΏΘΩ(Β : δ᾽ ῃὰ {Π6Υ Ἰ6δά ἩΣΙΣ 
4 ομδ ραβϑίῃρ Ὀγ, ϑίτλοῃ οὗ ζγτεπε, δ ἔγοτῃ 
6 ἡμ597Ζ ἰὸ ρὸ τυ ἐλέρε Τ Ῥίδςε οὗ ἃ 5Κ1}} 8 οἔξεγοά 
9 φ»»ξ το τίη 

10 χὰφ ὀεσέ σιεεζλο»ίζέδς γεαα Απὰ ΤΏ οΥ σγυς ἔν ἢἰτα δηὰ ρατὶ 
1 ἐμϑογΖ ἈτηοῺρ [6 1ὶ 12 Δ ἢ 18 ΤΟΌΡΕΥΒ 1 ον» ἴῃ 6 
16 Δῃὰ ομδ 16 Ζὰξ ὀεςέ σεείλογεζέδς ογεῖ σ67. 28. 
Ἵ γον]οὰ 18 Τῃ ἴΚα ΠΊΔΏΠΘΓ 
19 τῃοοκίηρ' ἀέγε διηοηρ {ΠΟ υλβοῖνοβ νυ ἴ.6 5ογ 68, 54]ἃ 
30 ἐρσεγέ ἰὴ 6 31. ῃον σός ον 35. τεργοδοβοῶ 
38. »η:} ΒΑγὶηρ' Ἀ ἘΠ|4ἢ 36 6ΠΠ|Πὴρ’ 36 σγρείξ δῃὰ 
1 1 ῖ 6 48. Ποχηοῖῃ Ἵ υἱϊοτγοά 
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48 ἃ ἰουὰ νοΐς6, δῃὰ σάνε ὉΡ ἴῃς σι Βοϑί. ἶ 

30 ρὶ6 νγ»ὰ8 γοηΐ ἴῃ ναί ἔγομι [ἢ6 ἴορ ἴο (ῆς Ὀοϊζοῃ!. πΑμα ν ἤδη “Ἂ 

1τῆ6 οδητυτγίοη, ΜὨΏΙΟἢ 5ϊοοά 809 ονοσ ἀραϊηϑί ᾿ἰτη, δὰνν ἰἢαϊ Ὧ6 80 ταϑὶ- 47. 

ΤΗΕῈ ΘΟΟΘΡΕῚ, ΑΓΓΟΚΌΙΝΟ ΤΟ ΜΑΕΚ. [(ΗΑΡ. ΧΥ. 20-41. 

ἸΑπὰ ἴδς ναὶ] οὗ ἴῆς ἴδτ- 2 [υκε χχίῃ. 
4ἴϊ. χχνυῖ!. 
: [αἰκα 

στοά ουζ, Δηα 31: γανεα ὉΡ ἴδε ρῃοβί, Ὠ6 βαϊᾷ, Ττύαὶγ [18 δ ννὰ8 ᾿ 

[ἢ6 ὅϑοῃ οὗ ἀοά. 

40 ΒΎΊΒΕΓΟ 83 γεσα 4130 ΨοπΊθη ἰοοκίηρ οἡ αἷδσ οἱ : 83 δπηοηρ, 
ΜΏΟΠΙ 'ν 85 ὃ Μᾶγγ Μαράδίθηθ δηὰ Μαγγ ἴῃ τηοΐῃοσ οὗ 76 1Π|685 

41 “ἴδε 1655 8δ Δηὰ οὗ 7ο865, δηὰ 7 ϑαίοιῃης ; ὟΝ μο 4150,38 σῇθη ἢδ 

ν ΜαΑττ. χανί!. 
55,56: ὺ0ἷ2κκ 
ΧΧΊΙΙ. 40; 
οὐ. ἤοΒη 
χῖχ. Ὡς. 

ὁ ἴίαΐκα χὶχ. 3 

3 ἰῇ ΟἈΆ|166, ἔο]οννοα Ὠἰτῃ, ἀηα πιιηϊδίογοα ὑηΐο Ἀϊὰ ; δηά Ελαε αν] 

ΤΆΔΩΥ ΟἴδαΓ Μοθη ΜΈΊΟΝ Ἵ σατὴθ ὉΡ ἢ Ὠἷπὶ ἀηἴο Ταγα- αι: χανῇ. 

546. 

80 γγῆο 5ἰοοά ὮΥ 
88 Αηὰ [ἢδ6Γα 
δῦ Ἰ: 116 86 ο»εῖΐ 4150 

81 “ἦφ δεεέ σαεζλονίζζἥες ογεῖέ οὐ ουξ, δληά 
88 ῬΘΠΟ] ἀΐηρ᾽ ἔγοπι Αἴ δὲ γυε7γ.Ζ Ὀοϊδ 

81 ψὔο 

5ΕΕ οἡ Μαίίμεν χχνὶϊϊ. 212-56. Ματγκ᾽β δοσουηΐ 
ΓαΒΟΙὉ]65 ἰδὲ οὗ Μαίζεν,, Ὀυϊ μ458 ἱηδερεπάεῃξ 
ἀεί 118. 

ΚΓ 
Εοτγοο οὗ ἴπ 9 Οτοβε. 

Ψοῖ. 2οθ. 1ϑδᾶ Ἰυὶμπι οπῖ, 1. 4., ουἵ οὗ (ῃς οἰΐγ, 85 
ἴῃς οἴδμεσ δοοουπῖβ ἱπιρὶγ. ΤῊΪΒ νεσβα, ἐχοθερῖ [ῃς 
Ιδλϑὲ οἴαυβθ, ὑσορεσὶν Ὀεϊοηρβ ἴο ἰῃς 1481 ϑθοίϊοῃ. 

γεσ. 21. ὄχτης ἤτοι [Π6 ΘΟΠΠΕΣΥ. [1ῖ, “τοῦ 
ἴῃς βεϊὰ,᾽ ὙΤῊ]5 βἰδίεμηεπί ἴἤσγοννβ πὸ Ἰιρῃΐϊ οὐ ἴδ6 
ΤοΆβοη ὙἘὮΥ ΠΟῪ ἱπηρτοββεὰ πὶ ἔοσ 18 ΒΕΓ ΟΕ, 
ΠΟΥ ΡΟ ἴδ6 αὐυδϑίϊοη Ποῖ οΥ ἰΐ νγὰ5 (ἢ ς ΤαρΌ ΑΓ 
ἔελϑὶ ἀδὺ οὐ ποὶ, --- Ἰ!θ ζαῖμοσ οὗ ΑΙοχδμᾶον διὰ 
Βυΐπασ. ῬεΙβοηβ ΜΜὲ}} Κπονγῃ ἴο ἴῃς βγϑὲ τεδάθὺβ 
οὐ [8 αοβρε. Α8 Μασκ ῥτορδΌΪ στοῖς ἰῃ 
Ἐσοπιο, ἴδε “ Καξυβ᾽ βαϊυϊεα ἴῃ Εοπι. χνὶ. 13, ΣΊΔΥῪ 
Ὀς τῇς ῬΕΙΒΟῚ ΠόΙα ΒΡόΚκδὴ οὐ. Βυῖ ἴῃς πϑιὴς 
ἯΔ25 Δ ΟΟἸΠΠΠΟΩ Οὐδ. Τὴϊ85 “ΑἸοχαπάδσ, οδῃ 
ΒΟΔΤΟΘΙΥ Ὀς ἴῃ τη ρυΐ ἔοτννασαὰ Ὀγ ἴῃς [εν δἵἱ 
Ἐρδοβυβ (Αςἰβ ΧΙΧ. 33), ὙΠῸ ΤΔῪ ΟΥ ΤΏΔΥ ποῖ Ὁς 
Ἰάδπεῖςαὶ ΠΙᾺ [Π6 Ῥοῦβου πιεηϊοηθα ἴῃ Σ ΤΊ. ἰ. 
20; 2 ΤΊΠ. ἰν. 14. 

γεν. 22. Ἰὸ ἴδο μῖδοο Θοϊγοῖδα. Μοτζε σοσγεοῖν 
ῬΟΓΒΔΡΒ : ῥἷαςε οὗ σοϊροῖπα, δηϑνοης ἴο ῬΊΔοθ 
οὗ 6 Β.κ}1, βίπος Οοϊχοῖμα τηθδῃ8 “5Κ0}},᾿ διὰ 
Τκὸ (χχῆ]. ὦ ) 68118 {86 Ρ͵]βδοα ΒΙΣΩΡΙῪ “5 Κυ]]. 
ἼΓΉΙΒ ἰδ δῃ ἃ  μοπαὶ ΓΟΔΒΟῺ ἔογ βΒυρροβιῃρς ἴμαῖ 
ἴῆε Ὡδηὶε ννὰ8 ον ἴο ἴῃς Πσοῃὶοδὶ βϑῆδρε οὗ ἴπ6 
δτουπά. ὅ86ε οἡ Μαῖϊ. χχν"). 33. 

νεῖ. 22. ΤΟΥ͂ Οὗ οτοὰ ἶσα, οἵ, “" ΕΓ σίνίης 
Η πὶ; ἰ ννὰ8 οβέξεγεα στο γαὶν, ποῖ ἔογοεα ὕροη 
Ηΐπι. --- Ὕίλθ τιϊπρΊοα τἱ τὰ ταγττὴ. 866 οὐ Μαίϊ. 
ΧΧΥ]Ϊ. 24. 

νεῖ. 25. Αμὰ ἐϊ 8 [80 ὑπϊτὰ ΒΟΌΣ, ὦ. Ζ., πἰης 
ΟἷΟΪοοῖκ ἱῃ ἴπ6 τηοσηΐϊηῦ. Τῆς α58ξ Ἔχ ΔΈ ΟΏ 
Ὀεΐοσε τῆς 7ενν ]ϑ ἢ συ]εγβ ἸΟΟΚ ρῥδος δὲ ἀδυθγθακ, 
ἰγεα ΠΟΌΣΒ ἱπίεγνθηδα, ἀυσησ ΠΟ ἢ οὐουσγεοά 
[Ὡς εχαπιϊηδῦομβ Ὀεέοσε Ῥιαῖο δἀπὰ Ἡδσοά. Α 
ἰδλίεασ ουγ ψουἹὰ βολγοοῖν σίνα πη ἔογ 811 ἢ 
ἰῃοιἀθηϊβ ὉΡ ἴο ποοῃ, δὲ τνδίο ἔπιε τῆς ἀλγκπε 585 

Ὀερᾶη. Α.5 ἀδδῖδ ου ἴδε οὔοββ 8εῖ ἰῃ 93] ΟὟΥ, ἴῃς 
Ῥεγίοὰ οουἱὰ ποῖ ἢἴανε Ὀδοη βΒῃοσίζεσ ἴδῃ ἔΤΟΙῚ 
πἷης οΟοΟΚ ἴο ΘΑΣῪ ὀνοηϊηρ, Ὀεΐοστε ϑυμηβεὶ (56 ε 
ΨΕΙ. 42). Τα δοοουηῖβ οὗ Μαίπεν δηπὰ Τὺκὸ 
δΔοοοσὰ ἢ ἴῃαὶ οὗ Μαυκ ἱπ τερασὰ ἴο τὰς Εἰπ6 
οὗ ἴῃε ἀδλγίκηοββ, ἀπὰ ἴῃ5 βυρροσγὶ ἴΠῸ ΔΟσΌΓΔΟΥ 
οὗ (]8 νεῖϑε. Βυὶ Τοδῃ (χὶχ. 14) ϑᾶγ8 ἴῃς ΠηΔ] 
εῇοτί οὗ Ῥι]αῖα ἴο τοίεδϑο [6ϑ8, 28 "δρουϊ [86 
βίχί μουτ. "ἼὨΕ (τα Βουτ᾽ πιὶρθς πγοδῃ Βοπια- 
πιο αυγηρς ἴπδλί τδίοἢ (ἐ. Φ., ὈεΌσεεη ππα δηὰ 
ὕγψεῖνε ποοῦ) δηὰ “δδοιιϊζξ ἴπ6 ἰχίῃ ᾿ βδοῆθ {{πὴ6Ὸ 
Ὀεΐοτα ; Ὀαὲ β80 ἢ}! δὴ Ἔδχρ δηδέϊοη ἰβ ΨΕΓῪ ὑπϑ881}5- 
Γλοΐοσγυ. Αἢ ΕἾΤῸΣ ἰῃ ἴῃ ἴεχὲ οὗ 7οἤη 15 ροββίθ]ς, 
οὐίηρ ἴο ἴμε ταβεσηδίδηοςς Ὀεΐνοοαη (ὃς Οτοεῖς 
δίῃ ἔοσ ὗ δῃὰ 6, Ὀυϊ {Π18 ἐχρ δηδιίίοη ἰ8 ποὶ 
ΒΌΡΡοτίεα ὈΥ ΔΎ ΟΠ ΒΙ ἀΘΥΆΡ]6 ανϊάθησα. Α {πισὰ 
δηα [ἢ 6 τηοϑὲ ρσοῦδοϊε βοϊυξζίοη ἰ5, παι Τ᾿ οἤη υ865 
6 Κοτιηδη τπηοᾶς οὗ τεοκοηΐης ἴπις, ἴτοσα ηγἱά- 
ηἰρῶς ἴο τη σξ. Ιἢ οΟἿΠΕΥ ο853685 (ἰ. 40 ; ἰν. 6) 
Β6 ΟΕΥΙΔΙΗΪΥ υ868 ἰλ6 σογηοη [Οὐ 5} τρειποά 
ἔτοτῃη βυησϑε ἴο ϑυηβεί, ὙἼηῈ δυρροδβίου οὗ ἃ 
ταϊβίακα οἡ ἴῃς ραγτί οὗ οὔς οὗ ἴῃς Ενδηρε ἰδὶβ 15 
ἰηδάτση 550] 6. Αὐουξ ἴδ6 δνθηΐβ οὗ βιοῖ ἃ ἐδ 
ἴΠπ686 ἴγο τϑῃ εὐρρδα ποΐ τεεαΐξέ ἃ ηεέσίαξε. ἍΝ τ 
ΤῊΘΙΊΟΥΪ65. 80 οοτζοςί δρουξ δυο τϊπυῖς ἀςσία:}5, 
ἴδεν σουἹἱὰ ποὶ ῬοΟββϑῖθ]ν ἕοσρεϊ 2γεείσεῖν τοάεπ 
ΟΑγέτξ τας ογμεῖβεά. ϑοῖὴς σοοὰ δχρ᾽δηδίίοη 
οδῇ Ἀὲ φίνεη, Ἔνεῃ ἱξ ψὰ ἂῖε ποῖ οοτηρείεηϊ ἴο ἀο 
80. ΑὮ δρραζγεηΐ ἀἰβοσρδηῆου οὗ βυςἢ Ἰοης 5ἴδπά- 
ἱπᾷ 15 ἃ ὑσοοί (1) ἴμαῖ ἴἤσσε νγὰ8 πὸ Το] υδίοῃ Ὀε- 
ἔσϑθη ἴῃς ἴνγο Ὑγ Γ5, ᾿ξ [6 αἰ ογοπος οὐ σΊμΑΠν 
εχὶϑίδα ; (2) τῆλ ἴἤοβεα ῬὙἢο ἢανα δοϊὰ [Π686 
ΤΙ Πρ5 ἃ8 βαοσεὰ ἤλνα Ὀδδὴ ὙΈΓῪ Ποπαβῖ, οὐ βῦς ἢ 
Δ Ἀρραᾶταπὶ αἰβαργθοιηθηΐ νου πᾶνε ἀ88ρ- 
Ῥελτεὰ Ἰοὴρ ἃζο. 

νεῖ. 26. Το Ἰκίης οἵ ἴδιο θα. Τἤεθε ννοτάβ 
ἌΤΘ ΟΟΙΊΣΤΩΟΙ ἴο 8]] ἔουΓ δοοουηῖβ. Μαίίζηον δπὰ 
Μασκ δία ῥγοσηϊηδηξ ἐῃς ἕδαςὶ ἔμαὶ [5 5 ἰδ 
9Π6 ΕἸΆΤΕΕ Ε πρτὰ οὖγ 1, οτὰ. 
«ΝΟΥ. 258. ΤὨὶβ νεῦβς (4 αυοϊλίου ἔγοιῃ 15. 11}. 
12) 15 οτϊτεὰὦ Ὀγ τῆς οἹδδ8ι τηδπυβουρίβ ἀπὰ τὸ- 
Ἰεοϊεά ὉΥ τῆς Ἰαΐεϑὲ οσςβ. [τ [λικὸ χχὶϊ, 37, 118 
δεμυ θη 655 ἰ8 υπἀουρίοα. Ματῖὶκ σαγεὶγ αυοίεϑβ 
ῬΤΟΡΘΟΙ65 80 αἰσοςίγ. 
ες. ΑἈ. ἢς Οτεοὶς ποσὰ 15 ἴπ6 οπα 

υϑεὰ ἴῃ ἴῃς ἀηοϊοηϊ βδπ)65, ἃ5 ἃ βδουΐ οὗ ΔΡρΙαῦβε ; 
Βεσα ἰξ δϑεῖ8 ἴο ΔρΡΡ]Ἰεὰ ἱγοηίοδ!ν ἴο Οὔτ 
Ιοτὰ, Βυῖ 1 πὐϊσῶς αν Ὀδδη 8δη ὀχργαβϑβίοη οὗ 
Τορσοδοῆ. 



ΓΗΑΡ. ΧΥ. 20-.47.] 

γεν. 3232 Τῃμο εἰχίδ ποῦγ. Τῆδ ἔοτγηι οὗ ἴπῸὸ 
ΥΟΙ͂ΞΟ, ἃ5 Μ6}1] 28 ἴη6 σοπηροῖίου, δον (δαί Οὐγ 
Ιοτὰ Παὰ δἰγεδαν δυηρ ἴοὸσ βϑοῦδ {πὸ Ὁροὴ ἴδῃς 
ΟΥΟΒΒ (366 ΥνΟΓ. 25). 

γεν. 34. Ἐ]οΙ. ὙΠΙ5 5 ἰῃ τ86 Αταιωαὶς ἀΐδ]θοὶ 
ἴδῃ ἴῃ υ56. Ουὖγ 1, οτὰ ἘΡΟΒΕΟΥ υϑεα [6 Ηοῦτεν 
ἔοτπι (΄ ΕἸ1᾽) ρίνεηῃ ὈγΥ Μαϊζπεν, ἢ ϊο ἢ ποτα 
ΟἴοΒΕΙῪ σεβοι Ὁ]68 ἴ[ἢ6 πᾶτε ΕἸ)]Δ ἢ. Α αυοζαίίοι 
ἔτοιῃ ἴῃς ΟἹὰ Τεβίδιηδηϊ τουϊὰ ἡδίυγα!ν θὲ πγδάς 
ἴῃ Ηεῦτονσ. Οπ τὰς τηοδηΐϊηρ οὗ τῆς ΟΙΥ, 5:6. οἡ 
Μαῖϊῖ. χχνυ]!. 46. 

ψεῦ, 216. βαγίηᾳ, δὲ Ὅθ, εἴς. [πῃ Μαίζμεν᾽β 
δοςοιηῖ, ἴ686 ννογαβ ἂαἵὸ δα ἀγθϑϑοαῦ ῶ ἴῃ6 τηδῃ 
0 ρᾶνα ἴδ ΥἹΏΘΡΑΓΙ, ΠΟΤῈ βρόκθη ὅν δῆτα ἴο ἴῃς 
οἴμεσβ. Α βρῇ οὗ ΔοσΌΓΔΟΥ ; 5υςἢ ἃ σοηνοσβϑδίίοη 
8 παΐυγδὶ ; ἴῃς οπς δά ἀγεβϑεὰ Ὀγ ἴμε οτοναὰ βϊηρ- 
ἱης Ὀδοὶς [Πεὶγ οὐνσὰ οτά8. “1,δὲ "Ὲ ᾽ τοϑδῃβ “Ἰεὶ 
[Π15 βυβῖος,᾽ ὑπ.}} να 866 ἘΠΠΠ|Ὼ4}} σοτηΐῃν. Τα 
ΤΏΔῸ ΤῊΔΥ ἤᾶνα ᾿δὰ ἴδε ραϑϑίηρ δατησβί ἱπουρῖ 
(αὶ ἘΠ4} ταῖσῃξζ οοπα. Βα ἴο Κααορ οἡ ροοὰ 
ἴοστηβ ὙΠ ἴῃς δχοϊϊεὰ [“ἐῆπε ΓΑΌΡΪα, ἢ6 845- 
Βυη65 ἴῃ 6 βδῆς ἴοπε ψ] ἢ τοτ,. --- Τὸ ἴδῖκο πἷτὰ 
ἄοτγῃ. Μαϊπον : "ἴο βϑᾶνε Ηϊηι.᾽ Τῆς ἵνο Ενδῃ- 
66 }15}5 ρσίνα ἴνο ἀἰσποϊς ρᾶτίβ οὗ ἴῃς βδῖπς σοη- 
ΣΤ ΗΠ 

γεσ. 3). θδνθ ὑρ ἴδ0 αμοδῖ, ἴῃς 1ἰεγαὶ 86 86 
ἤοσα 5: “Ὀχεαιῃεδὰ ουῖ, ὀχρίτε. “ἃ Ὀεαυῖεαὶ 
5 Ὀ5ε τς ἔοτ αἰἐδα, ΨΕΙΟῺ 41} (Ὡς Ενδηρο 515 ἃρ- 
ΡΘᾶΣ ἴο αν ἀνοϊάςδά᾽ (]. Α. ΑἸεχαηάετ). ' 
ες. 39. Τὴ ὀθυΐασίοι. Ματκ ἤεῖεα δπὰ ἰῃ 

ΨΕΙ͂Β. 44, 45 ζῖνεβ ἴῃς [,δἰΐη ἴογι, Μαϊζον ἀπά 
Ταἶςε τῆς ατεοκ. -- 0 δἱοοῦ ὈΥ͂ ΟΥΟΣ εἰ ἷτῃ, 
ἑ, Φ.. ἴὰ ἔτοηϊ οὗ Ηἰἶπι," νγαϊτοξίηρ ̓  (Μεαίῆεν) Η τὰ. 
-- αν ἰδαΐ δ9 580 8079 ὉΡ ἴδο σμβοσῖ. Τῆς ρε- 
ΟὈΠ ΔΤ ΟΥ̓ 8. πιδ ΠΙῪ τεξετγεὰ ἴο, θῆσα (ἢ18 γνγᾶ8 
ΨΕΓΥ ΘΑΥΙΥ ἰπβογίεα, ἀπὰ 15 τεϊδλίῃηεὰ ἴῃ ἴῃ ΕΝ. 
Μαῖκ δἱοης ρσίνεβϑ ὑτοπιίηθποα ἴο [5 Ροϊηΐ, δληὰ 
1ξ 8 ομασγδοίοβς οὗ ἢ8 σοβρεὶ. “Τῆς [οἢ οὗ 

ΤῊΕ ΘΟΟΘΡΕῚ, ΑΟΟΟΚΌΙΝΕ ΤΟ ΜΑΕΚ. 3531 
7υάδῃ 18, ἐνεῃ ἱῃ Ηἰβ ἀεραγῆηρ, ἃ αἀγίπρ Ἰίοῃ " 
([ηρ6)]. Ου δὲ σδηϊυτιοηβ ἰδηρυλρσε, 8686 Οἵ 
Μαῖί. χχνυἹ. 54. 

ψεῖ. 40,41. ὙΠΕ586 νεσβ65 ἄργοα ἴῃ βυθβίδηος 
ἢ Μαῖξ, χχν]ϊ, ας, 56, Ὀαϊ (ἢ: οτάεσ ἰ5 ἀϊβξεγεηῖ 
δηᾷ ἴῃς οἴου νυ δου ΤΠΣΟΝ ταυοῖ ᾿ρῃϊ οὐ ἴπ6 
αυοϑοῃβ ΨὨΐοῆ πᾶνο ἀϑεη 8ἃ8 ἴο ἴῆς Ρεῖβοηβ 
ταθηςοηδά. - Μασ, [80 ἸΟΙΠΟΥ οὗ ζδιὴθα [80 
116. Ὁπάουβίεαϊν τμ6 ψε οὐ ΑἹρἤδυβ (] ὁ Ὡ 
ΧΙΧ. 25), ἔδηοα " ͵απι68 ἴπ6 1116 ̓  15 ἴῃ6 ΑΡοϑβίϊε 
“7τιθ8 ἴῃ β8οη, οὗ ΑΙρῇῃδυβ ᾿ (ςΠ8Ρ. 1}. 18; Μαῖὶ. 
Χ. 3). ε δοϊά {πλῖ 8ῆ6 γγᾶβ πού ἴῃς βἰϑίεσ οἵ 
ΟΌΓ τὰ 5 τοῦθ (566 οὐ Μαῖίζ. χὶϊὶ. δς ; Ιοβῃ 
χὶχ. 25), θυῖΐ ἴμαῖ βαίοπιθ ννῶ8' Απ δααϊξποπαὶ 
ΤΟΆΒΟΣ ἴογ {πὶ8 νον, δηα 4150 ἽΕΉΠΕΙ τῆς ορ᾽ πίοῃ 
ἴηδὶ 7π|68 ἴῃς 8οὴ] οὗ Αἱρῆδυβ, ἤεσα βροίβῃ οἵ, 18 
ἸἀεΠΌς 4] νὴ “ [4π|65 ἴῃ6 1,οτὰβ Ὀτοϊδοτ (Ὁ 8]. 
ἰ. 19), 15 ἴο Ὀς ἐουπά ἰη [6 ἐχρσδϑϑίοῃ δα υδοά : 
“7Ατηθβ ἴδ 1Π||6.5 ΤῺΪ8 ΤΥ τοίδσ οἰ Σ ἴοὸ 5 
ρα ΟΥ ἢὶβ ϑβίδίυσε, ὑΡγοΡ ΌΥ τῆς Ἰδιΐεγ; Ὀὰυξ ἴῃ 
ΔΩΥ οδβε ἰΐ 18 υϑεα ἴο αἰΞΕ Π σαϊϑἢ ἴτη. ]Δ4π|65 ἰδ 6 
βοῇ οὗ Ζεῦεάεε πᾶ Ὀδδη ρυϊ ἴο ἀδαῖῃ ΏΔΩΥ γδᾶγ8 
Ὀεέοτσα τηὶβ ἐρι οδι ὙΓ235 ΤΙ (6 (Αςἰβ χὶ!. 2), δηὰ 
ἴ)ε τοδᾶςιβ οὗ [ἢ18 αοβρεὶ νου ποοᾶ (ἢϊ8 ἰο 
ΟἾΪΥ ἴἰο ἀἰδβιϊηρυ θη 115 Ῥοσβοὴ ἴσγοὰ ἴδιηθβ ἴπε 
[8 [δε Ὀτοίμου οὗ οὺὐῦγ Τοσχά, γ8ο ν͵ὰ8 τν6}}- 
πονῇ ἰῃπσγουρῃουῖ τ[ἢ6 ΘΑΥν συτοῦ, δηὰ ἴα 

ΔυϊῃοΥ οὗ ἴῃς σδηοταὶ ἘΡ βὲ]6 οὗ [81:68. --- 0868. 
Αμαϊηβὲ τὴς νἱοννγ (παῖ [15 ἴοο ψγὙὰβ οὴδ οὗ ἴῃς 
Ι,οτὰ 8 Ὀτοίμειβ (Μ αϊΐ. χὶ!. τς, Μδσῖ νἱ. 3) ἰ8 ἴῃς 
ἕλοι τηδῖ ἢὶ5 πᾶτὴς ὁσουγβ ἤοτα ἔσὶςα (νογ8. 40, 47) 
ἴο ἀϊἰδεϊησυ βη 1818 Μάᾶσυ, ἤθη δοοοσάϊηρ ἴο ἰῃς 
ΓΠΘΟΥΥ͂ τὸ ΟΡΡοβε, ἔννο οἴποσ Ὀσοίμευβ (υἀλ5 ἀπὰ 
Θ᾽ 10), ΠΟ ἃτὸ ἴπυ8 Δϑϑυσηθα ἴο Ὀ6 ΑΡοϑβιί]68, 
ΔΙ6 ποῖ τηρηϊϊοποά. Μάᾶτν ἴἢ6 πιοῖθοσ οὗ οὖζγ 
Ιοτὰ μδα ῬγοῦΔΟΪΥ θεθη σοηάιποίεἀ ΑἸὙΔΥ ὈΥ ]ολη 
Ὀεέοτε 1818 ἔμπης (8ες Μαιῖ, χχνὶϊ 6; τ ΧΙΧ, 
27). 

ΟΗΑΡΤΕΚ ΧΥ. 42-47. 

71.ε μγὴαλ, 

425 ΔΛ ΝἧῸ πον ψἤδη [Π6 ἀνθ ψγὰ8 σοτῆθ, Ὀδοδυβα ἰξ γᾶ [ῃ6 δ Μλττον 
43 Ργεραταϊίομ, ὑπαὶ ἴ8, [ῇς ἄδῪ Ῥεΐοτε τῇς βαρθβίβ, [0- ἴα χαίης 

ΒΕΡἢ ὃ οὗ Ατίτηδίῃθα, 8δπ ὃ Βοπὺπουσγαθ!α σοιηβ6]]οσ, ϊο 4150 ; χ 

“ναϊϊεα δ ίογ [ες Κίηράομι οὗ ἀοά, σάπια, ἀπά σψϑηΐ ἴῃ ῬοΪα]γ ᾽ς τ ταν ον 
υαηΐο ῬιΪαΐο, αμὰ ογανθὰ ὃ [86 Ὀοάγ οὗ 6808. Απά ῬιΪαΐα πιασ- 35: 

να] θὰ 1ξ ἢ6 Ψοῖα αἰγοδαγ ἀδδὰ : δηὰ οἿδι]ηρ μρΐο ἀτηε 4 τὴ6 ἃ νεῖ. 9 

σδηίυτγίοη, 6 45 κεα ἢϊπὶ νη θῖΠεσ Ὧ6 ἢδα θεθὴ δὴγ ΨΏ16 ἀδδά. 

45 Απά ν ἤδη δα Κηεν 275 οὗ ἴῃ6 σδηζυτγίοη, 6 σανα ἴμε Ῥοὰγ 1 

ἴο Ϊοβαρῆ. ἹἡΔπά δε Ῥουρῃΐ πε ᾿ἰπθη,}} δηὰ ἴοοῖὶκ 123 ἢ ἄν, 
Δ 18 υγαρραὰ 16 Ὠῖπλ ἴῃ 16 ᾿ἰηφη,1δ δηὰ Ἰαϊὰ ᾿ἰτλ ἴῃ ἃ βϑρι- 

οἶγτο 15 ψῃϊο ἢ ν»ὰ58 7 ον οὔΐ οὗ ἃ σόςκ, δπὰ σοϊ δὰ ἃ βἴοῃθ 

47 

1 ψΏΘη δνθηΐϊηρ Ῥνὰ5 ΠΟῪ ΟΟΙῚ6 
δ τῆοτγα σᾶτὴβ [Οβερἢ 4 σουποῖ]οῦ 
δ ρ»εῖξ ζΆτηβ 
9 Ἰοαγηθὰ ἴξΐ 

12 τακίηρ 
16 το 

18. ογ»ἦΖζ αὐπὰ 
1 δὰ Ὀδϑῃ 

πηΐο 8 1η6 ἀοοΥ οὗ ἴῃ 6 β6ρυ]οῆγα. 16 
4 ΜδτγῪ Ζῴσ »ποΐλεν οἵ 7οβθβ Ὀεμ 6] ἃ ψῇθτα ἢς ψνα5 Ἰαἱά. 

Τ᾿ αῃὰ ἢς ὈΟΪΑΪγΥ πψοηΐ ἴῃ 
10 σταηῖδα [Π6 σοΥΡ868 

14 γουπά 

Απὰ Μαῖγ Μαράδϊθης δηὰ 
« (δρ. χνΐ. ᾿ 

3 Ῥχγδραγδίίοῃ 
δ᾽ ΨὯΟ 4150 Ὠΐπη561 τνᾶϑ ννδί ἰπρ’ 

ὃ Ραρσροὰ 
δ 4 Ἰπθη οἱοτὰ 
16 ἐμεεγέ οἹοιῃ 
18 ἀραἰηβίὶ 
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οὔτι ἴῃ 41} [ῃ 6 Ῥᾶγ8}16] δοοουηᾷ. 
γεσ,. 42. ἴδ0 Ῥχορασδοη. Οουρ. Μαζί, χχνὶὶ. 

62. -- 10 ἀδὺὺ Ὀοΐοσο ἴπο βαθθδίι, 1“. 4., Ετ! αν. 
ΤοΒαρΡἢ δηὰ ἴῃς [εν (]ο᾽π χὶχ. 21) ἀδϑιγεα “τα 
ἴα Ὀοάϊ65 Βῃου]ὰ ποῖ τοιπδῖπ Ὁροὴ τῆς ΟΙΟ85 οὔ 
τῆς ϑαῦῦδῃ.᾽ Ὅς ϑαρθδίὰ οὗ ἴῃς ἔεβναὶ πεεῖὶς 
ΑΒ, Δ5 :151}8] ἴῃ δ ἢ ο4568, 4 ΙσΏ ἀδγ (]ο μη 
ΧΙΧ. 321). 

ον. 4,2. ΑὩ ΒΟΠΟΌΣΘΔΌΪΘ σοῦ Οἱ] Υ. Α πλοπι- 
θ6Υ οὗ ἴπΠ6 ϑδαημεαπηῃ (οοαρ. [0|κ6 χχϊ. ς1). 
“Ηομοσδθϊς ᾽ Δοτα πη 6Δ}}8 ΠΟΌΪΕ ἰῇ βί  Οἢ, --- 
81θο Εἰπλ5017 ψ68, εἰς. Ης εχρεοίεά ἰδὲ Μεβϑίδῃα, 
ἃπὰ δα Ὀδδὴ ἃ βεοζοὶ αἰβοὶρὶς οὗ [68:5 (Ἰοῇπ 
ΧΙΧ. 48). -α θδ9. [ΓΑ ἸΤΟΤΑΙΥ, ἀσνίηρ᾽ ἐοηηξ, ἐ. ἔ., ἴο 
τῆς βοδηδ οὗ {πε οτυοσϊδχίου (Μαῖϊ, χχυ}δ. 57). --- 
Ης μιὰ ῥτοῦΌΔΟΙΥ 5εθὴ ἴπ6 Ὀγεδίκϊηρ οὗ ἴδε Ἰερ8 
οὗ ἴῃ οἴπογ ἵνο, δηὰ νγᾶβ8 ἀσγᾶσο οὗ (ἢς τεαυξβί οὗ 
{πὸ [ετνγα ταὶ ἰῃς Ὀοάϊΐς8 βῃου]ὰ δὲ ἴβκδὴ ἀονη. 
1 Ἰὰ νου]ὰ Ῥδὺ (58. ἐραΐς οὗ τεβρεοὶ ἴο οὔθ 
ὙΏοτα Ὠ6 ἢδα ξο]]οννοα ἴῃ βὁδοτεῖ, Πα τηιβὲ 4Ὸ ΠΟ ΚΙῪ 
δηὰ ΡΟ] ον ἴδε τ 8 βίῖθρ. -- Απὰ Ἀ0 Ὀοϊὰἷἱγ ψτϑυὶ 
ἷἰπ. Τῆς ἀδοϊκῖνε δοῖ ἢ πιαγκοὰ ἴδ ομδηρο 
ἔτοτῃ ἃ βεοζεῖ ἴο 8ὴ ὀρϑῃ αἶβο: ρ ] 658}. 

Ψεῖ. 44. Απὰ Ῥιϊδῖθ σρδυνοὶϊοὰ. Νοῖ αἱ τῃ6 
τεαυεδβῖ, μυῖ : ἢ 86 ΜΟΙ δἰσοδὰγ ἀθδὰ. Ταὶβ 
Βηον5 ἴΠετο τγὲ8 βοιῃηδίῃϊρ ὑπυβυ.4] ἴῃ (ἢ15 ο8388 
οὗ οτυοϊῆχίοη. Ρι]δῖς δὰ αἰτεδαν σίνοῃ ογάθυβ 
ἴο βᾶνα ἴῃς Ἰερβ οὗ ἰῆς. οπιοϊδεαὰ Ὀσγοόίκεη πὰ ἢ 6 
ὉὈοάϊς5 ἰδκεὴ ἄονσῃ, πε ἢσχβδὶ ρασί οὗ ἴῃς ογάδγ 
Ὠδα Ὀδοη ολιτδα οὐ, θυξ οὐὖγ Γοτὰ ννᾶβ δἰγεδαν 
ἀεαδὰ. Τῆς ἵνο οἴδιογ Ὀοαΐδ8 γεσγα ῬΧΟΌΔΟΪΥ ἴακεη 
ἄονπι αἱ οῆςς, Ὀυϊ [ ο5ερἢ, ἀρρεαγίηρ δ σοϊροῖδα 
(15 Μαῖδπεν δπὰ Μδχῖ βἰαίς) ππδᾶς Κπονγῃ ἴο 186 
80] ἀἴθγβ ἢϊ5 ρῬύτσροβα ; Βδηςα {Π6γ 16 ἰμς Ὀοὰγ οὗ 
65:18 ΟἹ [ἢς ΟΥΌ58, Ρεῆδρβ χοίϊῃρ τιτἢ Ἰοεερὰ ἴο 
1δῖθ, ἴπ ἴῃς ἐχρεοϊβδίοι ἐμαὶ ἢΪ5 τοαιοϑὲ (45 [παῖ 

οὗ ἃ τὶοἢ δπὰ δια δηΈ 141 τὴλπη) του Ὀκ σταηίοα. 
ΤῊ βυάάδη δηπουποεπηθηΐ οὗ ἴπΠ6 τρί ἃ ἀθδίῃ οὗ 

ΟΗΑΡΤΕΚ ΧΥῚ. 

ΤΗΕ ΟΟΘΡΕῚ, ΑΓΟΟΒΚΌΙΝΟ ΤΟ ΜΑΕΚΚ, [Παρ ΧΥῚ. 1-8. 
115 Ῥευβοῦ, 'ἱπ ποῖ ἢς δαὰ Ὀδδη 50 ἰηἰεχοβίοα 
[παι ἄδγ, αιπιδζεὰ πΐπι, απὰ δὰ ἴο ἢ15 ἱπαυϊγΥ οἵ 
ἴῃς οοηίΌΣ] ΟΏ. 

νεῖ. 45. αγδηίοα [δ 6 ΘΟΣΡΘΘ (0 72060Ρἢ. Ρτε- 
βεηςεά ἰδ ἴο ἢ. Τῆς ροβιτίοῃ οὐ ἤοβερἢ 86 οι 
ἴο μάνα οζοδϑιοπαὰ 1818 γεδαὺ Τοτρίδηςο, [πουρἢ 
Ρηαὶς νγᾶ8 ἀοι 1658 σἰδα ἴο ἤσαν ἰμδὲ [68:8 τν28 
ἀελὰ ἀπὰ ιο ῃανε Ηἰΐπὶ Ὀυτγεά, 

γεῖ. 46. Απὰ Βο Βουβὶι ἃ ᾿ἰποη οἷοῖδ, [1 δλ5 
Ῥεδη ἀύρυεα ἔσοιῃ [8 ρυτγοῆδϑἊ ἰμδὶ ἴῃς ἀδγ γγ)ὰ5 
“ποῖ [6 ἔγβδί αἀδὺ οὗ υπ]εανοπεὰ Ὀχγεδὰ, σς ἢ 
ΜΔ5 ΟἿξ οὗ 5 ὈὈας(Δ] βδηοςγ,᾽ Ὀυΐ ἴῃ [κον. ΧΧΙΣ, 
7, ἰαῦοΥ δἱοπα νγὰ8 ἐοσιἀἄδῃ οπ ἴδδὲ ἄγ. Τδαὶ 
ἴδ τοι Ὀεϊοηρεά ἴο [Ὀϑϑρἢ 15 ἱπιρ]16 ἃ Ποῖα, τη δὲ 
1 νγ88 ΠΕῪ 15 οτηϊτεὰ ὉΥ Ματγίκ Δ]οπα. 

Ννεσ. 47. δτΥ [86 χροῖδον οὗ 206066. ΤῊΣ 5Δτης6 
ἀμρόρηὲ τσ Ποηδα ἰῃ νοῦ. 40. --- Βολιοϊᾶ, “2, “οΥα 

Βοϊάϊην,᾽ 4 οοηπυεα Δλοϊίΐοη. Μαῖῖ. χχνὶ]ϊ. 61 : 
“Πρ ον εν ἀραϊηδὶ [ἢ 6 ΒΕΡΌΪΟΝτο.; -- ΘΟ 80 
Ἅδὸ2 1αἷὰ. Τιυκςο (χχὶ!. 55), ΔΙ Πουρ ἢ παεπιϊοηΐη 
τῆς Ολ!Π|οᾶπ νοτηδη τοτα ἘΠ , Β2Υ̓́5 : ̓ΔΠ 
μον ΗἰἾβΒ Ὀοὰν νῶ8 δά. ᾿Εν! θην [6 ἰηβρες- 
[ἴοὴ τ,ᾶβ ἢ ἃ ΥἹΟῊῪ ἴο τρλτκ {ῃ6 5ροῖ, ἔογ (δε 
ἔυΐϊυτε διηοϊπεηρ ; Ὀυΐ «αθοοϊοη πιδᾶς ἰἢ656 ἔγο 
᾿ἰπροτ. Ὅς οτἰρίηδὶ ἱπαϊοαῖεβ μαὶ ἴΠῈῪ σαπια 
Αἴζοῦ ἴῃς Ὀυγίαὶ, δηϊοσίης πιΐθους ΒΟ ΔΌΟη τῃ6 
δάδῃ οὗ (ῃς τσὴ σουησ]οτ. Τῇ ἵνο τηεῖὰ- 
τϑ οὗ ἴῃς ϑαπῃεααγίη ([]}ὉἍβερῃ πα Νὶςοάδπ ; 

]ομη χῖχ. 28, 39) σγεσὲ 5111} ὑΡσόθῦυ ἴδοσο. ΤΒε 
ΟΟΙΠΡΔΌΥ ΜΔ48 ἃ 51ηρσυϊ οπα, Ὀυϊ ἃ οὗ τὴς 
ΓΠΒυιβϑεδη σοηρτερδίουβ Το] εοιεὰ ἱοροίμεῦ ὈΥ [86 
ἀεαὶ οὐ (Ἡγιβί. -- ϑαϊοσιε ΜὙΔ5 Δρβεηῖ. 5886 
ὝΟΙΟ ἴὯ6 5ἰβίοντ οὗ οὖσ 1,οτὐαἶδβ πιοΐδοσ, 5886 βῃουϊἃ 
8ο ἴο οοτηέογί ΒΟΥ τηουγηϊηρ 5ἰβίοσ, πο δὰ ργοῦ- 
ΔΌΪ Ἰδέ ἴῃς βοεπο οὗ (86 οσγυοϊβχίου ὑπάοδσ τὰς 
οοπάικοὶ οὗ Τοδῃ βομὶς το Ὀεΐοσο. Ταῖς ἴδ π.- 
ῬΟΥΑΙῪ τοβίάσποε πουϊὰ 6 ἴῃ τῆς βδᾶῖης ῃΪδοὰ 
(Τοῦ χὶχ. 27). Αἢ ἱποιάδηϊδὶ Εἰπὲ οὗ ΔΟσΌΓΔΟΥ 
δηα ἰσυςὨ ] η658. 

1--8. 

7Ζάσς ρορεερε αἱ 166 Ζο»ὖ οὗ 186 ἴδοι 1,ογά., 

14 Α ΝὈῸ νἜεη [πε βαρραΐῃ ν 8 ρϑϑῖ, ὃ ΜαῖῪ Μδράαλϊίεηβ, δηὰ κα λττι 
“ Μαῖγ [ῃς »μοζλφν, οὗ δτηεθβ, δηὰ 4 ϑαΐοτηθ, δά  “ Ὀουρδί 

2 5 νοεῖ 5 βρίςθϑ, ἴδαῖ ἴδ ὺ τιῖὶρδς σοπηα δηᾶὰ δποίηϊ ἢϊτη. 

ῦκε χχῖν. 

5 Ἰοῖα ΟδὨὮ ΧΧ. Σ. 
Απὰ ς ΓΒ δρ. χν. 47. 

αἱ (μδρ. χν. ἐο. ΨΕΙΥ ΘΑΙΪΥ ἰπ ἴῃ6 τηογηϊηρ,ὃ ἴῃ6 4 ἢγβί {ΖΖ2) οἵ ἴῃς. ψϑεῖ, [ΠΟῪ ς Γυκὸ χκῆϊ 
3. οσϑς υπῖο {86 βερυϊοῆγε ὅ δἵ ἴῃ σβίηρ οὗ [6 βδυη.δ Απά [ἢ6γ κό; Ἰοδῃ 

ΧΙχ, 40. 

βαἰα 1 διηοηρ [μϑηγβεῖνεβ, ΝΟ 5}.4}1] τοἱἹ ὰ8 ἀὐνᾶν 7 186 δβίοῃθ. ΟΒαρ.αν. (6. 
4 ἴτοιῃ ἴῃς ἄοοΥ οὗ 6 βερυϊοῆτε ν ὃ Απά ψ ἤθη τΏ6Υ Ἰοοκοά, [6 Ὺ 

8αᾶνν 5. τῃαἰ ἴῃς βίοῃς νὰ5 σοὶ δᾶ ἀνδὺ : Ὁ ἴοτ 1 ννὰβ νϑΎγ 11 ρστϑδί. 
5 Απὰ σδηϊεγίηρ, ἰηΐο [6 βϑρυϊοῆγε, ἴον 8ανν ἃ γουπρ τῆδῃ ἢ ἔων ἕκὴ 

5 {Πρ οἡ ἴῃ τὶρμϊ 5146, οοϊ μὰ ἴῃ δ Ἰοὴρ ψῃϊῖα ραττηθηῖ ; 13 Ὁ βου. νἱ αεὶ 
6 δηὰ {πὸῪ ψετα δῆγιρῃῖοα.18 Απάᾶ δα βαϊϊῃ υπῖο τε, Β6 ποῖ 

Δπ τρίς : 18 γα 56εῖς [6ϑι5 οἱ Νζαγείῃ, ψ ὨΪΟΒ ννὰ5 16 οτυοϊβαά : 
3. 711: 5ιπτοοῖ 

δ᾽ φΟΠ16 ἴο [ἢ6 το 
1 ρν»εῖξ Ἀδὰ 
4 οὐ ἴῃς 
Ἱ γοΓα βαυϊηρ, 
9 Απὰ Ἰοοκίηρ ὕρ ἴδμεν 566 

11. οχροϑοαϊηρ, 
14 τὴς Νδζαγθῃθ, ῆο δαί: θδδη 

8. σ»εῖ ἴῃ τῆ 6 Ἰηογηΐηρ' 
8 ἤδη ἴΠ6 βδυη γὮὴ9 γἰ βοῇ 
8 τουπὴῦ 

10 7Χε δες στε, λο717165 γέαα 5 το] δα ὍδΔοκ 
12. ἃ ΜὮϊΙΐα τοῦς 15. ατηλζοὰ 



σβαρ. ΧΥῚ. 1-8.] ΤῊΕ ΟΟΘΡΕῚ, ΑΟΓΟΟΚΌΙΝΟΕ ΤΟ ΜΑΚΚ. 333 
Ὧ6 15 τίβθῃ ; ἢ6 ἰβ ηοῖ Ποῖα: Ὀβῃοϊ ἃ ἴῆ6 ρίδος ψἤδγε (ἢ 6γ Ἰαϊά 

7 Ὠἰπι. Βυΐ ρὸ γοιγ ψαγ,}δ 1611 15 ἀϊβεῖρ]ε5 δηὰ Ῥεῖεγ {παῖ ' Ὡς ἡ ζβαρ. χίν. 
βοσῖῃ Ὀεΐοσε γου ἰηῖο (4}1|66: τῇεγα 5804}} γε 866 ἢϊη), ἃ8 Ὧ6 

8 54ϊ]4 τιηἴο γου. Απά {ποὺ ψεηΐ οὐὐ χυϊοκὶγ,16 Δηὰ ἢδα ἔτοπι ἴῃς 
ΒΘρυ ]οῆγα ; 8 ἔογ [ΏΘΥ ἰγοηλθ]οα δπὰ ψασα διηδζεά : 17 πε ῖπεγ 
58] ἃ {ἰῆ6Ὺ Δηγ τἈϊηρ ἴο Δὴγ »παᾶρ, 18 ἔοτ ἴεν Ψψαγα δἴγαϊά. 

1δ σρρεῖζξ γΟΌΓ ΝΆΑΥ 16 σφ δετέ αμίλογλίες οί χαϊο ΚΙ Κ 
1 ον γε] ηρ ἀηα δϑιοη βπηθηΐ ροββαβϑεα ἴῃθ τὶ 
15. ληᾶ {ῆεγ 5δἱα οϊῃιηρ ἴο ΔΩΥ ΟΠ6 

Ον ἰἢς Ἐδϑβυτγοσίοῃ δηὰ οσάδσ οἵ Αρρεαγδῃοεβ, 
866 ΡΡ. 229, 242ορ. ΤΠ5 βεοϊΐοῃ ἀοαβ8 τοὶ [6]] οἵ 
ΔΏΥ δρρδᾶζσαποθ, ἃπὰ ϑῃονβ ἴἢ6 υὕϑυ8] ἱπάδρθῃ- 
ἄδηος ἴῃ (ἢ βίογυ οὗ {πε ν]βὶϊ ἴο ἴῃς του). 

Νετ. 1. ὙοΣ ἴδ0 ΒαΌΡΘΙΣΝ ψδὯδ ραϑῖ. Αὔΐοι 
βδυηϑεῖ οὐ ϑδίυσζαδυ. -- ἀξ αδρὶοϑδ. [1ὑκςε 
ΧΧΙΙΙ. Ξ6 065 ποῖ πε }ββα  Υ ἸΔΡΙΥ ἰπδΐ [Π6 Ῥσδρ- 
δτιδϊϊοῃ οὗ βρῖοβ ἴοοῖ ρἷδος ου Ετιάδυ, Ὀεέογε ἰδ 
Ὀερίπηϊης οὐ ἴῃς ϑαρθδαῖῃ. Ενεῃ 1 τηοβὶ οὗ ἰδῆς 
πόοπιθῃ Ὀδσδῃ ἴδ6 ργερασγδίοῃϑ δὲ ἐπὶ πιο, (656 
ἴῆγεδθ τσοσὸ ποὶ ἴδιιβ δηρασοῦ, Τῇ ἴχο Μαχγίε 
δλὶ ονοῖῦ δραϊηβὶ ἴῃς βορυϊοῆσε ἰαῖϊς οὐ ΕΥὰΔΥῪ 
(Μεζίον), δαπὰ ϑδίοσια δὰ ρυόθδθὶν τεϊοϊποα 
ΠΟΙ 5ἰβίες Μασγυ. (866 οὨ Ἴμᾶρ. χν. 472.) Τῆς 
ταβῖϊηρ οὐ {πε ΘΑΌΡΑΙΝ 185 ΟΧΡ 6 55}νῪ δῇιττηεα ΟΥ̓ 
[μἶκα. - Αποὶπξβ πἷπι. ΝΙοοάσμιυβ (]οΟὨη χίχ. 20, 
40) μαὰ ἄἀοπε [18 ἰῇ ἃ ὩδΟΘββϑδΓΪΥ ὨΔΒΓΥ ΤΩΔΏΠΕΥ. 
566 οἡ Μαῖϊ. χχνἹ]. 59. 

Ψεῦ. 2. ΥΘΙΥ ΘΔ Εγ. ἿΙῚ ἴῃς Εδϑὶ τὴ ]8 νψουϊὰ 
ταθδῃ Ὀδίοσε ϑυησγίβα, 35 (ἢ ΟἿΟΣ δοσοουηϑ 5ῆον. 
Τῆς δηχίουβ ποϊηξῃ ποῦ] ρΚὸ ἴο ἴῃς ἴοι 85 
ΒΟΟῚ 8ἃ5 Ροβ51}0]6. -- ἜΘ5 ἴῃ0 δὰῃ: ψ 808 σχίδοι. 
ΤῊΪθ ΤΠΔΥ δε ἰΑκδϑη ᾿ἰΟΓΆΠῪ 45 τεξογσίηρ ἴοὸ ἴῃς 
εἰπια ἤθη [ΠΟΥ τεδοῃεα ἴῃ του, ΟΥ 1688 ἜΧΔΟΙΥ 
“ὙΠ 6η [86 5ὺη ννᾶβ8 ἀρουὲ ἴο τ86.᾽ 

γεν. 3. ἜΘ 56}}411 ΧῸ]], εἴς. ἢ Α παίυγαὶ δηάᾶ 
διαρῃϊς ἐουςΒ ἴῃ ἰμ6 παιτδίίϊνε.Ό Τὰς Γοσὰ δά 
τεπιονεὰ ἰῃ6 ἀἰβῆσυ ἐγ, Ὀεΐοτα ἰδ νὰϑ δοίυδ!] 
εηςουπίοτεα, 3 

γοτ..4. Ιοκίηδ ὉΡ. ΤὨΏΣΔΥ ΤΥ πᾶνα εξ 
Ἰοοκὶπρ ἄοννῃ Ὀεέοσε, ἀρβοσρεα ἰῃ Ποῖ] Γ σοηνογβᾶ- 
κἰίοη ; ἴῃς ἰοῦ νγὰϑ ὑσοῦραῦϊὶν αἀῦονα ἴδμεπι, ουΐ 
ΒοΥΖΟΠΙΔΙΪΥ ἰπ (ἢ6 ἕδος οὗ ἴῃς τοςῖ αἱ ἃ 3] 0 ῃῖ 
οἰεναῦοη, --- ΤΟΥ 860 [δ΄ [Ὧ6 δἴ0190 ἐδ ΣΟ]]Θὰ ὈΔΟΙκ. 
Ῥοβϑίθ!ν “το ]εὰ ὑρ,᾽ 45 1Ε ἐἴϊ δα τεϑίβα ἱῃπ ἃ ΒΟ] 
αἱ ἴπε ἀοοσ οὗ {86 τοπ)Ό. --- ΕῸΣ 1 τδ8 
ατοαῖ. ΤΠῖβ ἀοε5 ποῖ πλεδῃ τῆι ἴΠ6 στεδίηθ885 οὗ 
τῆς βἴομε ψὰβ ἴῃς τϑάβοῃ οὗ ἴΠΕ6ῚΓ δηχίοῖυ δηὰ 
υδϑοηϊηρ, ΑἸ ΠουρΡ ἢ (15 τγᾶ8 ἀουθ11658 ἴσας, Ὀυΐ 

(ἢαϊ 18 5126 δ] α ἤδη ἴο ποῖσε ἴλ6 ροϑίκίοη 
ἐνεὴ ἰῃ [Π6 ΘΑΥΪῪ τηογηΐπρ. Α νἱνϊὰ ἴουςῇ ρΡε- 
συ] τ ἴο Μασ, ΑἸ δηροὶ δὰ σγεπιονεὰ 1 (Μδίι. 
χχυ]!ὶ. 2). 

γετ. 5. Απὰ 65 ἰπῖο ἴλ9 ἴον. Τμαδῖ ἰΐ 
ψΔ5 Οἱ στοδλὶ 5126 15 δνιάηξῖ, Τὴὶ5 δηΐσγαηοο, 85 
. Σ εδἰπῆο ἴοοῖϊκ Ρῥίδοε δέϊζσ δὴ ἰηίεγναδ),, ἀυτγίηρ 
ψηοῦ τῃ6 ἴἰχοα βεραζαίεα, δοσγ (ἢ6Ὲ δηγοὶὶς 
τηοϑϑᾶρε τηρητοηεὰ ἰῃ Μδαίξ. χχνἹ!. 2-7, [86 ἴννο 
Μαγῖεβ τεϊυσηρ ΠῚ [τἢ6 οἴδες ψοϊηδη δηά 
οηϊοπηρ ἴῃς ἰοῦ. Οἡ ἴδε οἵδοσ ἰηϊεγνοηίησ 
ἐνοπίβ, 58ε6 ἢοΐθβ οἡυ Μαῖζῃον, Ρ. 240. ---Α γὸ 
ἴδ. Μαικ ἴδυβ υἱν] αν ἀσβουῖρθεβ δὴ δηρεῖ. 
[λκκς ΘΡρεᾶκβ οὗ “ἵἴνο τηδη,᾽ δίϊζογιναγαάβ τευ ης 
ἴο {Ποῖ 45 “δηρεὶβ" (χχῖν. 22). Μασὶς ἀδβοῦθεβ 
(πε ἢγβί ᾿πῃργοββίοη 45 ἴῃ6 ὑνοηθη ψοηΐ 'ῃΏ. [Κε 
ἰδ ΠΊΟΤΕ σέπεσζαὶ, Ὀυϊ ἴἴ 5 ποῖ ὑσοόραῦϊε τῆι Πα 
οῖπ8 (6 ὕνο δηῆρεὶβ βροκδὴ οὗ βερδζγδίεϊυ ὉΥ͂ 
Μαιίον πὰ Μαῖκ. ἘῸΥ δοοογάϊηρ ἴο οιμε, 

ΜατῪ Μαράλδίεπεο 81} ἴγο ληρεῖ βιἐηρ ἐπε ἴῃ 6 
ἴοταῦ, δηᾶ ἢ} }8 νναὰ8 ὑγοῦδ ΟΪΥ δεγογέ τἰῃ6 δηϊταποδ 
οὗ {ἢε86 σοτΏΘΗ. -- Βἰταηρ οα ἴδο σχίσις εἰᾶο. 
Οοσρατα [οῇη ΧΧ. 12, ῬΈΪΟΝ Ταοσβ ἴο ἃ αἰδέεγ- 
οης οὐοδϑίοῃ. ΑἾβ8ο, [ὑκῸ χχὶν. 4 (5866 ποῖρθϑ 
ἴΠ6 76), τυ] οἢ [6115 οὗ (6 βϑδηγχα οσσύγγοπος τού έρε 
τῆς ἰοῦ, Ῥαΐ 1658 ἀεδηϊζεῖγ. Ῥεῖεσ δπὰ [οἢῃ 
δὰ δΙσεδαν θεθὴ ποτα δηα βδαὴ πὸ δηῆρεὶ (Το 
Χχ. 3.8). Τα τι ϊβϑίοῃ οὗ (Π6 δῆρο 8 νγγὰ8 ἴ0 σοτλ- 
ἔοτε δηὰ ἰπβίσυος ἴῃ6 αἰ8ς 0168, ποῖ ἴο ρεῦρὶεχ 
ἴποπὶ δηᾶ τ.ι8 ΟΥ̓ ἴπε τηγβίοσουβ αἰβαρρεαγαδῆςαϑ 
ΔΗ γεαρρδδγδηςδϑ ὙΠ ΊΟἢ βοπλα ΟἿΟΣ Ἔχρ  δηδίίοπβ 
βυρροβί. -- - ΨΈΣ6 ΣΟῦθ. Α ϑυρετγηδίυταὶ! τρὶς 
6585 ΤΙΏΔΥ Ὀ6 1Π|Ρ]|16ἀ, 45 ἰῃ σμᾶρ. ἰχ. 2. ΟοΡ. 
Μαῖϊ. χχν]. 3; [6 χχῖν. 4. --- πὰ ΠΟΥ͂ ὙΘΣΘ 
διηιλεθὰ. Α8 ψὙᾶ8 Ὡδῖισαὶ, ἐυθη ἰξ ἴθοτα δα Ὀδδ 
ἃ ὑτονίουβ ρροάγδηςς οὗ δηρδίβ. 

γεν. 6. 6 ποῖ δπιασοᾶ. Τἢ}8 8 ῬγορδῦΥ ἠοῖ 
Ἰάἀδητο8] ἰτὰ ἴῃ6 πηεϑϑᾶσα ἴῃ Μαῖϊ. χχν}. ς-7, 
σίνεη οὐΐϊδιάα (6 ἴοτῦ, θυ ἃ βεσοοπαὰ οης (τα- 
Ροτίεὰ ὉΥ [ἀ0κὲ 4130), ἡ οἢ 18, λούγανεσ, βυὺ- 
ΒΔ ΠΕ14}}γ ἃ τερειϊτοη οὗ ἴλ6 ργενίουβ οἕδ. 

νον. 7). Βαυῖ, Επρῃδίϊο : ̓πϑίθδα οὗ ᾿ἰηρογην 
Βεγε, 80 [61], εἴς. --- Απὰ Ῥοΐοσζ. Α βρεοίαὶ ἰοΐβη οὗ 
Ἰονὲ ἴο [5 οπὸ ἯἜ8Ο πὰ ἀσηϊοα Ἡΐηι, δὰ ἃ τϑο- 
οβηϊοη οὗ δὶβ Ῥχγοσωΐπεηςα δηλ ην Ὠϊ5 64.218. --- 
Ιπῖο Θ4}1190θ. (ουρ. [ὑκὲ χχῖν. 6,7). ΤὨΕ αιι68- 
Όοη : " ὮΥ 566 Κ γε ἴῃς Ἰ᾿ἰνίηρ,᾽ εἴς., ΡΓΣΟΌΔΟΪΥ ὑτε- 
ςοαἀκδὰ {πὰ ψοτὰβ: Ηε 5 τίβεη (νεσ. 6). -- Ἀδ Ἠ6 
βαϊὰ ἰο γοα. ΟἾΔΡ. χίν. 28 ; 8ε6α οἡ Μεαῖϊϊ. χχν 7. 

ψεσ. ὅ. πὰ δοὰ ἔτουι [0 ἴοχ. [ἢ ἃ τυπιυ]ώ 
οὗ ἐχοϊζοιηεηῖ. -- ΕῸΣ ὑγϑι  ὈΪπρ δπὰ δεισπὶδητηθης 

ἴδοχ. ΤῊΪ5 νὰ5 ἴῃς γεάϑοῃ οὗ [Πεὶγ Ης6- 
Ἰηρ. --Απὰ ΓΔΟΥ βαϊὰ ποίιίηθ ἴο ΘΔΩΥ͂ 010; ζ0Σ 
ΠΟΥ οτο α Μαίμον ὑνῖσς (Χχν!. 8, 11) 
ΒΡΕΔΚΒ οὗ {μεὶσ γοϊῃρ ἴο ἀδ]ίνεσ {πε τηδββᾶρε, 
ἤδποα βοὴ Ἔχρ]διῃ 115 οἰδβε : [ΠΟῪ ἴο0]4 πο οὔς 
ὃν δε τῦαν. Βυϊ ΜαΙκβ νογὰβ τηϑᾶπ ἔπαΐῖ ΤΕΥ 
Ἰὰ κοί, ἱτητη ἀϊδίου δὲ ᾿εαϑί, ἀδἰένοτ ἰῃ6 τη ββᾶρα. 
ΤῊ “ ἔξασ ᾽ βϑροκεη οὗ ὈῪ Μαίμον 5 τηδάς ὑτοπὶ- 
ἰπθηΐ Ποῖα ; Ἰοϊηθεα τι} [6 ἔπ ρσηϊ ἔγοσα δῖ [ΠΟΥ 
δὰ βϑδὴ νὰ8 ἃ ἔδαγ ἴ[μαὶ {πεῖν ταροσῖβ ψουϊὰ Ὀς 
(48 {ΕΥ̓ ἀοῖΌΔΕΥ τγεγε) ἀδειηεὰ “1416 [4165 ὈΥ τῃ6 
αἰδοῖ ]65 (Κα χχίν. 11). [Ι͂π {Π18 5ἰδίθ οὗ ᾿π46- 
αἰβίοῃ, ἃ8 ΤὭΘΥ τὴ Ὀδοῖ, ἴδε 1,ογὰ τπθεῖβ ἴπ6 πὶ 
(Μαεῖξ. χχνἹ]. 9, 10), ονθγοοῖοβ (Ποῖγ ἔθαγ (΄ ΒῈ 
ποῖ δέγαι,᾽ Ης 5805), δῃὰ {πὸ σγὸ οὐ ψ| ἢ ἴῃς 
τησβϑᾶρα, ΠΟῪ σοπληρ ἔγοιῃ ἔπε ογὰ Ηϊπι56 14, 
ΤῊΣ σχοιλασῦϊς ονθηῖϊβ οὐ ἴμαὶ ΑΑΥ ῥτοάιοεὰ 
ταϊρ]εα δηὰ ἱπάεεα ςοπἔυβθα δῃχοϊΐοηβ. ΤῸ {Παὶ 
οὗ ἔδασ δυὰ ἱηαεοϊβίοη, Μασ σίνεϑ ῥτοτηϊηδποῦ. 
Ενεη 655. ξαι τ] ὑνοσῦση νος 01} οὗ ἀουβῖ: 
ἃ ἰαςῖ τπδὲ υρβεῖβ 411 (πεοσίεβ γεβειιθ]πρ τς Ἶεν- 
15 ξδ]βϑεῆοοά, πιεημοηδα Ὁγ Μαίϊζῃεν. ϑδϑισγαηρεϑβῖ 
οὗ 811, οσχανοσ, νου Ἱα Ὅς ἴῃς βυάάεῃ οπαϊηρ οὗ 
ἴῃ Οοβρεὶ δὲ (᾿ΐβ ροϊπὶ οὗ ἱπάεοϊβδίοηθ. 8566 ῃςχί 
βεοίίοη, 



934 ΤΗΕ ΟΟΘΡΕῚ, ΑΟΟΟΒΌΙΝΟ ΤΟ ΜΑΕΚ. [(Βαᾳλ. ΧΥῚ. 9-20. 

ΟΗΑΡΤΕΚ ΧΥῚ. 0-20. 

“ῥεαγαμεόές οΥΓ τε ἴσο Ζογαά, τῴ4 ΑΑξεσησίος,; Οὐμοίμδίονι, 

9 ΟΥ̓ νβδθῃ εεμ 1 Μγ͵ὰ5 τίβθῃ δαυΐγ ἴῃς 3 ἢγϑι ὧδ} οὗ [6 4 {98 χα, τὸ 
Ὀἷ6 νἱξ. 2. 

ΜΕΘ, “6 Δρρεαεὰ ἢγβὶ ἰο Μαῖν Μαράασϊεηθς, δουΐ οἵ ὃ ἀἾβιιεαν, 15. 
ΙΟ ΒΟ δε δά οαϑὲ βενεη ἀεν]5.. “44ἃ “8ὴε ὅ ψεπὶ ἀπα ἰο]ὰ 4 τὰχε χαῖν. 

τοὶ ἴμαΐ δὰ Ὀδθὴ ψἢ τα, 4 45 ἴΠ6Ὺ τηοιγησά δηά ψνεριὶ.7 τῷ πὰ 

[1 Απηὰ ἴδογ, ἤδη [ΠΟΥ δὰ μοαγὰ [ἢδι ἢ6 5 αἷϊνθ, δῃᾷὰ δα Ὀθθῃ ς ἴάκε κ᾿ 5. 

566ῃ οὗ ὮΟΘΙ, ὁ θεϊονοά ποῖ 

12 Αἴζοσ {παῖ 77 86 ἀρρεαγεά 8 ἰῃ σδῃοΐῃοσ ἔογτῃ ὃ υπίο ἔνο οἵ 

ΧΧΙΡ. 
181. 

ἐ Ἰακα χχὶν. 
3-25. 

13 ἴῇδπ, 48 ἴ6γ ψαϊκοά, αἀπὰ ψεπῦ9 ηἴο ἴμ6 σουπίγγ. ἰΔπμὰ {8ῈῪ ν᾿ ππ τῊΣ 
ψεηΐ 10 δηὰ το] 22 υηΐο ἴ86 τεβίαπα : 11 ποι σ θαϊϊενεά πα γ , ἔτ αν. 5. 
το .12 

ΨΚ 

Ιῖ{4 Αδεγνασα 187 ες Δρρεαγεά ὃ ὃ ππίο ἰδ εἰενθη "6 δ5 ἴεν βαΐ δἷἱ " Μδμ. 

οἴω. υἱὲῶ 
τοδί, δηὰ 16 πρ ται ἀθα ἤθη ἢ {Ποῖσ ΠΡ 6] 1εἔ δηά ἐμαγάῃθ88 ΦοΣ ἢ τῇ 

οὗ Ὠραγί, θδθοδιβα κ᾽ ἴον Ῥεϊενεὰ ποῖ ἴμοτὴ ψὨΙΟἢ 16 δά 56θὴ 
15. Ἧϊπὶ δἰἴΐζεσ ἢε 88 γίβεῆ. Απά ἢς βαϊ4 ὑπηῖο ἴμ6πὶ," ὅο γε ἰηῖο, ἴ 
16 411 (ες. ψοσγὶά, δῃὰ 9 ργϑδοῦ [ἢ ροβρεαὶ ᾿[ο Ἔὄνθυῦγ οσγεαίιγα.  “Ηδς 

42. 
Φ ]οδη 1}. τϑ, 

ὁ δ [. ς; 
Ἀσὰ ϊ. 48. 

4ι Ῥεῖ. ἰξ 2:. 

ἰμαῖ Ῥοἰἰενθῖῃ πὰ 15 " ῬαρΈΖβα “53}4}} θὲ βανεά ; θυΐ με τμδῖ ἡ ἀποτν 
17 δα ϊονοῖῃ ποῖ 58.811 6 ἀδτηπεά.18 Απὰ ἴπεβε βἰρῃβ 5384]1 ἔοϊονν "ἘΣ δ 38: 

ἴ6πὶ [δαὶ Ὀεϊΐονε; “ἼΏ Τὴν Ὡδη]ε 584]] ἴεν οαϑί ουἱ ἀδν]]5 ; 1 
Ἀςῶ ν. τό; 
νἱΣ. 7: χν]. 
18; ΧΙχ. 12. 

18 "ΤΏΘΥ 8141} βρϑδὶς τ τ πον ἰοηρι65 ; " ΤΏΘΥ 5}4}1} ἴᾶΚ6 ὉΡ 86Γ- σ Αὔὶβ ἢ 4; 

ΡΘηΐβ ; 4Δη4 9 16 {Π6ὺ ἀσίηκ δὴν ἀθδαϊγ [Ὠϊηρ, 11 58.411 ποῖ 3: ἢυγί 
Χ. 46: χιχ. 
6: τος. 
ΧΙ. το, 28, 

ἴθ ; ΤΏΘΥ 5181] ἰᾶὰῪ βαπάβ "ἢ [Π6 810 Κ, δἀπᾶὰ {ΠῸῪ 5841} σγθ-. 3ο; χἰδο ας 
οονοτ.93 

Ι90 80 ἴδϑη "δἷζοσ ἴῃς 1Τοσά 33 δα βρόκεϑηῃ υηΐο ἤθη, ἣς 35 5 νγὰ5 
τεοεϊνοα ἃρ ἱπῖο ἢεάνθῃ, δηά ὃ 588ῖ οἡ 35 (ες τὶρῃξς Ὠδηά οὗ (οά. 

χίν. 2, 4) εἴς. 
τ΄ Ιαἰκεὲ χ. το; 

οἱβ ΧΧΥΊΙ. 

20 Απά {86 γ ψϑηῖϊ ἰοσγίῃ, δῃηάᾷ ὑγθδομβεα ὄνεσν Ψ Ὥστ, “τε 1, οτὰ ̓ Αςῖς ν. χό, 
τό; χχν δι. 

ψουκίηρ τὴ 2δρε, ἀπ ςοηβττηίηρ 4 ἴῃς ψοσά “ Ἰ βρη 8. 0]- ὃ; 1βμμεὸν. 
Ἰονίηρ. 9 Ατηθη. ΣΘΑΙ ὅς 

δ11} Αςιδὶ 

1 δ6 3. οῃ ἴα 8 ἔγοτη 4 οαβῖ ουΐ Βανξῃ ἀΕΠΊΟΠΒ ἡ δία νἱϊ, ςς; 
δ Θἢ6 6 ἀἰΞὈοἸονεὰ Τ᾿ Αμὰ δέϊογ ἴη6586 (πΐηρβ Βοχα. νἱῖ 
8 γγὰ5 τηδηϊξεβίεα 9. οἱ {μεῖγ γῶν 10 ζρι5εγ: ΑΨΙΆΥ 11 χροὶ 341 Ἐρὰ 

18 λῃὰ {π6πὶ 4150 {ΠΕΥ Βα] ανοὰ ποὶ 15 Αηὰ δἔξεγναγα τ; Η6. 
26 φπεόγζ [δ βοῖνῈ 5 16 ἐμεογί Ἦδ 16 τηαλϊ 5: ΜΙ ΣῚ Χ 
1 [ῃ6 ψΠΟ]6 ογεαϊίου 18. (150 6]! νοι 58.811 θ6 οοπἀοπχηδὰ ὡς Ἀπ τ ρδι 
190 ΠΟΙΟῚ Ὁ ὄνθῇ 3.1. ἴῃ η0 Ὑ}ι56 Ὀ6 ΜῈ] 8:6 Μαῖ 
38. )κ2 ὁέεΐ σμέλογέξέες γεαά (ἢ Τιοτὰ 6505, δέϊεγ 8 Σ πριν 
94. δ» ΐ ΡΗ . Ἧι. 3» 
ον 6 δαὶ ἀονῃ δῖ Ροΐνι τς: 

36 Όν 1Π6 5'ρῃβ ἰῃαὶ ξο]ονοὰ Ε ταν, Ἵ: 
χὶν. 4. 

ΤῊΞ ΟΘΕΝΟΙΝΈΝΕΒΒ Οὗ νϑῖβ. 9-20ϑ. ΤῊ 8 ἢ45 
θεδη ρυεαῖν ἀουδίεα ἔογ ἴῃς ζο]] ον ηρ τοΆ 808 : 
(1.) ΤΏΘΥ ἂῖὰὲ ποῖ ἐουπὰ ἴῃ ἴῃς ὕπο οἱασε ἀδπά 
μθεβῦ τδηυβοῦρβ οὗ ἴΠεῈ ΝΟῊῪ Ταβίδπιεης ((ἢς 
Θιπαλῖς δηα τῆς αἝοδη) ; αὶ ἴῃ οἠς οὗ τ δπὰ 
(ες ψαιὶοδη) ἴθοσα 5 ἃ σοϊυπιῃ Ἰοῖξ ὈΪΑπΚ δεῖοσ 
γετ. 8, ἀπὰ ἴδ6 τόσαβ: " Δοοοσζαϊης ἴο Ματχκ,᾽ 
ΜὮ11|6 ἴῃ ΘΥΘΟΙῪ ΟἿΟΣ ἰπβίδηςε ἴῃς ποχὶ Ὀοοκ Ὀ6- 
κἰἢ8 οὐ ἴδε ποχὶ οοϊυσηῃ. [Ι͂ἢ ϑοῃηδ οΟἴδεῖ πιδῆυ- 

ΒΟΓΙΡΙΞ 1 15 ἱπάϊοδίθα τμδὲ [ῃς ράββασε 15 ἀουδί- 
ἔα], (2.) Ιῃ τὰς ἴπ|ε5 οὗ Τεσοπιε (ἃ. 410), δοοοτά- 
ἴῃς ἴο ἴῃς [ΕΘ ΤΩΟΩΥ ΟὗὨ βοπὶα ὅκαϊοα Ἑδίδμοσβ, 
(6 ρᾶβϑαρθ 8 νδηϊηρ ἴῃ πιοδῖ οορὶθβ. (3) 
ΤΙΣ ϑεσξίοῃ οοηΐδῖη8 ΤῸ 1655 ἴλη εηΐγ ψοτάβ 
δηα Ἐχργαβϑίοῃβ ποῖ ἔουπα εἸϑενεσε ἰπ Μαικ᾽ δ 
Οοϑρεὶ, απὰ ἢδ58 ἃ οοπιρϑηάϊοιβ δηᾶ βυρρ]ειηθηῖ- 
ΤΥ ΟὨΔΙΔΟΙΕΥ, 

Βαϊ οὐ ἴῃς οἴδει Βαηὰ βϑοῦγα οὗ (ῃς δι ϊδβὶ 



ζηΑρ. ΧΥῚ. 9-2ο.] 

ἘΔΊΒΟΥΚ τεοορτιϊΖεὰ ᾿ἴὲ 485 ρᾶτὶ οἕὗ δι κ᾽ β (οβρεϊ. 
Ἐϑρεοΐα!ν Ιγοηϑεὺβ ({ 202), ο ᾿ἰνεὰ ποσὰ [ἤδη 
ἵἴνο δυπατεα γελῖβ Ὀεΐοτε Τεζοπια δηὰ νὰβϑ ἃ 
ΡΟΡῚΙ οὗ Ῥοϊγοδτρ (186 ΡῈΡ11] οὗ 7ο πη), αυοίεϑ 
ΨΟΙ, 20, ΜΟΙ [ΟΥ ψοτά, 45 (ἢ6 σοποϊυδίοη οὗ [86 
Οοβρεὶ. ΤῊΣ οἷοβε οἵ νεσ. 8 18 νεῦυ δϑσζυρξ ἴῃ 
τῆς ατεοκ, πὰ οδηηοῖ θῈ (ἢ 6 ῥσοροσ οοήϊοϊυβίοι 
οὗ ἴῃς αοβρεὶ. Ἐνϑη ἴποβε ψῆο Γα]οοξ [ἢ]8. 56ο- 
ὕοη τὰκ παῖ βοῆγα οἴθεῖ σοπο]υβίοη ταυδϑὲ ἤᾶνα 
οχἰϑιθα, ἢ ο ἢ ἢ45 Ὀδοη ἰοβῖ ὙὉὙΠῃ6 Οὔ βϑ 8 ἴῃ 
16 ΘΑΥΙ πιληυϑοτρίβ (ἔου ἢ σεηΐυσυ) οδη Ὀς 80- 
ςουηπίοά ἔοσ. ΤὨΘ Εδίποιβ βίαϊο, {παῖ τὴ Ἐοιδῃ 
Ογίβιϊδηβ ΟΓῈ ὙΕΥΥ ΔηΧΙΟυΒ ἴο οὈΐδιη Μαγκκ᾽β 
Οοβρεὶ. Απ ἱποοιιρίοεϊες ΟΟΡΥ (45 [Ι͂,Δηρ5ὲ βὺρ- 
ξε515) πυρῆς πᾶνε μοῖ ἰηῖο οἰτουϊδίίοη, ἩὨΙοἢ 
ψνου]α πὰ ἔανοσ ἱἰπ 1ὴ6 ἔουτίῆ σοπιυγν, Ὀδοδιθο 
ἦς οπιϊιίοὰ 186 ἀθο6]1οζ οὗ ἴμς Αροβίϊεβ. [{ 15 
Ῥοββϑίθὶς ἐμαὶ ἰδ νγὰ8 νυ ΌΥ Ματγκ, Ὀυϊ Ἰδΐεσ 
[δὴ τῆς ἀοβρεὶ ἰΐβεῖ, ὙΏΘΓΟ ἄγ οἱμοσ σοη͵εο- 
ἔυγεϑ, ΠΑΡΊΟΥ, ἴπαὶ τῆς 481 ἰθαξ οὗ ἰῇς οτἱριηδὶ 
(οϑροὶ ννᾶβ δλύὶγ ἰοβῖ, ἴηι [Ὡς βεςοηῃ νγῶ8 οσδβεὰ 
Ὀοοδυβο ἰὰ ννὰ8 βυρροβεά ἴο 6 ᾿ἱῃοοηϑιβῖθηϊ ἢ 
ἴδε οἴμεῦ αοβροὶβ. Τὰς εϑὲ νυτὶϊοιβ δαπιὶϊξ (ἢ 6 
στελὶ δηταυΐϊ οὗ ἴῃς δεοϊοη, Ἔνθ ἱξ τ τίθῃ ΌΥ͂ 
Δηοῖ οΣ παπα ἴλη ἴμαὲὶ οὗ Μασ. [15 βίδίδιηθηῖβ 
ἃΓ6 ὑπ ουι αν δυϊμεης. 
ΟΟΝΤΕΝΥΒ. ΤὮγοα Ἀρρεάσδηςοβ οἵ οὐ Γοτὰ 

ἃ[6 στα πιεηϊοηοά: (1.) Τὸ Μδϑῖγ Μαράλδθῃ ; 
(2.) Το τῆς ἵἴνο οἡ ἴδς νψᾶγ ἴο Επηωδυβ; (3.) Τὸ 
ἴῃς εἴενθη (ου ἴπε βδπὶ6 οἷδὺ οἵ ἃ εκ ἰδίου). 
ΤῊς ἀαῖε οὗ 6 ἀἰδβοοῦυτθα ὙὨΙΟ 18 δἀάαεὰ ({νογ8. 
1ς-18) σδηποί ὃς ἀείειτηϊηοα. ΤῊΝ ψΠΟ]Ὲ οπαρῖοσ 
διωρ Δ 51Ζ65 ἴῃς 5] ουγθβ8 οἱ τῆς αἶ8ο} 0165 ἴο Ὀ6- 
Ἰΐενες ἵἱπ ἴ6 Ἐδδυττεοίοη, ρσίνεβ πὸ βἴερβ ὈῪ 
ὙὨΙΟἢ τηοῖσ αἸΒΌ6]οΣ γᾶ ονογοοιης, [6115 οὗ τ 6 
ξιεαὶ σουημπϊββϑίοῃ (ν 18. 105-18), δηὰ οἷοβοϑ πὶ τῇ 
4 ὑσίοξ βἰαϊειηθπὶ οὗ ἴῃς Αβοθηβίοη (νοσ. 19) δηὰ 
ἴδε βυρδεαυοηῖ ΔΈ νΠΥ (νοτ. 20). 
ει. 9. Οκ ἴδ ἢχεί ἄδγ, εἴς. Νοῖ ἴΠε6 βδτις 

ΘΧΡΙΘβϑίοῃ 88 ἴῃ νοῦ. 2. ΤΣ εἰ ρῃδῖς στερεοῦ οη 
βυσρεβὶβ ἔπαὶ [ἢ τεδάουβ Κησν [Ὧ6 5δογεάῃθβϑ οὗ 
“(ὃς ἢτβθὶ ἀαγ᾽ πιο ΟἸΓΙΒΈΏΔΏ8. --- Ῥρϑαγοὰ 
Ὅσαϊ. 9.66 Ρ. 240, ἀπά ἴδε {.}}} δοοουηΐ οἱ Τ]οδῃ 
(Χχ. 14- 7); --- Ετοῖὰλ ὙΏΟΣ ὨΘ ᾿8ἃ οὐδί οὔ δονϑῖ 
ἀοιθοθδ. ὅεε Τὰ νἱϊ. 2. ὙΠ15 ἕδος ἢδ8 ποῖ 
Ῥδεη ῥγον]ουϑὶν βιαθα ἴῃ τπὶ8 αο5ρε], δηὰ {Π|5 15 
ΔῈ δυξυτηθηΐ ἴῃ ἕανοῦ οἱ ἴῃ σοηυϊθηθ88 οὗ {Π 18 
δεοὔοη, Ηδστζο, νβοτε Μδγυ Μαράδιεης 18 τηδη- 
Εοποὰ αἴοηθ, νγὰ8 (Ὡς πηοϑὲ Δρρσορσίδίς ρίδος ζοσ 
115 ἀεβο ρου, Τῆς ἤγβδι πιδηϊξεϑίατίοι οὗ ΟἿΓ 
Ι οτὰ 8 νἱοἴογυ ονεῦ (ες στάᾶνε γὙ͵ὰϑ Ὡδθ ἴο οὔβ 
ἴῃ ψοτῃ Ης δδα πόοὴ βυςῇ ἃ ΥἹΟΙΟΤΥ ονεῦ ϑαδίδῃ. 

νεγ. το. 810 ψϑηΐ δηὰ ἰοΪᾶ. (ομρ. Ϊολη χχ. 
18. ἘΠΙΡἢ4515 5668 ἴο Γοβὲ οἡ [6 ψοσγὰ ὁ 886 :᾿ 
8ῃς6 ν᾿γᾶβ [ἢ ἄγβί ἴο [6]}} ἴῃ τα, ἴῃς οἴπεῖβ ΡΟ ΔΟΪΥ 
τεϊυγηΐηρ Ἰαῖοτ, δέου ἴπεὺ πδὰ 8εεη ἂς 1,οτὰ οἢ 
ἴδε νὰν (Μαῖί. χχν . 9). --- Ἔβοσι ἔπαὶ Ἀδὰ Ὁθδῃ 
σἱὰ δ᾽πι. Απ υὑυπυδβυλὶ ἐχργοβϑβδίοῃ ἔοσ " ἀἰβοίρ] 65," 
ῬτοῦδΪΥ ἱποϊυαΐπρ τπ6 ΠΟ]6 σΟΙΏΡΔΩΥ οἱ ΗΪ5 
ἔο] ον  β. ---κ’ἂϑ [ΠΟΥ πιουσηϑὰ δοὰ ψορί. Α πδί- 
ΓΔ] ἰουςἢ, 5Βῃβονίηρ δον {{π||6 ΠΟΥ δπεοὶραϊοα 
Η5 τεβυσγοςίοη. 

ΨΟΙ. 11. Ἡδὰ Ὅθοι δ60ῃ οὗ 805. Απηοίδον 6χ- 
ῬΓεββίοη ῬΘΟῦ ΑΓ ἴο [8 βεςοη. Βαΐ “πον ἔλοίβ, 
ὩΘῪ πογά5." --- Βιοθοϊογοᾶ. Α αἰδξξοτοης ἔοττη ἔσοπι 
“ εϊ!ονοὰ ποῖ᾽ (νὸτ. 12). Οοῃρ. [μ|Κ6 χχὶν. 1Ἱ. 
ΤΠεῖν αἰ ε!εῦ 845 θδοη ονειτυϊεὰ ἔοσ ροοά; ἴἴ 
ξυγη βῆ 65 αρυπάδηϊ ῥτοοῦ [Πδὲ ἴΒῈΥ αἰα ποῖ ἐγευδρΖ 
τῆς ϑἴουγ οἵ τῆς τοβυγγεσίοῃ. 

ψετ. 12. Αὔοσς [πο80 [πἰηρα. ὙΠ8 Ἐχρυοϑϑίοη, 
Ῥδου ΔΓ ἴο [5 βεσοῃ, τλᾶγκ8 ἀοβηἸ6ἸῪ ἃ σον α 
ΔΡΡεάγδῆςα, δέζεσ [6 “ἤγβϑὶ ̓  (νεσ. 9)ὲ. Τμδ 8ρ- 
Ῥεᾶγδηῃςε ἴο Ῥεῖεσ ἰβ Ὡοΐῖ τηθποηβα ; 86 Δυῖθο ῦ 

: ΤΗΕῈ ΘΟΟΘΡΕΙῚΙ, ΑΓΓΟΚΌΙΪΙΝΟΕ ΤΟ ΜΑΕΚ. 335 
͵8 ΕἸ ΡἢΔϑιΖίηρ τ[ἢ6 ἀῃρο]ϊεξ οὐ (δε οἴονθῃ, 50 ἐπαὶ 
6 σοοβαβ ἃ γενοϊδίίοη ἴο ἔνο, ποῖ οὗ {μεὶγ πὰ π}- 
ὈΘΥ. -- δνδ τορυϊοδίοα (α αἀἰδοτθης τογὰ ἔσοπι 
[δῖ υϑεὰ ἴῃ νοζ. 9), εἴοσ.υ ὅες [ΚῸ χχίν. 13--35, 
 ΠΟΓΘ [818 τηδηϊ!οβίδιίοη 18 ἡδτγαϊεαὰ τυὴτῇ τ] ἢ- 
Ὧ6558 οὗ ἀεία!!. --οὔπ ΒΠΟΙ͂ΒΟΣ ἴοσια, 8380 ἰῃδὲ {ΠῸῪ 
ἀϊά ποῖ γτεοοριῖζα Ηΐπι. ΓΚα, 5405 : “[ΠδΙγ ΟΥ̓ 8 
να Ὠοϊάδη.᾽ Βαυΐ ποτα νγὰβ δοπηα δοίιδὶ ἀἰβοσ- 
πος ἰῃ ἴἢς ὈΟΟΠῪ Δρρόάσγαηος οὗ ουὖῦ τά. -- 
πο οὗ ἴδμθι, οὗ ἴῃς αἰβοῖρ]65 ἰῇ ἴῃ 6 ψΠ]ΔΘΥ 86 η56 
(νεῦβ. 10, 11). - ὧδ [Ὁ Υ ν ἴο Επηηιδυ8. 
ΤὨὮΘ τηδηϊξεβίδιίίοη ἴοοῖς ῥἷδος δὲ τῆς οἷοβε οἵ ἴῃς 
Ὑ ΑΚ, Ὀυϊ [815 ἰδ [86 Ιδηρυᾶρε οὗ Ὀγενϊγ. Ηδλά 
ἴῃς δοσουπὶ θεδ ποῦ Θχρ]οὶῖ, ἃ σαρίουβ οτζ- 
Ἰοβῆ ψΟοῦ]ἃ ἤανα αβϑϑοσίοα τμδὲ {Π]5 νεῖβϑα "8 
ςορὶ δα ἔγοιῃ [ἀκ6. 

ΘΓ. 13. Τθογ. Ἐπιρῃδίϊο, σιν! Ῥσουίπδποα 
ἴο ἐΐαϑθε ϑυσοοδββῖνα τηθββαρ68. --- Τὴ6 χοδί, 2. 4., 
οὗ “ἴεὰ ἰμαῖ μδὰ ὕδθη ἢ Η π᾿ (νὸζ. 10). -ῦ 
ἈΑπὰ ἴλθπὶ 4180 80 Υ Ὀοϊονοὰ ποῖ, 1)εβϑρὶϊε ἴῃς τὸ- 
Ρεαϊεὰ ἰοϑπιοηυ. [Ἃἀκὲ (χχὶν. 24) (6115 ΒΟῪ 
[Π656 ὕνο τηοὶ {Π6 σΟΙΡΔΠΥ Ὑ0 ἰοϊὰ ἴδηι, “ ΤΣ 
Ιοτὰ 18 τίϑοη ἱπάθοά, ἀπα μδαῖῃ ἀρρεαγεὰ ἴἰο 9:- 
τηου.᾽ Βυΐῖ Πα ΒρθδκΚβ τα ἀϊδίου δέζου οὗ ΓΠΟΙΓΣ 
ἴειτοῦ δἱ Η!8 δρρεάσγδηςς (χχὶν. 37) ; [πεὶσ βίαϊα 
οὗ τλϊηὰ τῶ οὶ οὴς οὗ ἀεοϊαοα Ὀεϊϊεῖ. ΤῊΣ 
84 Π|6 ἱπιρταβϑίοη 15 σοηνουοὰ ὃν Μαῖῖ. χχυ!. 17; 
]ομη χχ. 20οθ. Α οοπῆϊος οὗ ἀουδὲ ἀαπὰ δεϊϊεῖ 
τνου ἃ θῈ νοτῪ παίυγαὶ, ΟΥὁ Ἔνθ ἃ αἰνὶβίοῃ οὗ ορίῃ- 
ἴοι, βοῖῃβ αἀουδιίηρσ δηὰ βϑοῖὴς Ὀε]ονὶησ. Ενεη 
ἿΕ 411 Ὀεϊ!ενοὰ ἴδδὲ ἔῃς ΤΙ οτὰ μδὰ δρρεαχεὰά ἴο 
ΘΙΏΟΩ, 806 Ιηϊρῃξ, ΤΟΥ ναγίουβ τοάβοηβ, 511} 
ἀουῦδὲ 6 τηδβϑαρσὲ οὗ ἴῃς ἵνὸ ἀἸβορῖε5. ΤῊΪβ 
Δρραγζθηϊ Ἂαἰἰβοσεραμου ὙΠῸ ΓΑ Δ μᾶνα δη- 
οουγαρεά ἴῃ ΠΟΡΥΪΒιΒ ἴο ομχὶς [ἢ ράδββαρε, 1 ἴΠΕΥ 
ἐουπα ΔῺΥ δυϊποσιῖ ἔοτ ἀοϊηρ 30. 

ψεῖ. 14. Αὐδοσψασζὰ. “1, δἴεσ᾽ ποῖ “1αϑι,᾽ τῃουρἢ 
(ἢε ψνογὰ ΠΊΔΥ ὈΘΑΣ βϑυοἢ ἃ τηεδηΐησ. ΤἼΪ5 ΜγῺ8 
[6 Ἰ45ῖ ταδηϊξεβίδιίοῃ οὗ [δὲ ἀδύ, δῃπά 15 ἔ.}}γ ἀ6- 
ἰαϊϊοὰ Ὀγ Γμαἶκε (χχὶν. 6. εἴς.) δηὰ ]οδη (χχ. 19- 
23). Μαχτῖ Ἰοΐῃ8 στὰ ἰς τὰς 45ῖ σενεϊδοη οὗ 
ΟὟΓ Τιοτὰ οὐ οαῦῖθ. ὅδε οὔ νεϑῦ. 15. -- Βαῖ δὲ 
τοθαΐῖ. [Ιπ β(γςῖ δοοοτάδηςς ἢ [κε χχὶν. 41-- 
43, ἴδουρσῃ εν! σε ΕὙ ἱπάθρθηῃάθπεν υυτιζθη. --- 
Ὁρχαϊάοα ἔδποτι τἱϊὰ 1μοῖσ ππηροϊού. Ης ἰη- 
διπιοϊοα, Δ5 Ὑ6Ὶ1] 48 υρὑταϊάεὰ ἴδ; Ὀυϊ [6 
Τηδίοσ 18 ἤοσα ἀδβοσίῦεα ἔσομ οἠς Ροϊηϊ οὗ νἱον. 
ΤῊ5 ὁ 6] 16 γᾶ ἰπ ἴδ ἕδοὶ οὗ ΗῚ8 σϑβυσγες- 
ἄοηῃ. --- δτάποβα οὗ ποατί. ὙΠ ΕΥ 5θο ἴο ἢδνα 
τουλαϊποαὰ ἰπδξ ἀδΥ πὶ Ὧη ἱπίε!]οοῖι41] δηᾶ τΏΟΓΑ] 
ΒΓΌΡΟΥ. --- Βθοδηδ6, εἰἴοβ. Τῆς βρεοϊῆς τερτγοδοὴ 
238 ἰμαὶ ἴῃ [ἴῃς ἕδος οὗ βϑυβῆοϊεπι ενϊάδηςα ΠΟΥ 
ἀουνιοὰ ἃ ρσ]οτίουβ ἕαςῖ, πἢϊοῃ Ης, συ ποῖ [ΠΟΥ͂ 
ἰονεά, δὰ Ῥτεαϊςιϊεὰ αρδίῃ δηὰ δραίῃ. 

ψετ. 15. Απὰ [6 δβαϊὰ πηΐο ἴδοι. Ὑῆοτσα ἰβ ὯῸ 
τεΐθσεηοα ἴο ἴῃς δρρείδηοςβ ἰῇ ΟὉ4)}}ε6. ΤὩἊ 
ΤΆΟΤΕ ἱπιροτγίδηξ ροϊπίβ οἵ ἴῃς τενοδίοηβ τηδάδ οἵα 
ΨΔΓΙΟΙΒ ΟΟΟΔ5:ΟῊ5 ὕρ ἴο ἴῃς ἰἰπις οὗ ἴῃς Αϑοεοπβίοῃ 
16 ϑυπιηοα ὑρ. Τθεθε ψΟΓΩΒ ΤΑΥ͂, Ὠούνανοσ, 
αν Ὅδεπ υἱίετεα ΟἹ οἠς οςοδβδίοῃ. (ΟΡ. 
Μαῖϊ. χχνυἱἱ. το; Ὀυϊ Πμογα (6 51}]6 15 Ὀτίεΐ, Θποσ- 
δεῖς, 88 υ80}] ἰῃ Μαγκ᾽Β πατυδῦνα. 

Ψεῖβ. 16-18 γα ῥδου] δῦ ἴο (8 οβροὶ δηὰ 
αυϊΐε ομαγδοϊοσίβες, ὙΏΘΥ δ μάνα Ὀδθη υἱϊοετεὰ 
ου (86 πιουηίδϊη ἴῃ ΟΔ]116ε, οὐ τῶοσζα ΠΚΕΙν 51}, 
αβῖ Βείοσα ἴῃς Αβοεηβίοη, τ πῆοηθα ἱπιγηθαϊλίον 
αἰϊογνδγαὰβ (νοσ. 10). -- ῬΥόδο [80 Ϊ, ῥζτο- 
αἰαίπι τῆς ρ]ααὰ ἐ[ἀϊπρβ ; ποῖ βαρ ὶν σὶνε ἰηβίσαο- 
τίοη ἱπ ΟΠ τιϑάδη τλοσϑ νυν, ας ἀηπόυπος ἴῃς ἔλοῖβ 
ἴμεν πδα Ὀδεη 80 βίου ἴο Ὀεϊϊενο, ἴμαὲ [6508 ψῆο 
δα Ῥεδη ογυςϊβεά 15 τίβεη, 15 ἴῃς 1ἰνίηρ ϑανίουῦ 
ἴοσ 1οβϑῖ ἤδη. -- Ἰὸ [9 Ψ 8010 ογϑδίίοῃ. Το πηριὶ 
ΟἸεἢγ, 45 ἴῃς 50] οὶβ οὗ βαϊνδίίοη ; θα ῬΓΟΌΔΟΪΙ 



336 
ποῖ ῖδπουΐ 4 τεΐεσεμος ἴο ἴδ τδΟ]6 τιοσαὶ υπὶ- 
γεσβο. Οομρ. (ο]. ἱ. 15, 23; οχῃ. Υἱῖ, 19--22. 
Τὴε ἀυγ ἴο ἀνδηρο!ζα ἴἢ6 ΠΟ]. ψοτ]ά, 80 
ΡΔΙΩΙΥ βϑἴδίεα ἤσσε, 15 Ἄνθη βίσεηρίεηδα ΌΥ [ἢ 8 
νίενν οὐ ἴῃς ρᾶββάγδ. 

νεῖ. 16. Βὺ ἴδδὲ Ὀοϊίονοῖαῃ δοὰ ἰὼ Ῥαρεικοὰ 
81.181} Ὁθ δανοὰ ; Ὀπὶ Ὧθ (δαὶ ἀἰδοο] ονϑίδ 51.411 ὉΘ 
οοπάθιηηθὰ. Τῆς οΟὈν!οιβ ἰαεβϑοῦϑ οὐ 5 νεῖβἊ 
ΔΙ6 Ὀτεβϑϑίηρ δπα ὑσαοῖοδὶ. (1.) Ἐς δα] ὶοξ 18 Ὀε- 
εξ ἰῃ 6818 οὗ Ναζαγεῖῃ, Ἵοσυοιδεά πὰ στίβεῃ 
ἀραΐη, 45 αρῈ αὐ τ εζοηξ Ῥ γσοναὶ ϑαυέρεγ. 1 1Β 
Ὀε] εξ οὗ τὴς βζο8ρ6ὶ (νϑσ. 1.5), θεοδυβε τῇς ροβρεὶ 
Ὀτγεβοηίβ ΓΟ σίϑί. (2.) Βαραχια 18 ΖΕ ΓΑΙ Ὀὰξ ποῖ 
ΔΡΒΟΙ  ΟΙΥ͂ ΠΟ ΟΟΒΒΑΓΥ ἴ0 5αἰνδίίοη. 11 ἰβ ῃοὶ 541] : 
Ἡς {παΐ Ὀεϊϊενοῖῃ ποῖ α» α΄ ἐς πο δαῤίξεεαί “1}} Ὀς 
᾿σοπδειηπεα. ὍΤῃε ἔγβι ἰτορῦν οὗ ἴδ6 οσγυοϊδοά 
Ιοτὰ, τννᾶβ ἴῃς ὑπμραριϊζεὰ γεῖ Ὀε]ονίησ τΟΌΌΕΓ, 
ΜδὴΥ τπηᾶστα πὰ πὸ ορρογίιηι οὗ Ὀδρίΐβηι. 
Μυϊαζαάεβ οὗ ὑηραριϊΖεα οὨΣ]άτσοη αἷς ἴῃ Ἰηέλπονυ, 
δηᾶ τῆς ϑοςίεῖγ οἵ Ετίθηβ το]θοῖς γδίετ. ρα ρ 58). 
Υεῖ ἴῃς οἴδοτς οἶδε βϑῆονβ ἴῃς σΈΠΟΓΆΙ] παοαϑ8 ἴγ. 
Βαρἕβῃι οδῃποὶ Ὀς ἀδοπηοὰ ἐπα οσγεηΐ ἴῃ νἱ ον οὗ 
[πἰ5 οοτηηαπμα. Νόοῦπα ἃῖε σοῃηἀοπιηδα 5: 1ΔΡ0ΪῪ Ὀδ- 
οάυδα ποῖ ὈαρεΖζΖεά, Ὀυϊ ροβίνε υηρ6]16ξ 18 τῆς 
οπδ6 οογίαίη στοιμπάὰ οὗ ςφοπασπηηδῦοι, Ὑβεῖδοῦ [ἢ 6 
Ρεσβοῃ θὲ Ὀαρεζεα οσ ποῖ Ὀαρεϊζεὰ. (3.) Νοιδὶηρ 
οἂῃ 6 Ῥτονεῦ ἔτοσα {Π]8 ραϑϑᾶρθ 48 ἴο ἰδ6 97, (27 
ἴῃ ὙΠΙΟΝ ἔα ἢ ἀπ Ὀαρίϑβαι τηυϑὲ ΑἸννδὺ8β σΟΠΊ6. 
Ιη Μαζὶ χχνϊ]. 19, 20, ἰξ ἰδ δἱτορεῖμοσ αἰ δεγεοηῖ. 
(4.) ΤΒε ἔοστῃ οὗ ἴπε οσὶ ρ] ηδὶ 15 ρεσυ ατ, ἀπά Ροϊηβ 
ἴο ἃ ἔυΐϊυγα ἀπὰ ρειτηδηεηὶ αἰνίϑίοη οὗ τηδηκὶπά 
ἴῃῖο “βανοᾶ᾽ απὰ “ ςοπαειηηεα. (ς.) Τῆς οοη- 
ἀδτηηδίου ἔοσ ἴῃς δἰη οὗ ὑπο] δ, ᾿0}165 ἃ ὑΧα6- 
νίοιβ οἴεν οὗ ἴῃς ροβρεοὶ. Ὑῆς Ῥγεοβαϊηβ νοῦβα 
Ῥοϊπίβ ἴο ἃ ρσγοοϊδιη)διου οὗ [6 ΟΥ̓ΘΟΙ ἴο ΘΥσΥ οπ6, 
ψὶϊπουξ ἐχοερίίοη, απὰ ἢ βίη οὐ ὑῃρε]ϊεξ μ45 Σἴ8 
ΒρΓὴρς ἴῃ ϑοιηείῃϊηρ ἱπάεροηάθηϊ οὗ ΔῺΥ βυςἢ 
οἴδτ, ἘΒ᾽εβϑθάῃθβϑβ 15 πῃ ροβϑὶ Ὁ]Ϊ6 ἕοσ {ποϑ6 ψὯο 
θη ἴΠεΥ Κηον οὗ ( χῖβὶ ἀο ποῖ ἰτυϑ8ὲ ΗΠ. (6.) 
ὙΠῈ ποζὰ “σοπαοιηηποα᾽ ἱπ|ρ0}165 Ἰυ8ῖ Δί ΟἿΥ 
Ιοτά μ85 Ἄἐχργεββϑοα ἀρβϑίη δηὰ δραὶῃ ἴῃ ἀν 0} ]Δῃ- 
ἜΝ (ςδ8ρ. ἰχ. 432-49; Μαῖξ. χχὶν. 51 ; χχνυ. 30, 
46). 

ψεσ. τῦΏ. Απὰ ἴδοδο εἷθτιδ 5811 ζοϊϊον ἴποτα 
[μὲ Ὀοϊονθ. ΤῊΪ8 Ῥσοπηδε 15 ἴὸ Ὀ6 ἴδίοη 11ἴ6τ- 
ΑἸϊγ; Ὀυϊ 18 ἱἴῈ ἴο Ὀ6 ᾿ἰπιϊεα ἴο τῆς Αροϑίοϊϊς 
εἰτῆδϑ, ΟΥ 15 1ἃἪὁ ἴτο Ὀ6 οχίθδηδεδα ἴο 41] (ΣΙ ΒΕ 145 ὃ 
ἴπ ἔδνοσγ οὗ ἴμε 1] Δ ΟΩη τὴᾶν Ὀς υτρεᾶ : [δε 
τοΐεσγεηος ἴο ἴῃς γοεηαέμρ οὗ ἴῃς ΟΒυσοὴ πῃ οὶ 
Τὰ σου [ἢ ὙΠΟ]6 ράββασε ; ἴῃς οσαββδίοῃ οὗ 
ἴῃς ΠΘΟΘΒΒΙΥ ἔοσ βυομ “5 ρη5᾽ 345 ὑζοοΐβ οὗ τῆς 
ἀὰτἢ, ἂδπὰ τῆς οοβϑαϊϊοη οὗ δυο πιίγδουϊοιβ 
ΕἾ ἃ5 ἃ ἕδοῖ ἴῃ ἴῃ Ὠἰβίοτυ οὗ 86 σβυσοῃ. ΥὙεῖ 
τ 15 ἈΙΖΏΪΝΥ Ργόῦδῦϊα τπαὶ ἴῃς ῬγοΟΙ 86 18. ΤΏΟΤΘ 
Ἔπεσαὶ. ΑἸέξογά : "ϑῃουϊα οσοδβίοῃ ἃῦῖβε [οσ 118 
Ὁ] δ] ποηΐ, ματα οἂπ Ὀ6 ὴοὸ αἀουδὲ τπδὶ ἰτ Ψ1] Ὀς 
τηδὰς ροοὰ ἱπ οΟὐῦ οὐνγῆ ΟΥ̓ΔΩΥ ΟΥΠΟΙ ἔπι6. Βιυΐ 
Ἧς τυ 5 ΤΟΙΊΘΙΏΡΟΙ ὑπαὶ “'βὶρῈ5᾽ 4.6 ποΐῖ ποεάοὰ 
ΜΏεΙα ΟὨΠ ΘΕ ΔΉΠΥ 15 ᾿πά λβε ΠΟΥ ὍὉΥ Πι155]0ἢ- 
ἈΓ68 ὙΠῸ ἂὔὰ Ὀαςκεα Ὁγ {μ6 ἰηθαεπος οὗ ρονεῖ- 
1 ΓΟ γϑδη παϊζοηβ.᾽ Εδηδῖϊοδὶ δηᾶ βυρεγϑῖ- 
Ὀουβ υ86 οὗ ἴῃς Ρῥτοπλῖδβα ἰ8 ἀπ ἴο ἃ ξα] γα ἴο πη- 
ἀεγβίδπα τῃ6 πδῖυτε οὐ [686 ΤΠ Ρ5 85 “βίρτιβ.᾽ -- 
ἴπ ΤΥ πᾶτθ. ΤΤῊ}5 Ῥγοβεηΐβ [ΠῸ ρΡόνοῦ ΟΥ̓  ὨΙΟἢ 
41] τὴ6 βυσσεθαϊην ΤῊ γαςΟ] 65 5ῃουὰ Ὅς πγολρἢϊ. 
- 58.811 [06Υ οὐδ ουΐ ἄθπιοσθ. (οιῃρ. Μαῖΐ. χίὶϊ. 
28 οὐ 1818 “γι. [1118 σμαγδοϊογϑες οὗ Μασκ ἴο 
ΘΙΏΡ ἢ 451ΖΕ [Π18 ἔοστη οὗ ταϊγδσυϊουβ ῬΟΥ͂ΨΕΙ. --- ΤΉΘΥ 

ΤῊΕ ΟΟΘΡΕῚ, ΑΓΓΟΚΌΙΝΟ ΤΟ ΜΑΕΚ., [(μάᾶρ. ΧΥ͂Ὶ. 9-20. 

81.811] δροδῖς σἱῦ ον ἴοπστοδ. ὅες Αοίβ ἰδ 4; 
Χχ, 46; τ (ον. χἰὶ!!., χὶν. ΤῊ5 νγνᾶ5 [ἰ ΕΣ} Σ016]1εἀ. 
Α ϑυπιῦοῖοδ] τοαπῖηρ, δυο ἢ} 25 ΔῊ ἔουσηβ οἵ 
βρὶ ταδὶ ἐτυ τῇ, 15 ΠῚ 6 Α5 ἴῃς 8 0]6 νυῶβ 
το δὐίοσ ἴῃ6 τηδηϊεϑίδίίοη οὐ (ἢς οἵ 
ἴοηβεβ ἴῃ {πε ΑΡροβίο!ο {πιε68, (15 οἴδυβα ἰβ πὸ 
Ῥτοοῦ οὗ ἃ Ἰαῖεσ οὔὴρίῃ οὐ ἴῃ6 βεοῖΐοῃη. ὙΠα6βς 
“ἰοηρυθβ᾽ σασα ἴῃ τηοϑῖ 5 κΚὶηρ 5ἰρὴβ ἔοσ ἴῃ 6 
διβὶ βδυςοοββ οὗ ἰῃ6 ροβρεῖ, πεῆος νὰ πὰῖρὴϊ 6χ- 
Ρεςῖ ἴο ὅπὰ βυςἢ ἃ Ῥγογῇ!86. 

γε. 18. ΤΉΘΥ 8881] ἰδκο Ὁ . 866 
ΑΟἰβ χχνἹ]. 24-ς, ἤεσα [8 Ὀσγομλῖδε τγ85 ξ0 6116 ὰ 
πῃ τἴη6 οαβ8εὲ οἱ Ῥαὰ]. γε {πετζεΐοσε σοϊδίῃ [ἢ 6 
Βα ρΪ]ς τησδηϊηρ : [ΠΟΥ 58}18}} ἴ8Κε ὉΡ βεσρεῃῖβ 
αὶ Πουξ ᾿Π)ΌΓΥ, 45 ἃ "βρη. Α.58 τῆς ψοζά ἴγᾶπ5- 
Ἰαλϊεὰ “ἰΑἰκε ὋΡ ̓᾽ ΒΔ45 ἃ νεῖν οὗ 5θοοπΔΥῪ πηοδη- 
ἴηρ5, ϑοῖιε Ἔσρί δίῃ ἰξ οσγο, ᾿ ἀαῖνε ξοσίδ,᾽ " ἀεβῖτογ,᾽ 
υΐ {δε οΟἾΠΟΙ 5 τὴ6 τῆοσὰ οὈνίουβ 8εη86. Μοβὶ 
ὈΠίεΠΔΡ]ς 15 τῆς ἐδης ι] ϑυταο] αὶ ἱηξεγρτγειδοα 
ὙΓΠΙΓΒ δπα8 δ δἰ] υδίοη ἴο ἴῃς Ὀσαζθη βευρεηΐ ἴῃ 
ἴῃ6 ν]άοσγτιθβα (10 11}. 14). --- νοι 17 ΤῈῸῪ 
ἀσίηῖς δὴν ἀοαὰϊγ ἰἱησ. ΔΝ Ὦ1ε Ἰἰΐετδὶ ἔυ]] δὴ 
οὗ 118 Ῥγοιηδε ἃτὲ ποῖ σγοοοσάδα ἰῃ ἴδε Νὸν 
Τεβίδτηθηϊ, ϑυοἢ ΤΏΔΥ ᾶνα οὐσουττΓοά. --- Απὰἃ ΠΟΥ 
8.8}} Ὀ06 τΘΙ]. [[πϑίδςεβ δρουπα 1 ἴδε Αοἷβ οὗ 
ἴῆς ΑΡοϑῖ[165. 

ψεσ. 19. 80 ἴθ. ΤῊ5 ρῆγαβο, ποῖ ἔουπά 
ΕἸ Βοσα ἴῃ ἰἢ15 σο5ρεὶ, ἱηϊτοάυσοεβ ἴ[ἢ6 σοποὶὰ- 
βίοῃ, -- πὸ Τοτὰ. Α ἴοττη οὗ [86 δὶρῃσϑί γένοῖ- 
δποα ἴῃ 1ἢ]8 0256. --- ὅθ98πι5 15 ἰπϑοσιεὰ οὐ ρσοοά 
ΔΌΪΠΟΓΙΥ. - ΑΥΟΣ Ὧ06 δὰ προΐκοιι πηΐο ἴδ6π). 
Βοίῃ (6 {πὰ δηὰ ρίδος οὗ τῇς ἀϊβοουγβθα τα 
ἱπαοδηϊία, δπὰ ἴῃς ξΌ]1Ὲσ δοοουπὶ οὗ ἔλα Αβοδθῃ- 
δίοῃ 15 ποῖ οοπιγδαϊοϊθα ΌΥῪ δηγιϊηρ ἤοσγὲ βιδίδα. 
-- Ὧι τοοοϊνοᾶ ὉΡ ἱπίο ἤθᾶνϑ. ὅ56:6 [κἰκὸ χχὶῖν. 
κι; Αοἴϑ ἱ. 9. Τηδ οτρίμαὶ βυρσροϑίβ 4150 (ῃς 
Ἰάεα οὗ Ὀεΐης ἰκεϑη δος γαίῃ, --- πὰ δαὶ ἀονε 
δὲ [0 χἱσοῦ Ὀδπηᾶ οὗ Θοᾶ, ἴῃ ἴῃς οἷδοε οὗ ΒοθοΥ 
δὰ ροῦοσ. Τῆς Αϑοδηβίοη 18 ἴπε Ὡδίυγαὶ σοιι- 
Ρὶεΐοη οὗ ἴῃς Ἐδβυτγεσίοη. Αξῖοῦ βδυςῆ ἃ ρὶο- 
του5 ΠΡ ονοῦ ἀδδίῃ δηα Πα], Ομ 5ὲ οουϊὰ 
ποΐ ἀἷε δραΐη, θυϊ ΟὨἹῪ τεΐυσῃ ἴο Ηἰδβ ἔοστηοσ σ᾽ οσῦ 
δηά ἰδΐζε ροββεββίοῃ οὗ Η!5 ἴὔτοῃς δηὰ δἰηράζος 
αἱ ἴδε τρῆς μαπὰ οὗ σοὰ ἴῃς Εδίμον ΑἸτα σιν. 
Ου ΘΟ ϑὲ᾽5 ργέβϑησα ἴδμεγο, 5866 Ϊοῇῃ χῖχ. 3; Αοβ 
ἷ). 22; Υἱῖ. κό ; Ἐρῆ. 1. 20 ; (Οἱ. 111. 1. 

Ψεσ. 2οβ. Αμὰ [ΠΟΥ τοιΐ ἔοσίδ, Νοῖ ουΐ οὗ 
ἴῃς τοοτὴ (νεσ. 14), Ὀυΐϊ ουξ͵ ἰηΐο ἴῃς ψνοσὶὰ (νεσ. 
15) ἴο ῥγεᾶσῃ δνοσυνῆετο. ΤΏ ΤΟΣ οδηποῖ 
τδδη {παῖ οὖσ ἴοτὰ δϑοοπάδα ἔτοπι [Πμδϊ τοοσῃ. -- 
ἘΝΟΥΥΜΒΟΣΟΘ. Τῆς ζοβρεὶ 5 ἀπ υβεὰ νον τὰρ- 
ἸάἸγ, δηὰ αἱ ἴῃς ἀδίε οὗ Μασκ᾽8 αοϑρεὶ ἴῃς υ86 οὗ 
[18 σθΏασαὶ ἴοτηλ Ῥγὼ5 ΡΟΥΘ ΟΓΥ 050 ΠΑΌ]ς. --- ΤῊΘ 
Ιοτὰ νοσκῖηα, εἰς. ΤὨς ἐ]δΙτησοπὲ οἵ [η6 Ῥγογη θα 
ἷῃ ν6Γβ. 17, 18, 15 ἢεῖς βίδῖεα, ΤῊ]8 οἷοβα Ἵουύ- 
Τεβροπαβ δαιτὶ γα νὰ [6 ὉΒδγδοίεσ οὗ [πὰ 
ΨὯ0]6. Τῆς ψοπαοτ- οσκίηρ ὅοη οὗ σοά [5 τερ- 
ταϑεηϊδα 485 Ἴσοηπυϊηρ ἴο ψοτκ τδτουσῃ Η!ς 
ΑΡροβίϊθοβ. Τδο δλρ 4515 Στ πετίο σίνθη ἴο Ηἰ5 
ΤΑΪΓΆΟΪ65 15 ρσεϑογναά ἴῃ (18 Ὀτίοξ βἰκείς ἢ}; οἔ τμεὶσ 
δοινὶἐν, ἀπ δαὶ ἴοο ἴῃ οἷοβδα οοπποοϊίοη Ψ1} ἢ 
Ηἰπὶ 5 ἴῆς Οἰογίδεα Εεράδεσηοσ, 8511}} νουκίης ἐπ 6 
ϑϑὴς ΨΟΠῸοΙΒ. ἦ Α. ΑἸοχδηάοσ : “14 ἴῃς Ὀσὶρ- 
ἴπ81 σοποϊυβίοη οἱ {18 ὈΟοΟΪκ 15 Ἰοβῖ, 115 ρ]δος δ88 
Ῥεδη ψΟΠαογξαΪΥ γγ6}] ΒΡ Ἰοα.᾽ -- τα. ΤῊ] 
ΜΟΓΙΓΑ͂ 18 Ὀδιίοσ βυρροσγίεα ἤσογα ἤδη δὲ [86 οἷοβε 
οὗ ἴδε οἵἴπες σοβρεῖβ, Ὀυϊ ἰβ οὗ ἀουνθέξα! δὺυ- 
ποῦ ῖγ. 
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ΤῊΕ ΟΘΟΘΡΕΙ, ΑΟΟΟΒΌΙΝΕ ΤΟ 

ΠῸΚΕ. 

ΟΠΒΑΡΤΕΚ Ϊ. 1--4. 

7.ε Ῥγέζαε. 

Ι ΟΚΑΘΜΌΘΗ 85 ΤΊΔΏΥ Ὦανα ἴδκεη ἴῃ μαπά ἴο 8εῖ ἔοσί ἴῃ 
ογάεσγ ἃ ἀδβοϊαγαϊίοη οὗ ἴ[μο86 τὨϊηρβ 3 ΨΠΏΟΣ “ἀγα τηοϑβί “ ἀεὶ 1. τ 

2 5υγαῖὶγ Ὀεϊϊενεα ὃ διῃοηρ 18, Ἐνθῃ 858 ἴμεν ἀεὶ] νογεα [δῖ υηϊο 
ι.5, ΜΙΟΝ 4 ὃ ἔγοτῃ ἴη6 ὈΘρΡΊΠηΙΩρ ΜΈΓα “ γεν 65565, ΔΠπ6 ὅ 4τηϊη-, 

4 ἰδῖοῦβ οἵ “ἴῃς ψογὰ ; 711 βθεϊηθδα ροοά ἴο πὲ αἷβο, δβανίηὴρ δά 

Αοἰδ ᾿. 18" 

(οὶ. 1. 2: Σ 
ΓΠεβα. ἱ. ς; 
Ἡδεῦ. νἱ. Στ. 
ὉΒἢ χν. 27 
Αἰ ἱ. σ᾿ 

ἐς 29οι.ἴ. τό ; 
τ ]οδη ὶ, τά 

Ρογίοοϊ υπάεογϑίδηάϊηρ ὁ οὗ 411 [δίηρθ ἔτοπῃη [Ὧς νεγὺ δγϑῖ, ἴο (3 Ἀκί χχνί. 
4 ντίϊα υπῖο ἔπ 6α 5 ἴῃ οσγάοσ, δ πιοϑὲ Ἔχοθίθης  ΤὨθορΒίϊιβ, ΤἬδῖ ς Μὰν ἵν. 14. 

2 Αςὸχν. 1ς. 
ἴοι πιὶρῖοϑὶ Κῆον ἴῃ6 σογίδιηϊυ οὗ ἴῆοβα τὨϊηρβ,8 Ἡ ΒΘΓΕΙῚ ἡ Αριε χί, 4; 

ξίῃου δδϑὲ Ὀ6οη 9 ἰηϑἰσιςῖοά, 

1 Τὸ ἀγδῪ ὑρ ἃ πλίγδῖνε σΟὨΟΟΓΏΪΩΡ; 
8. 0» ΔΓ {0} 65 Δ] 156 α 
6 Ὠδλνίηρ ἰγδοδα ἴΠ6 σουγβα 
8. ςοῃοογηΐηρ ἴδε [Ὠΐηρβ (Ογέεξ ποτὰϑ8) 

ΤῊΪ8 ΡΕΕΕΑΟΕ 15 ἃ τηοάδ] οὗ ὈΓΕΥΠΥ, 510} 1οἱἴγ, 
ἃηα τηοάδϑίυ, 45 γ7γὲ}}] 45 οὗ ρυῦτ τ ἀπ αἰ σα οὗ 
δίγὶε. [1 ἀοςβ ποῖ οοῃΐδιῃ οχργαβϑίοῃϑ οὗ Ποῦσεν 
οὔρσίη, δηά, {κὸ τοδὶ ὑσείδοα, [ἃ 18. ἔοττῃδὶ δπὰ 
ἈΙΣΏΙΪΥ δηϊβῃεα, Ιἔ αἰβευβ ἔγσοιι ἴῃς Ιηϊἰστοάυςοη 
ἴο ἴῃς οβρεὶ οὗ Ἰοδη (ἱ. 1-5}, ΏΙΟΝ 15 τῆοτα 
ἀοςσηαὶ, δας ρῥγείδος θεΐηρ 5:ΠἸΘΠΥ Τῃδγαοίοσ- 
ἰδές οὗ ἴῃς Οοβρεὶ νης ἕο] ]ον8. [Γ[Κὸ, τσ 8οῸ 
ἀερίοῖβ τιοδὲ ἔν ἴπ6 ὅοη οὗ Μη, δρρεδσίης 
ἱπάδοα Ἰη 5γδεῖ, θυΐ ἔοσ ἰῆς Ὀεηοῆϊ οὗ πὰ ττῆο]ε 
ΤΟΘ οὗ τηδλῃ, ὈΠηρσ5 οὐδ ποτε ἴῃς ἀφρραρ 5146 ἴῃ 
186 οτὶσίῃ οὗ ἴδ βδςοσεὰ στηρβθ. ΤῊ 5 ὑσεΐδοβ 
οἸαἰπι5 γα Πξ] 658 ἕο ἴῃ 6 παιγδῦνε ψΏΙΟἢ ἔο]- 
Ἰον5, ον ἐδέ ργομμαῖ οὗ “Δ: αμέλογ᾽ς ῥαΐέορε ἐκυέ:- 
ἐϊραζίονε (νετ. 3), ἀῃὰ Ὀγχεβεηῖβ 1ΐἴ56}} 845 ἃ εγζαΐῃ 
7ρωνκασέέονε (νετ. 4) ἴου δ ἴῃ ἴδ6 ἔαςοῖβ οὗ (ῃς 
ϑανυοῦτγ᾽,β Ὁ, [ὲ6, ἀφδίῃ, δηὰ τοϑυτγεςίίζοῃ, 

Ψεῦ. 1. Ἑοχδαδιουοδ 88, Δ γοοά {τδηβ᾽ δίῃ οὗ 
τῆ 01} βουπάϊηρ Οτεοῖς ψοτὰ (ἐουπα ΟΠ]Υ ἤστα ἴῃ 
τῆς Ν. Τ᾿). -- δου. ΤὨ185 οδηηοῖ τεΐευ ἴο {πὸ 
ΑΡοΟΟΤΥΡ8Ὶ] αοβρεὶβ ὙὩϊοῦ εσς ττιτἴθη ἸΔἴοεσ ; 
πο ἴο Ὠοβίϊα οὐ ἱποοισοοὶΐ δοςουηΐβ, Ὀμξ, 45 ἴδ 6 
πεχὶ νοΊβ6 5ΠΟΥΒ, ἴο δ1.0}} 5κείοῃεβ οὗ ἴῃς στεαΐ 
[λεῖβ οὗ βαϊνδίϊοῃ 48 ἢδά δίγεδαυν Ὀδεὴ ἀσανῃ ὑὉ 
Ὁγ ΟΠ Πβίδηβ, ἰὰ ναγίουβ ῥ΄δοεβ, ἔσοπι ἴῃς ἰεβι- 
ΤΩΘΩΥ͂ οὗ ἐγε- ]ΐηθββθεβ. ΜΔΩΥ ϑυοῖ εσε ἀουδί- 
16.595 ἰῃ οχιβϑίθπος ἴπδη, Ὀυϊ Ὀεὶῃρ τότε οὐ 1638 
ἔγαστωθηϊασυ πουἹὰ ποῖ θ6 ργεβεγνεά. [ὑκὰ ΤΩΔΥῪ 
ἢδνε υϑεα 5οπὶο οὗ [656 ἰῃ οἰ προ 5 παυγὰ- 
ἄνς, Ὀυῖ ἴο ψηδῖ οχίεης τ ἰ8 υ861685 ἴο ἱπαυΐτγο. 

νΟΙ, 1. 22 

4 Ὑῇ0 

ΧΧΙΣΙ. 13. 

3 τηδίζοῦβ Εν 
δ λῃὰ Ὀδοδίηδ ἃ Αείο χνἧὶ. 

Ἷ δοουγδίοϊν ἔγοπι ἴδ ἢγϑί 35: ΠΌΛΟΣ 
ὋΣ 

9 μαϑβὶ χῖν. 1ο. 

Ἐνδη ἱπ ἰῆς ἤτβθι ὕγο σδαρίουβ, τοσε τῆς ἱπῆα- 
δηςα οὗ Ηεῦτγον ἀοοσυτηοηῖβ 15 ποδὶ ὑσοῦδΌϊς, ἔπ 6 
δου ΠΑ 65 οὗ Γὺκο᾽β οὐσι βίγ]ε πᾶὺ ὃς ποϊοςά. 
[018 Ῥασεῖγυ ροββῖ}]ς, Ὀυῖ ποῖ δἱ 11 ργοῦδοϊο, δὶ [π6 
Οοϑρεὶβ οὐ Μαέδμεν δηὰ Μδιὶκ ἅτε ἱποϊυἀεα ἤοσα. 
ες [πίτοᾶ. Ρ᾿. 19. -- ανο ἴδίκοιι ἱπ βαυὰ, ΤῊ 5 
1Ἰηἀἰοδῖοςβ ἐμ αἰ βου δηα ᾿πηροχίδποςν οὗ ἴῃς ἰΔ5Κ, 
ποῖ ὩΘΟΘΒΘΑΥΪΥ ἴῃς ξαΐυτε οὗ [ἢ 686 ῬΘΥβΟηΒ ἴο ἔι]- 
6] ἢ, Ταῖς ἴοϊε ἐπεὶγ Ἰαθοῖβ ἴο Ὀς “»ρεεδέελονεί, 
ποῖ ἴτοηὶ ἱποοσγεοΐῃδβϑ, θυὲ ἔγοση (ἢς ἔγαρτηθὨΓΔΓΥ͂ 
ΠΟμασδςοῖεσ οὗ {μεῖγ παιτδναβ. --- [9 ἄγδν ὌΡ 8 
παστδῖδνο, εἴς. Νοῖ τποῦα βαυηρβ, Ὀυϊ 5Κεῖοἢ 68 
ὙΠ ἢ αἰτηρα δὲ οοπιρ εἴθ θϑβ δηα Οσάδοσ, --- Τ080 
χιδίζοσβ.Ό Τῆς στελίΐ σεῖς οἵ ἴῃς ᾿ς οὗ ᾿σῃῆβε 
ξοπηεα ἴῃς βυρβίδπος οὗ ὑσοδοῃίηρ ἴῃ ἴδε ΑΡροϑ- 
ἴο] 1 ἔτη68. --- ΑΣΘ ΖΌΠΥ͂ οδ δ δπθὰ. Τῆς ποζὰ 
[45 τοΐοσεποα ἴο ἴλ6 Ἔσχε δοοερίδηος οὗ ἴῃς ἔδοῖβ 
ΠῚ ἀΑ 65 156, ἤοπος “ ΒΌΓΕΙΥ Ὀεϊενε᾽ 18 
ῬαγΏλΙΥ σοῦζοοῖ. ϑοῖηθ ὕσγοῖοσ (6 τηδαηίηρς : 
“μβανα Ὀδοη ἔξ] || δος υ5.᾽ ΤἼ5 πουϊὰᾷ 
Ροϊηξ ἴο ἴδε ἔδοϊβ οὗ ἔπε (σοβροὶ ᾿ιἰβϑίοσυ εἰ ποῦ 48 
ςομρ]είθαὰ ἴῃ ἴλ6 ΑΡοβῖο!ς ἄρὲ, οὐ 45 ΕΑ] ην 
1ῃ6 Ῥυγροβε δῃᾶ ῥγοχηΐβα οὗ οά. [ῃ δῃΥ οδβὲ 
ἴ[η6 ἔλοῖϊβ ψοτα Ὀοΐ ἀβιΑ] ἰ5ῃεὰ δηὰ δοοορίοά, 
51.2.6 ἢ δὴ ἀρ δὴ τὶ ηρ τνὰ5 ποῖ 80 ΠΟΙ ΠΟ. 
85 ΠΟΥ͂, ΙΏΔΏΥ ὑπαεσίοοὶκ ἴο δύσδηρε ἴμεϑα ἔδοῖβ ἴῃ 
ἃ τὶ ἴδῃ πδγγαῖῖνα. 

ψόετ. 2. ΤΟΥ ἀοϊἑνοτοᾶ ἔποτι, οἵ, " μβαπαδὰ ἴπα6πὶ 
ἄονπι. Τῆς ογαί ἱπϑιίσαοίίοη οὐ τῆς ΑΡροϑβίϊεβ ἷ5 
ἤοσα τοξεσσεὰ ἴο. Ετοῦι (πἰβ (566 νεζ. 4) ἰδ6 πτίϊ. 



338 
ἴδῃ δοοουηΐϑ οὗ ἴδ “τδηγ ᾽ ψετα ἀγασσῃ ὉΡ. ΟΥ̓Δ] 
υυδαϊίοῃ ὁλῖς τί, θαϊ 1818 ῥγεΐαος ΙΔ ΠΥ ἱπ- 
1165 118 ᾿μϑυ ΠΟ ΠΟΥ. --- ΕΊΟΣα [86 ἦν δ.» 
Ὁἵη ἴδε Ὀαρί8πι οὗ οδη (366 Μαῖς ἰ. ᾿; Αςἰβ 1. 

21; ]οδῃ χν. 27). --- Ἐγο- ϊζποδδοδ. ΤῊς ΑΡροβ- 
11ὲ8, Ῥεσθδρ8 ἰδς ἜΠΤΕΠΗ 4150. ΤῊΪΒ ᾿πλρ0]168 μαῖ 
ΤΚΕ ν»ὰβ ποῖ ἃ αἰδβοὶρίε ἀυτίηρ τῆς ἰἰξεϊης οἱ 
Οὐ Ι,οτά. --- Βοοδσηθ σλἰτιϊσίοσχα. ὙΠο βᾶσηδ ΡδῚ- 
8008 ΕΟ διδὰ Ὀδεη “εγα- Ὑὶη65565.᾽ --- [780 τοτχὰ, 
ἐ. 4.. ἴῆε νογὰ οὗ ἴῃς ρσοβρεὶ, [6 ὑγεαξῃεα ποσὰ, 
Ο(εγίδιηγ ποῖ “ἴπ6 Υοτά,᾽ τῆς Τίοροβ, ἔοσ ΤᾺ 
ΟἿΪΥ 865 [ἢ15 ἴσπῃ. Ηδπος “οὗ ἴῃς ποσὰ 18 
ΒΟΔΙΟΘΙΥ͂ ἴο Ὀ6 ἰοϊπαα 1 ὁ ἐγε- 6 5865.᾽ 

ψεσ. 3. Τὸ πιθ αἷδοιυ Ἠς ἴῃ. ῥΪδοαβ ᾿ἰτηβεὶέ 
ἴῃ ἴα ΤΆ κ8 οὗ {μ6Ὲ “τπλδηγ,᾽ Ὀυϊ ἴῃ δὲ ἔο]]οννϑ 
ἱπαϊοαῖοβ Ὦ18 ΒΌΡΕΣΙΟΣ 4υλ᾽1Ποαϊοη ἔογ ἴΠ6 σψοσκ. 

᾿Ηςε ἀἄοεβ ποῖ οἷαῖπι, θυΐ οοτίδίηϊν ἄοεβ ποὶ ἀϊ5- 
οἰαΐτη, ᾿ηβρισγαίίοη. ϑοις οἱὰ 1 Δὔῃ ταδηυβοσρῖβ 
Δαὰ Ὦδσα: δῇ “ΞΡ 1 σαρείο, "πὰ ἴο [Ὡς ΗοΪγ 
ΡΠ; δυῖ πον οοὐἹᾶὰ τἴμ6 ΗοΙγΥ ϑριστὶ ὈὲῈ βαϊὰ 
ἴο τλᾶΐκα ὨϊβίουΊ 8] σαβθασοδο) --- δυξηρ ἰσδοϑὰ 
ἄοτσι, εἴο. ΤὨς ᾿πβριγοά Ἡχιΐοτβ εγα τηονοὰ ὮΥ 
ἴῆς Ηοὶγ ϑριτιΐ, ποῖ 45 Ῥαβϑῖνα τῃδοθίηςβ, Ὀυξ 85 

. ΣΑΤΙΟΠΆ] Δῃα ΤΟΒΡΟ 51 0]6 ῬΟΕΊΒΟη5, ῆο εχεγοβεα 
ἘΠΕΙ͂Γ ΤΠΘΠΊΟΣΥ, ᾿υάρτηεηΐ, Δηα υβεα 41] τιθδῃ5 οὗ 
ἱηξοτταδλίίοῃ, ὑπάθσ ἀϊνίης συϊάδηςς. -- ΕΥομι [δ 
Ἀγχυῖ, ΤῊϊΪ5 οχίεπαβ ἔασι Υ Ὀαοὶς ἤδη “πε Ὁ6- 
εἰπηΐηρ ̓  (νεσ. 2. Ὗ᾽ ε τιᾶὺ ἰδβεγείοσε Ἔχρεοῖ ἔ}} 
δίαιεπηθηΐῖβ δρουϊ (Π6 ΘΑΥΪΥ ὄνθηΐβ. [Κὸ οουϊὰ 
ἤπὰ τλὴΥ 5111} αἰῖνε ἔγοτη Βοτὰ ἔπ 686 ξαοῖβ νου] 
ΡῈ Ἰεαγηεὰ, δπὰ ἐπαὶ δ μδὰ πτιδὶ 7απι65, “τὰς 
Τοτὰἧβ Ὀγοίμοῖ,᾽ 18 δνϊάθηξς ἔσχοτι Αςίβ χχὶ. 17. 
ΑἹΙ ἐῆδβε βίδίεπιδηῖβ ἅσὰ ἀρουΐ τηδέϊζουβ οσουγτίηρ, 
ἴῃ 1Π6 ϑᾶτλθ ξΔΤΔΪΥ οἶτοὶε (Μδτγυ, ἘἸβα θεῖ, εἴς.). 
--ΙἴΙπογάοσ. [Γὑκὸ 1Δγ5 οἷαῖτη ἴο εἀγομποίορίεαί 40- 
ΟΌΓΣΔΟΥ͂ ἴῃ ἢ15 ΟΟ5ρ6], τπουρσὴ ἢΪ5 παγγαϊνα ἰη 1818 
Τεβρϑοὶ ῥ] Δ ΉΥ 4115 θεὰ ἴλδὲ οὗ Μαγκ. Τῆς 
ΟΟΙΏΡΑΙΒΟΩ 18, Βονενεῦ, ὙΠῺ [Πὰς ἔταρτηθηΐδ 
Βαίομδβ, σοίεισεα ἴο ἴῃ νοῦ. 1. Ηδ οἸαϊτλβ δὲ 1} 

ΤΗῈΕ ΘΟΟΘΡΕῚ, ΑΟΓΟΚΌΙΝΟ ΤΟ [{ὉΚΕ. [(ΑΡ. ]. 1:-2ς. 

ἐνεηῖβ ἐγεέονεσξς ἈΥΤΆΤΙ ΘΑ ΟΠ. --- Ἰοκῖ ΟΧΟΘΙΙδαξ. 
Αδ οἵδοϊαὶ ἴσττη, Κα οοὖἵἦ ποσὰ " Βοποσαῦ]ο, ποῖ 
τοξοττίησ ἴο πΊΟΓΔ] σματαοίοσ. ((ουρ. Αςῖβ χχΐῖ. 
6; χχῖν. 3; χχνὶ. 25; ἴῃ 11] ἴἤχες οἂβδεβϑ δρρ δὰ 
ἴο δῃ ἱπιπηοσαὶ Ὠδαῖπδη σονοσηοσ.) -- ῬΔΣ1π6. 
ἘΝ ΘΠΕῪΥ ἃ τιλῃ οὗ τπιατῖς δηὰ ἃ ΟΠ τἰβδῃ (νος. 4), 
Ῥυΐ οἴδεγυῖβε υπκηονῃ, [1 Πὲ5 δε ἱπέοστοὰ 
ὅτοῖῃ Αςὶβ χχὶϊ. 8, (δὶ ἢ6 ὑτῶϑ ποῖ ἃ [|ἐνν, δὰ 
ἔτομι σμρίοιβ ΧχυἹ., ΧχυΣ]., [μαϊ δα ᾿ἰνεα ἰπ [Γἰαὶγ, 
ϑίποα ἴῃοβα σμαρίθσβ ἀββϑυπια Δη δοασυδιπίδησε υἢ 
Ἰοσδ 68 Ὡθᾶσ οτηθ. Τῆς πλιηὸ πιδᾶσ5 “ἸΟΝΟΣ 
οὗ σοά;᾽ διὰ τῃϊ5 δὰ Ἰεὰ βοπὶς ἴο ἴῃ6 ὑπϑυρ- 
Ῥοτίςἀ ἔδῃου, ἰδὲ τῆς βᾶτης ΝΔ5 ἃ ἡεήρνεεαί Οὔ 6, ἴο 
ἀεβίσηδῖε Ὀεϊίενοτα. Ατρτοβε : “σῷ γοῦ ἅσε ἃ 
Ἰονεσ οὗ σοά, ἃ ΤΠεορμι]υ5, ἰδ 15 τὶ ἴο ἴῃ δε ;᾽ 
Ἑοτὰ ; “ΤΠ ε πᾶπις 7 εοῤλέϊμς Ἰτπιροτίβ ἴῃς ἴδιρεγ 
οὗ τλϊηὰ ψ ἘΙΟ Οοὐα 111 Ὁ]658 τὴ ἴδε ϑογρίυσα 
βιυάοηϊ, 

γει.4. πον, 85 ἴῃς τεϑυϊὶ οὗ δοφυλιπίδηςα 
ἢ τὴς δοουγαῖς δοσουπὲ ΟΝ δεηΐ ἢ1π|. -- [86 
δοσιδίπίγ. Τῆς εἰ ρῃδιῖς νοσζὰ ; σογίΔ ΠΥ 45 ἴΠε 
ΓΟΒΌΪ οὗ ῥοβινε, δοουγαῖς βἰδίεπιθηῖβ οὗ ἔσυτ, 
Ἑτοτὴ ἕδὶ ἢ ἴο Κπον]εάρε, ἔγσγοτη Κπον]εᾶρε ἴο 5}}}1 
ἄττηοσ ἔδ (ἢ. -- [20 πῆρε, Οτεεὶς 
“πογάβ, 1. Φ., ἴδε 5βἰδίεπιδηΐβ οὗ ᾿ἰνίηρ, αἰν!ηδ- 
Βυπῖδη πεῖς οὗ βαϊναϊίΐουῃ ΜΠΙΟΝ σοηῖσα ἱπ ἴδε 
Ῥεύβοη οὗ (ῃσχίϑβε. ΟΠ ΒΏΔΏΣΥ 15 ἃ τεϊσίοη ἱπαῖ 
5. ἐυεγἰασέζρερ, ἴου ἕαςὶβ οδηποῖ ὃς αἸϊεσεὰ ; τρρεῖψερ- 
σαί, οτ ἔδοῖϊβ ἄρρ68] ἴο ]]; εήράζν, ἔογ ἔδοῖβ ᾶἃσε 
ΒΙΓΟΏΡΟΙ ἴλη διριπιεηΐβ. --- Ἱοχοὶπ ἴδου ψαδί 
ἱπεϊχυοίϊθᾶ. ΤὨΘΟΡὮΣυ5 παὰ Ὀδοη ΤΟρΌΪΑΓΪΥ ἰῃ- 
βίσυςϊοἀ ἰπ τερατὰ ἴο ἴῃς τηδίη τυ τ8 οὗ (Ὠτ15- 
εἰαπῖῖγ. ΤῊς Ὠἰβίοσυ οὐ οὖσ Τοστὰ ἑοπηθα (δα 
4515 οἵ {ἢ15 ἱηδιταςέοη, θυ με ἘΡΊ5[165 οὗ Ῥδυϊ, 
βοῆς οὗ ψΏΪΟΝ πόσα υυτίεη Ὀοΐοσο 1815 Οοβρεϊ, 
ΒΠΟΥ (δαὶ ἴῃς τηδδηίηρ οἵ ἴῃς ἔαοίβ νγὰϑ. Ὀ]ΔΙΏΙΪΥ͂ 
ἰαυσς. ΓΟ χιβείδη ᾿ηϑισγυοιίίοῃ 18 σα] σου, ποῖ 
Ρύτεὶν Ἠἰβιοσίοαὶ. Οὖσ νοσζὰ " οαῖθοῃϊβδε 15 ἀ6- 
τὶν ἔτομῃ ἴῃς ἴεπῃ Ὠεσα υδοά. 

ΟΒΑΡΤΕΚ 1. 5--25. 

“"πορροοηερζ οὗ ἐδε δέγίἀ ὁ οί, ἐλε  ξογεγμηηον οΥΓΓ Οὐγσί. 

5 ΗΕΚῈ νᾶ5 ἴῃ ἴῃς ἀδγβ οἵ Ἡετοά, [861 Κίηρ οὗ [πᾶδ8, ἃ 4 Μαι. ". ι 

ςογίδίη ῥτγίθϑδί παπιρᾶ Ζϑομδγίδϑ, ὃ οἵ ἴῃ οουγϑε οἵ ΑΡῬἷᾶδ : 3 ὃ - (Ἀγ. χαΐν. 

Δα 15 να ετὐας ὃ οἱ τῆς ἀδιρῃίογα οὗ Αδγοη, δῃὰ ἤδΥ ΠΔΠῚΘ 
τὼν το; Νεῆ. 
χὶ!. 4, 17 

6 τυᾶς ἘΠΙΞΔθεῖμ. Απά ἴμϑγ ψαγα Ὀοΐἢ “ τὶρῃίεουβ Ῥεΐογε (οά, ς ὅεα. νἱϊ«; 

ψἰΚίηρ ἴῃ 411 [6 οοτηπιαπάπηθηΐϊβ δηὰ ογάϊηδηςεβ οἵ ἴῃς Γοτὰ 

Απά {ποὺ δὰ πο οἢ]]ά, Ὀδοδιι56 παῖ ἘΠΙΒα θεῖ ἢ 85 
8 Ὀᾶτγθῃ ; δηά ἴμεὺ Ὀοϊῃ ψογα ποεῖν Μ6]] βίσίοκεη ἴῃ γεατβ Απάδ 
77 ὈΪΔΙΏ6]655. 

τ: ΧΧΙΝ, τό ς 
11. 1... 6, 

1 σδηθ ἴο ρΡ455, [ῃαὶ, ψΏ16 ἢδ Ἔχϑουϊθά τῆς ρῥγιθϑῦ β οῇῆςα ὅ Ρ6- 

9 ἴοτε ἀοά ὁ ἴῃ ἴῃς ογάεγ οἵ μἷβ οοῦγβε, Αοοογάϊηρ ἴο [πε ουδίοπι 4 ἘΣ ΤΡΣ ΤΩΝ 
οἱ τῆς ρῥγίαβϑιβ οἴος, ἢἷ5 Ιοῖ νὰ8 “ἴο Ὀυσγη ἰποθηβθα ΠΘη ἢ τῆι 

1Ιο 

Δ ΘΖ: ἰἢ 6 2 Αδ])δἢ 
ὃ Πα δαᾶὰ ἃ νίξε (σεσογέρμρ 19 ἐλέ δε ατελογ 1 65) 
4 σγεσξ, δλἀναποοὰ ἴῃ ἰποῖσ ἀδυ5 
Ἰ φυἹδϑιβοοὰ 
9 ἢουΐ 

ψϑηΐ ἰηἴο ἴῃ6 ἴἰδηιρὶα οὗ ἴῃ 1,ογὰ. 8 ΤΑπά ἴῃ6 ψοΪα τυ αά6 “ 
οὗ ἴῃς ρεορὶς ψεῦα ρῥγαγίῃρ σιϊμουῖ, αἱ τς {ἰπ|69 οὗ ἰποθῃβδ6. 

Ἐχ. χχχ. 7, 
81:1 ϑ τι. 1), 
ἰδ: (τ 
χχὶϊὶ. 13: Δ 
(Ὠ-σ. χχὶχ, 
ΣῚ. , 

“7 Ἰεεν. χνὶ. 17. 
Ἐδν. νυἱῇ. 3, 

ΝΟΝ 8 φεγνϑδα 48 ὑγίεδϑέ 4. 
8 [10 δῃῖου ἰηΐο {86 ἰδΏρΡ]6 οὗ {μὲ [ογὰ δηα Ῥυγῃ ἰποθηβα 



ΓΗΑΡ. ]. ς-2ς.] ΤΗΕ ΘΟΟΘΡΕῚ, ΑΓΟΓΟΞΚΌΙΝΟ ΤΟ [0ΚἘ. 239 

Γ Απαὰ 1Π6ΓῈ Ἀρρθαγϑά υπίο ἢἰπὶ δὴ δηρεὶ οἵ ἴἢε ,οτά, βἰδησίηρ 

12 οὐ [ῆς τὶρῃϊ 5ἰάδ οἱ στἢς αἰΐδγ οἵ ἰῆοθεῆβθ. Ὸδηάᾶ ψἤδη Ζδοῃδγίδβ “ Ἐκ. χαχ. τ. 

13 5840) ἀΐηι, ἡ Ὧ6 ψᾶ5 σου ]εά,10 δηὰ ἔδαγ [611] ἀροὴ δα. Βαϊ ἴῃς 5 ᾿πρ τς 221 

ΔΏΡΕΙ 5αἱά υπΐο δίῃ, ΕἜαΓ ποῖ, ΖΑΟ ΑΓΙΙ45 : [0ΓὍΎ ΤΥ Ῥγάυϑῦ 8 Ῥδη.χ. 8: 
νου. 20; οἷ. 

᾿εδασά ; δηὰ τγ ψἱΐε ἘΠΙβα θεῖ 5411] θθαγ [πες ἃ βοῃ, δηά ἧἡἴδου ποι οσει 

14 5841} 04}1 ἢ8 πᾶπῖς [οη. Απά ἴβοὺ 888]: μᾶνα Ἶου δῃά ρὶδά- τἶ πο 6. 
15 658; Δη4 ἔΊΔΏΥ 5}4]] τα]οῖσα δἱ ἢ18 Ὀϊσῖῃ. ΕῸΓ Ὧδ 5841] Ὁδ ἃ γεν. 98. 

στοαὶ ἴῃ [86 βίρῃῖ οἵ ἴῃς Γογά, δηὰ ἦ 5}4}} ἀσπὶς παι ΠῈσ ψ]πα ὁ Ναιι, νἱς 3: 
ΠΟΥ βίγοῃρ; ἀτίηϊς ; 11 δηὰ ἢς 584} θὲ ἢ]εὰ ψ τ [με Ηοὶγ απμοβί, 4: “δ νὴ: 

16 "'΄Ἔνβῃ ἔγοπλ ἢ 8 ποῖ μετ 5 ψοπΡ. "ΑΠπά πηδηγ οἵὗἩ ἴδε οὨ]]άτεη οὗ κατ δ᾽ 
17 5γδ6ὶ 58.811} ἢ6 ἴυγῃ ἴο ἴῃς Τιοτά {μεῖς αοά. “Απα ἢξ 58}48]] ροὸ " 443. ἵν" 5 

Ῥεΐοτε ἰπὶ 15 ἴῃ τὴ6 βρίγιϊ δῃὰ ρονεσ οὗ Ἐ]145,18 ἴο ἴατη (με ὁ ΜᾺ ἐν 5. 
μοαγῖβ οὗ 6 [αἴμεῖβ ἴο ἴῃς ομ] άτεη, δηά ἰἢε ἀϊβοδεάϊεηϊ τὸ 6 ΚΣ 15 

τυ ἰβϑάοσῃ οἵ τῆ ᾿υδῖ ; ἴο τῃδῖε γεδαγ ἃ ῬΘΟΡΪΕ ῬΓΕραγοά ἔοσ τῃ6 
ΤΙ οτά.1} ᾿ 

Ι8΄ Απᾶ Ζδοβαζίδς βαϊὰ υπῖο ἴῃ6 δηρεὶ, "Ὁ ΝΠ ΟγΘΌΥ 5}8}} 1 Κηονν 2 Ὅεα. χυὶ! 

[15 ἔογ 1 8πὶ 8ῃ οἷά τηϑῃ, απ τὴν Μίδα ΜῈ ]] βιγίοκθη ἴῃ γεδτβ.1δ Ὁ 
Ι9 Απά (τῖἢς δηροὶ δηβϑνεσίηρ 8814 ιηἴο τη, 1 δηλ 4 (δρτσίεὶ, [ἢδῖ φ Ὅλα. νἱϊ. 

τό: Ἰ1χ. 21) 

βίδῃα ἴῃ [6 ργδϑεποα οἵ ἀοά ; δπά πὶ βεηΐ ἴο βρεὰκ υπἴο ἴῃ6β, 322,15: αὐ 

20 δηά ἴο 5δεν 1ὁ [ῃε6 ἴπεβε ρδα (ἰἀΐϊηρβ. Ὶἀπά, Ὀεῃο]ά, "το 19: Ηεθ. 
5[4}1 ΡῈ ἀυπλΡ, "7 ἀπά ποῖ 80]6 ἴο 5ρεᾶκ, ψπ1}} τῃ6 ἀδν {ῃῖ {π686 " Ἐξ ἵν 26: 
τσ 5. 5041] Ὀ6 ρεγοσγμηγεά,}8 Ὀεοδιβα ἴμοὺ Ὀα]ανεϑί ποῖ 19 ΤΥ 

21 ψογάβ, Ψ ὨἸΟὮ 5841] θὲ 8116 4 ἰῃ τμεἰγ βεάϑοῦ, Αμπα [δ ρϑορὶβ 

νιαϊτεά 3 ον Ζδομαγίβ, Δῃα τραῦνε!]εά τηδὶ 231 ἢ6 τΑιγι θα 50 Ἰοῃρ 323 
22 ἰῃ ἴῃς ἴθρῖθ. Αμὰ ἤθη ἢἣξ οδηα ουξΐ, Βα οουἱά ἠοῖ βρθακ 

ππῖο ἴῃ 6 πὶ: δῃὰ (θυ ρεγοαῖνβα τἢδί ἢς δά βδεη ἃ νἰβίοη ἴῃ (ἢ6 
ἴθ ρ]6 ; ἴοσ ἢε δεοκοπεά 33 υηΐο ἴῃϑῖη, ἀπά γοπηδ θα 5ρ6θ ἢ 685. 

23 Απά [ἴξ οᾶπηε ἴο Ρά85, [μαῖ, 85 ΒΟΟῃ 88 36 4 ἴῃ6 ἄδγβ οὗ [ιἷ8 τηϊἰ8- ς 8εε ς Κίηει 
ἰταϊίοη γα τα Δοσοτηρ 564,38 ἢε ἀερατίεα ἴο 5 ονῃ Ποιι56.38 ἰκι 85. 6 

24. Απά «αἴζεσγ ἴποβε 5 ἀδγβ8 ἢίβ ψς ἘΠῚ ἢ σοποεῖνθοά, δηά 38 
25 διά Πεγβεὶξ ἔνε τποηίῃ8, βαγίηρ, Τῇυι5 μδίἢ (ἢ 1 οτάὰ ἀφαὶς νι 29 

ἴὴ6 ἴῃ ἴῃς ἀδγ5 νι ιηδγείῃ ἢθ Ἰοοϊζκεά οἡ ρήφ, ἴο ἴδε ΔΥΔΥ ΤῊΥ ἢ ὅεῦ, χα. 
241 18. ἷν. α; 

ΓΕΡΓΟΘΟἢ ΔΙΠΟΩΡ ΠΊΘΏ. οὐλὴ ο 

10 Απά Ζοπασγίαϑ ννὰβ σου δ] δὰ ἤθη Πα 8ἂν ἄζφε 
Ἱ Ογεφξ 5' κού 18 Βεΐοσε ἄζφε ἴῃ ἢ ργθβθῆσα 18 ἘΠ| 4 ἢ 
14 ἔογ [ἢ6 οτὰ 4 ργχγερασγεὰ ρθορὶα 16 σγέεῶ δαἀνδηςεὰ ἴῃ ΠῚ ἀδΥ5 
16 Ὁγίησ ἍΤ ο]δηϊ 18 φοτηδ ἴο Ρ858 19 αἸΙάβὲ ποΐ Ὀδ]ΐανε 
Ὁ γγόγὰ ψΔΙΓ Πρ; Ἵ }116 33. 0»»12 50 ἰοῃ 
38. γγᾺ5 ΤΑ ΚΙῺΡ 5] 8 3 ἤδη 36 {6116 
46 τηΐο ἢ πΠουϑ6 51 τ 6868 38. ἐμρεγί 586 Ὁ ἄοῃξ υπίο 

ΟΟΝΤΕΝΊΒ. ΟὮΔ05. 1, ἀπά ἱϊ. ἑοττηῖης (Π6 τ Β[)γ]ε, δηα Βεῆος ἢανε Ῥδθῆ βυρροβοα ΌὈΥ͂ τΔΠΥ ἴο 
ῥαγί οὗ ἴῃς (οβρεῖ, παιταῖς "ἴδε πϊγαουΐουβ δὴ 6 ΤΑΔΙΏΪΥ ἸΓΑΠΒ] ΔΙ ΟΠ5 ἔγοτῃ βοιὴς αἰρειεηεθρ ΟΥἿΕ- 
ἃπὰ ποιτδὶ ἀδνοϊορπιεπὶ οὗ ἴπε ὅοὴ οὗ Μϑδῃη.᾽ ἱπᾶ}}Ὺ εχ βίίησ ἰπ τῆς αἀἰαϊοςὶ οὗ Ῥαϊεβίπεο. Οἡ 
ΟΒδρ. ἱ. ἰε118 οὗ Ἔνυβθηῖϊβ ῥτεσδάϊηρ ἴμ8 δἰσῖὰβ οὐ ἴπε Ροείϊοδὶ σοτῃροβιτίοπβ, 566 θεῖον. ΤῊΣ οὗ- 
ΟΒηβὶ, πᾶπλο]Ύ, ἴ6 δΔηπουποσπιοπὶ οὗ ἴῃς Ὀἰτί ἢ οὗ ἰδ ΟΠ το (18 ρατὶ οὗ ἴῃς πατζαῖϊνα δανθ διίβθη 
Το (νεγβ. 5--25); [ῃ6 δηπουησειησηΐῖ οὗ τπ6 Ὀϊτίῃ ΤΑΆΪΠΙΥ ἔτοσῃ ρῥτγαϊυάϊος ἀραίηβὲ ἴῃς τειηαγκαῦϊα 
οὗ ἴῆς Μεββϑίδῃ (νεῖβ. Ἔ15); ἴῃς νιϑὶϊ οἱ Μδσγ ἐδοῖβ 1 βἰαίεαβ.υ Υεῖ [᾽6 ννοπάοσξϊ 3.2 ον οΓ ἴῃς 
ἴο ἘΠΙχα ε ἢ (νετβ. 309-56); {με Ὀἰγ οὐ Ἰοῦπ ιἰβεογῖοδὶ Οἀγέρέ, 15 ἴῆς Ῥεβὲ δῃὰ οπἱὶγ βδιἰβέβοϊο 
(τ ετβ. 5)-80). Βοῖῃι ομδρίεσβ ἅτε Ἡδεργαίβιις ἰῃ δχρ]απαίίοῃ οὗ {686 σοι καῦ]ς αδηἰδςοάεηΐβ. ΑΙ] 
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οἴδοῦ ἘτΡ ΒΒ ΠΟπΡ ἰεᾶνὲ τς ἰβίουςδὶ Ῥγοῦϊ οι 
πτελῖει ἴἤδῃ ὄνετ. 

ΤᾺ [δ0 ὅδγε οὗ Ἡοτοᾶ. ὅ:ε οὐ Μϑῖ. γει. ζ 
ΝΣ. --͵Αα οοχίαίπ υχίουϊ. Νοῖ [πε Πρ Ώ-ῬΓ 68, --ὶ 
Ζδοατίδα, ᾿. ς., "ἴῃς 1 οτὰ σουλοροσβ.᾽ --- Οὐ 189 
ΘΟΌΣΕΘ οὗ Δοΐΐα. ΤῊς εἰρλτλ οὐ τς τυγοηϊυ-ἔουν 
οἴ45865, ἱπῖο τῆϊσ (δὰ αοθοοπάδηϊ οὗ ΕΠΘΆΖΑΣ 
δηᾶ Γ[Πδηλᾶσ, ἑἰς 5ο0η5 οὗ Αδσοῃ, ψεσὸ αἰνιαἀεὰ (1 
ΓΒ γοῃ. χχὶν.). Ἐδοῦ οὗ ἰῆς86 τηϊηϊδίετοα ἴῃ [ἢς 
ΚΟΙΏΡΪῈ ἔογ ομα Ψεοκ, ἔγσοτσα ἴῃς ἀδγβ οὗ ϑοϊοιιοι 
ὨΏΠ] {ἢ 6 ἀεδίσυστίοη οὗ ἴῃς ἤτϑι τοι ρ]6, ἀπα ἔσοσῃ 
ἴῃς τοβϑίογδίίοη οὗ ἴῃς οουγβεβ ΌὉΥ ᾿υἀλ5 Μδοοᾶ- 
Ὀδδὺ8 ἘΠῚ} [ἢ ἤΠΔ4] ἀεβίγυςσίίοη οὗ [ἐγυβαϊθῖα ὉῪ 
ΤιῖυΒ. [τ τδς Ἰατῖον ρετοα [6 πδπιδβ δηὰ οσάευ 
οὗ [ῃε οσουϊβεβ οῚε ῥτγαεβεσναῦ, Ὀαϊ ποῖ ἴῃς ἀ6- 
Βοδηῖ. Αἱ (ὃς αἀεδίτυοσίοη οὗ τῆς ἴδρ]ς Ὀγ τῆς 
Ἐοχηδηϑ, Ὡς σοῦγδβα ἰῇ ΔΙ ΠΩ γγ͵δ8 [δὶ οὐ Τεμοὶ- 
αὐ Ὁ ({πς ,“͵γ.2), απὰ ἀδῖς νγἂᾶβϑ [πε οἵ ἀδΥ οὗ ἴδε 
] εν ϊϑἢ τηοπῖ 46. Βυῖ ἴῃεβ8ε ἀδίᾷ ἀο ποῖ ἀεῖετ- 
τηῖπο ἴῃς ἀαῖς οὗ ἴπΠς οσουττοηςα Ὀεΐοσα 0.8, 5ἰπος 
ΘΔΓΟἢ ΟΟὐγ86 τηυδῖ δεῖνα δἵ 1δαϑὲ ὙΠΟ ἰῇ ἃ ΥΘΆΣ, 
δηὰ “δἴϊοσ ἴποβς ἀδυβ᾽ (νεσ. 24) 158 ἱπά εῆηϊξο. - 
ΕΠΙΒΑΌΘΟΝ, {. 4., " Οοα᾽ 5 οὐἴῃ.᾽ Τἢδ Ἡῖΐς οὗ Αᾶσγοῃ 
ογα ἴῃς 54π|6ὲ πᾶπὶς (Εχ. νἱ. 23 : “ΕἸ 5ῃ6Ό8 ἢ). 

νει. 6. Βἰκμίοουδ θοΐοτο θΘοά. Νοὶ ουὐϊναγάϊγ, 
Ῥυϊ τϑδῖὶν, Ρίουβ. --- Οστηχηδιηάτηοηΐδ δπὰ οχὰϊΐ- 
ὨΔΣΙΟΘδ. ΓΠῈ ΟΥΠΊΘΥ ὈΓΟΌΔΌΪΝ τείειβ ἴο βρδοίδὶ 
οοτητηδηιηδηῖβ, [ἢς Ἰαιίοσ, 85 115 ἀογιναίίοη ἢ πη, 
ἴο παὶ ὈΥ ψΏΪοῆ Οοὰ ἀεδᾶηεβ ψμᾶῖϊ 15 "τ ρῃϊεουβ᾽ 
ἴου τηθῃ, --- ΒΙΔΙΔ61685. ΤῊΣ 011] 56 η8Ὲ τῇδῪ Ὀς 
[8 Ἔχργεββεᾶ : “ΔΙ Κιπρ,᾽ εἴς. ---8ὸ ἴπαὶ ΠΟΥ 
ΜΟΙ ὁ ὈϊΔπι6 1655. ὙΠΟΥ ποῖα 5δῖηιβ᾽ δέζεσ τῃς 
ΟἹὰ Τεβίδπηθης ραϊζειι, Τῆς Ρῥσοπιῖβε πιδάθ ἴο 
ΑὈταμδ (Οεη. χχὶϊ. 18) τγᾶβ δῦουΐϊ ἴο Ὀε ξ}6]16ἀ, 
δηὰ (ῃς ἤτβί τενοϊδιίίοη τσὰ8 τηδάς ἴο οης οὗ (ῃς 
ΑὈγδβδσηῖὶς ΠΑ γδοίοσ, ᾿ 

γεν. 7. ἯΘΙΙ οἰχίοκθη πὰ γϑδσ (ατεεῖ, " δά- 
νδηςοά ἴῃ {πεῖν ἀδγ8 ᾽). Α ἰγαπϑιδίίοι ἴῃ αυδίηϊ 
οΪά ἘὨρ] 5} οὗ τὴς Ἡδῦτονν ρῆγαβα υβεὰ ἴῃ αδη. 
ΧΥΪ. 11. 866 ἴηδλὶ ραββαρα, ΒΊΟΝ ῥγεβθηῖβ ἴῃς 
δίσἾΓ οα86 οὗ ΑὈτσαθατη δηὰ ϑᾶγδῃ, 

ες. 8. βογνοὰ δ υχίοαί, ἰ5 τῆοσε αἰηρὶς ἴπδη 
ἴῃς Ρδγδρῆγαβα οὗ ἴῆε ἘΞΝ. Τῃε ψογάβ υβεὰ 
Ὠεῖα δηὰ ἴῃ νϑῖ. 9 ἅσε ποῖ ἴῃς ϑβᾶτηςξ. --- ἴῃ [89 
Ογᾶος οὗ ᾿ἰν ΘΟΌΣΒΘ, ὁ. 4. ἀυπηρ δὲ το ῖκ 8 
οουΐβα βεσνδα ἴῃ [δ το ρ]6. ᾿ 
ψ ει. 9. ἃ ἴο ἴ.6 οὐδίοχα οὗἨ [119 ὑχίοαῖ- 

μβοοᾶ. ΤῸ Ὀε Ἰοϊηεα τὺ ιῖἢ δὲ ἔο!]οννβ, ποῖ τ 
ψΠδῖ ργθοθᾶθβ. Τὴ “ συβίοτη ᾿ γγὰ8 ἴο αϑϑίγψῃ ὈὉγ 
ἐοέ ἕοτ δᾶ. ἢ ἄδὺ τῇς νᾶιίουβ ρασίβ οὗ ἴῃς βεγνίος 
ἴο [ες ῥτὴεβϑίβ οἵ ἴῃς σουγϑε οὐ ἀυ ἔοσ ἴῃς σγεςκ. 
ΤΟ »"οοεῦ ἀλομογαδίς οἴδες, τ Ώ]ΟῺ ἔς ]] ἴο Ζδο δτίΑ5 
ΟἹ [ἢ15 οσσαϑβίοη, νγᾶὰ5 δ οϊτεὰ ἴο ἴῃ:6 54π16 ῬΡεγβοῦ 
Ῥυΐϊ οποε, . Φ.,ὄ ΣΟΥ οὔς ἀδαν ἀυτίηρς ἴῃς ψεεὶς οὗ 
ΒΕΙνΊ(α. -- ἴὸοὸ ΘΕΟΣ ἑπίο [86 ἴθ11}109 οὗ [9 Ιοχὰ, 
ἐ. Φ.. "τῆς ΠΟΙ Ρ]δοε.᾽ Βαγοπά [ἢ 15 οηἷγ ἴῃς Ὠἰρἢ- 
ΡΙοβὶ οουἹὰ ρο. -- Απὰ ὈΏΣη ἱποθηθο. Αἱ ἢ {πιὰ 
οὗ ἴῃς τηοσηϊηρ δηα οὗ ἴῃς ἐνεηΐηρ βδογῆςε. ΤῊς 
ΒΔοτῆος ψνΔ5 οἰξεσεὰ οὐ ἴῃς στεαῖ ἠέ» 97 διγρε- 
οἵὔεγέηρ, Μ ΆΊΘΙ ϑιοοά ουϊδἀς ἰῃ τῆς οουτί οὗ τῆς 
Ρτεβῖβ. Οης ῥτίεϑδι ἴοοϊκ ἤγε ἔγοτῃ 15 4]187 ἴο 
δε Αἰϊὰγ οὗ ἴποεηϑε, δπὰ ἴπεπ Ἰεξὲ [με ρτίεϑβῖ, 
ἌΠΟΒ6 αὐ 1 88 ἴο Ὀυγη ἰποδῆβα, δίοπα ἴῃ ἴδε 
δοῖν ΡῥΙαςε ; ἴῃς Ἰδίίεσ (Ζαοματγίαβ ἴῃ [18 0856), δὲ 
ἃ ΒΙ5η8) ἔγοῃχ [ἢ ὑσιεϑὶ ργεϑί την δὲ ἰῃς6 βδογίῆοςς, 
Κιηα]εα τμ6 ἱποδηβεα. 

γεῦ. 1ο. 619 ῬΣΆγὶ Τῆς βϑἴῆοκε οὗ ἴῃ6 
ἰποεηβε τνᾶβ βύτα  ] 108] οὐ δοσερίδ!ςα ὑγδυοὺ γὶ5- 
ἴης ἴο σοά; ςομρ. 58. οχὶὶ. 2; εν. ν. 8 ; υἱῖ. 3, 
4. ἴὶ νὰβ (ῃς ουδίοπι ἴο ῥγαύ ψιδοῦῖ, ἡ, δ, ἴῃ 
ἴης6 οουγίβ οὗ τὴ6 τηδῃ δηὰ ᾿νοπιθῃ, δὲ [89 ΒΟΌΣ οὗ 
ἴποθιδθ, ζ. 4., ΨΨὮ116 1 γᾶ Ὀυγηῖ, ΤῊΪ5 νν858 ὑγοῦ- 
ΔΌΪΥ δ {π6 τἰπιῈ οὐ [6 πιογηΐπρ βδοιῆος, 88 (86 

ΤΗΕ ΟΟΘΡΕῚΙ, ΑΟΓΟΟΞΚΌΙΝΟ ΤΟ ΚΕ. [(ΗΑ». 1. ς--2ξς. 

ΔΙΙοσηθηΐ 566 :}5 ἴο δᾶνα ἰυ5ὲ οσουττε, ΪΠ΄ΟΒερἢυ8 
(6118 οὗ ἃ υἱβίοῃ ἴο Ϊοδῃ Ηγτοᾶηυβ, [6 Ὠσἢ- 
Ρηοβί, ἢ] οογης ἰποδηβ6. 
ΕΓ. Ι.. Δρροαχϑὰ ἴο μἷπι. Αἢ δοῖυδὶ δηροῖὶς 

Δρρδάζβηςθ. Τδε ρῥίοιιβ ῥγδβί, ἐπρασεα ἴῃ ἢ 18 
σὴ ἀυῖγ, Δός ἴῃ τς ΠΟ] 165ὲ βροῖ 1ηἴο ᾿ς ἢ ἢς 
σου]ϊὰ δηΐοδετ, δὲ (ῃς πιοβῖ βδοσδα στηοτηθηΐ, νουϊὰ 
Ῥὲ ἱπ ἃ βίδῖε οὗ τε! ρίουβ βυβοςρ Υ; πὲ τῃς 
τανοϊδίίοη 156} πιο ἔγουλ ψἱουϊ, ἔτόση ἃ ρεῖ- 
ΒΟΠΔ] δρὶ ξ βοηΐ ὉΥ αοαά. Τλδ ῥγδβϑεῆος οὗ δῃ- 
ξεῖβ ἰῃ ἐπε ρίαος ἀεαϊςδίεά ἰο σοά, εὔεη αἱ βυςἢ 
ἃ ἴθ οὗ οοττυρίίοι, ἰ8 βυρροβῖϊνο. «-- απ ἴδ 
τίρϊ εἰᾶφ οὗ ἴλο αἰΐασς οὗ ἱποοῖδθ. ῬΓΟΌΔΟΪΥ οἡ 
(ῃ6 τρῃς οὗ Ζδομδυίδβ : τπ 6 ὦ ἐν 8ἰ.ε (οοιρ. 
Μαῖξ. χχν. 33), ἰμάϊοδῖνε οὗ ἃ δ]εββϑίης, Ῥγ25 1ἢ 
1Π|5 οᾶϑα ἰδ6 ποιζῃ 58:46 οὗ ἴῃς δ᾽ίδσ, οσε ἴδ 
206 οἔ τῆς 5μεν-Ὀτεδα βιοοά. “ΤὨδ ἰδΏρ]Ε, 80 
οἔΐδη [ἢ ϑοδθῆς οὗ ἴῃς πιδηϊξεβίδοη οἵ ἴῃς σΊΟΥΥ͂. 
οὗ τῆς Ι,οτὰ, Ὀεοοπλεβ ἀραὶπ τδ6 οεπίτε, Ὑπεπος 
ἴῃε ἢγβί γὰγβ οὗ σι ϑεοσςῖν Ὀτεαὶς σου (ἂς 
ἀλικηοβ8." 
οσ. 12. ΕΘΔΡ 1611 Ὅροι δὲπι. ΤῊΐβ ἔδδσ νγᾶ8 

τπιδίυγαϊὶ, ἔοσ δηροὶὶς τονεϊδίίουβ Βδὰ ποῖ οοουττεὰ 
ἔοσ ςεπίυ 68. 

γεν. 12. ἘῸΌΣ ΤΥ ῬΣΑΥ͂ΟΣ ἰ6 βοατὰ. Τῆς ἀουδί 
οὗ Ζδοβαγιαβ (νεσ. 1:8) ἰπάϊοδιεβ [δαὶ ἢς ἢδὰ 
᾿ελβοα ἴο ὈΓ͵ΓΑΥ͂ ἔοῦ ἃ ϑ8ο0η. Τὴ ΡΥΆΥΟΥ Μ͵ὰΞϑ ἀουδῖ- 
655 ἃ Μεββίδηϊς οὔδ, Ἔνθ ἱξ ἢδ 511} Ἑμποτιβηδά 
ΒΟΠῚ6 ὮΟΡΕ οὗ ἃ 50ῃ ἴῃ ἢ8 οἱά αρθὲ. Τὴξε δῆβννεῦ 
Ἰποϊυάεβ Ῥοῖῃ ἴδ ρου ]]ς δηθὰ ρὑγίναϊς Ὀ]οββίηρ. 
Τῆς Μεβϑίαῃ Ὑ|}} Ἄρρεᾶσ 'ἱπ 85 ἄδγβ, δὰ ἰδς 
ξΟΙΟΓΌΠΙΟΙ Ῥτγοηλβοα οὗ οἷά (Μ4]. ἱν.) 58.4}} θ6 ἢἷ5 
80. -- δοῖη, “Οαοα σγδοίουβ ρανα. ΟΟΡ. 2 
Κίηρϑ χχν. 23; 2 Ὁ τοη. χυ]ϊ. τς ; ΧΧῚΪ. 1 ; χχνυὶ. 
12: Νεδ. νἱ. τ ; χὶὶ. 11; σῆετε ἴῃς Ἡεῦτον 
ὨᾶτΩΣ ΟΟΟΌΓΒ ἰη αἰδογεηῖ ἔοστηβ. ὅ6εε οἡ Μαῖῖ. 
ἢ}. 1. 

Ψεσ. 14. ἸΕΔΕΥ, εἴς. ΤῊΣ Ῥτοχηΐβε ᾿γὰ5 ποὶ ἔου 
[86 ἔλίθοσ δἴοης ; ἤδησα [86 ὈΥΔΥΘΙ ννᾶ8 ὈγΓΟΡΔΌΪ 
Ξεποσαὶ. 

ψεσ. 15. Ἐφ Ἂ411] Ὁ0 ατοαῖ ἰὴ [δο εἰσμῖ οὗ ἴδιο 
Ιοσὰ. ϑριπῖυδὶ, ποῖ ἱε ΡΟΓΙΑΙ, στοδίηθβϑ 15 ὑΓΟΣ- 
156. -- ΝΟΙΕΝΟΣ τῖδιθ ΠΟΣ δίσουρ, ἀγίηῖς.Ό “51 Κογδ, 
ἴῃς Οτεοῖὶς νογὰ μεσ υϑεὰ, τεΐετβ ἴο Ιαυοσβ οὗ δῃ 
ἱπιοχί σης ομαγαοῖοεγ, ποῖ ργεραγεὰ ἔγοπι στδρεβ. 
Ης νϑ8 ἴο ὕῦ6 4 Ναζαῦϊτε (58εα. Ναμ. νἱ.)}. ϑυςῇ 
νΟῊΝΒ ΨΟΙΘ ποῖ ὑπυ8084] ἰὴ Νὸν Τοβίδηνεης {π|65 
(8ες Αοἰβ χχὶ. 24). [οδῃ τδκβ ἢ 588ς, 25 ἃ 
80ῃ Ὀεχοίζδη ἴῃ οἱὰ ἀρὲ ; ἢ ϑαϊήβου δηὰ ϑδπι- 
υε], 45 στδηίεά ἴο ἴῃς ὈΑΙΤΕπ ἰῇ ΔΏΒΥΕΓ ἴο ὈΓΣΔΥΕΙ͂, 
πὰ 48 ἃ Ναζαῦϊζε (ςοτρ. ᾿υαγσε8 ΧΙ. ς ; 1 ὅπ, 
Ϊ. 12). -- ἘΠΙοὰ τῖῖὰ [9 Ἠοὶγ Θμοεῖ, ποὶ νυ 
νης (οουρ. ἘΡΉ. ν. 18). -- Εὐβϑῃ ἔσο 18 χιοίδ- 
ΟΣ 5 ΟΡ. “ ΕἸΟΙῚ ἢΐδ νοσν ὈΙΤΙΉ,᾽ ἤδηςς ἴῃς ΗΟΙΥ 
ΘΡΙΤΠ ΠΊΔΥ ΟΣ ἴῃ Δηὰ οὐ ᾿πέδηϊβ. 

ψεσ. 16. Ἰὸ Ὧϊιο Ιωοχὰ ᾿μοὶν 6οἃ. Νοῖ ἴο ΟἾτΙβὲ, 
δαῖ ἴο ἀαοα. Α ρσεαϊοζίοῃ οὗ Τοἢ π᾿ 5 τι] ἰϑίγυ, 8 
ῬΓερδγαίοσυ πὰ χρξοσιηδίοσυ, --- ἴπε Ὀαριίβηπι οὗ 
τεροηΐδηοα. ὅ66 οἡ Μαίϊ, 111. Σ. 

νεῖ. 17. Βοΐοτο εὖτ ἰπ ἷ5 Ῥτόδθ:66. “Ἃο Ὀ6- 
ἔοτε ᾿ ᾿Ρ1165 ἴῃς σοτηΐηρ οὗ ἴπε Μαββίδῃ, Ὀκζ “ ἴῃ 
ὮΪ5 ῬΤόΘΘΠΟς ᾽ ΓΕΐοΓΒ ἴο “ἴῃς Ι,ογὰ τμεὶς σοα.Ἶ - 
[πὰ [86 ερὶτὶξ δπὰ ρόονοσ οὗ ΕΠ δ. Αἡ ον!άεηϊ 
Αἰ] υδίοη ἴο ΜΔ). 11}. ; ἦν. 5,6. 86:6 οἡ Μαίϊ. χί. 
Ι4; ΧΥὶϊ. 11. - Τὸ ἵΣη [86 ᾿οαχίδ οὗ [80 ἔδίδοῦα 
ἴο [80 ΟΕΣΙᾶτοι. Ῥαγεηϊδὶ δἤεςϊοη ἢαὰ στοννῃ 
ςο]ὰ διιάβὲ ἴῃς τηογὰὶ σΟΥΤΌ ΡΟΣ ; τς ΓΕΟΐΟΠΠΕΓ 
ψ ου ]α βισεησίμθη ἴπαβε [ἰ65. ΤῊΙΒ 15 θείου [ἤδη 
ἴῃς οἐχρδπδίοῃ : " ἴο γαϑίοσα ἴο ἴμ6 σῃη)άγεη ἴῃς 
ἄενουΐ ἀϊδροδπιτίοηυ οὐ ἔπεὶγ ἐδίμετβ.᾽ ὙὍὙγὰς τοί- 
ΟΥΤΉΔΙΊΊΟΩ 5. ΓΕ ΊΠΘΠ5 ἔπ ν 8. ΤῊ 15 (ἢς 
ῬΓΠΟΙΡ]ς, ρσορῃεβϑιεα ὃν ἴῃς 1α5ὲ ΟἹὰ Τεβίδιηδηϊ 
Ῥτορδεῖ, δηπουποδα ὈΥΓ δὴ δηρδὶ ἱπ (ἢς ἢγβί ΤΥ 
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ΓΗΑΡ. 1. ς--38.] 

οὗ Ἰίσιξ υϑῃογιης ἱπ τὰς Νὲν Πἰβρεπβδίοη, ἔμ]- 
δΙ|1Ιεὰ ἰῃ Το π᾿ 8 πταίσῃ, ἰῃ ἴθ ΠΟ] [ΟΥ̓ 
οἔὗ ΟΠ τἰβύδηϊγ. Δ Βαΐονοσ δῖ 8 ἔτ [168 
οδηποῖ ὃς “ τοξοτη.Ἶ -- δὰ [16 ἀϊδοροάϊοπξ ; [τὴ- 
ΤΊΟΥΆΪΙ, ἰὼ σοηίγαβὲ Ὁ ὁ 7υ5ῖ.᾽ -- Ἰὸ ἴ:6 σἰϑᾶοτι 
οὗ 1.6 ἱπαί. [Γ(ς,, “ἰη ἴῃς τϊϑάοι.᾽ ΤὨΪ8. ἰ8 (ῃς 
ΒΡΏΘΙς ἱπ ψΠΙΟΏ τῆς τοβυ τ νὴ] οΟσζυγ : Βοῖὴς 
ἰκε “Ϊπ᾽ 45 πιδαηίηρ “Ὀγ,᾽ Ὀυϊ [Π]5 15 1685 80]. --- 
Τὸ ΤΙΒΚΘ ΤΟΔΥ [(ὉΣ [10 Τοχὰ, ἱ. Ζ., ἕο. σοὗ. Α 
ἘΠΕΡΊΠΞΠΟΥ ἔογ ἴῃς οοτηϊηρ οὗ ἴἢ6 Μεβϑίδῃ 18 
ὑπαουδίςα!]γ ταεδηῖ, θυϊ ἴῃς ἱπουρπὶ οὗ ἀοὐ 8 ἃρ- 
Ῥελιὶης σπεη ἴῃς Μεβϑδ δρρελοὰ υὑπᾶ617]168 
ἴῆς ρῥγεαϊοῦοηῃ. -- Α Ῥχορασοὰ ὑϑορὶθΘ. Νοῖ (πε 
δορὶς οὗ ἴϑγδοὶ, υϊ ἃ Ῥϑορὶς ρτγεραγεὰ ουΐ οὗ 
58.Δ6]. 
Ψεῖ. 18. ὙΨΒΟΣΘΌΥΊ κ841} 1 πον [π|6}] ὙΠαὶ 

5 [6 5ἰρῃ δοςζοσζάϊηρ ἴο νὩ]Οἢ 1 πΔῪ Κηονν [ἢ 18. 
᾿ (ΟΡ. Αὐσδῃδηι 8 αυεβέίοη, αφη. χν. 8, Ὀυϊ πο- 

ἔἶοε ἰδὲ ἴῃ Αὐγαμδηιβ 886. ἕδί τ 85. βίσοπη 
(αςη. χν. 6; οι. ἱν. 19), ὙΠῚΦ ἤστα τὰς ὕη}Ὀ}6- 
Ἰεἰ οὗ Ζδομιατὶαβ Ἄρρεᾶσβ ἴῃ ἴδε δίσῃ ρίνεη πὶ 
δηα ἴῃ ψῃδὶ ξΟ] ΠΟΥ 5 : ΕΌΣ 1 δὰ δὴ οἱὰ τη. [.- 
νἱῖεβ οουἹἱὰ δεῖνα ὑὉΡ ἴο ἴῃς ἂρὲ οὗ ΜΕΥ γελῖβ 
(Νυμ. ἱν. 4; νὴ] 24); Ὀὰὲ ἴἤεσα ψγἃ8 πῸ βύσῃ 
Ἰιγαϊδτίοη τη τῆς ολ86 οὗ ῥσὶδβίβ. 

Ψεσ. 19. 1 δὰ Θαῦχίοὶ : οσοιρ. δη. νἱ]}. τό; 
ἷχ. 2:. “Μδῃ οὗ σοά’ -- Τπδὲ εἰδπμᾶ ἰῃ [0 ᾿χοϑδ- 
6ηοο οὗ θΘοὰ. Οπε οὗ ἴῃς οἰϊεοξ δηροὶβ (το δη- 
6ε]8) πελγεϑί ἰο αοά. Ασοοτάϊηρς ἴο ΤΟΙ ΧΙ. 15, 
ἴῇετα ψ το βενθη βυοῆ, Οορ. δν. νυ}. 2. ΤῊς 
ἙΔΌΙ 5 δᾶγν, ἴῃδξ ἴπὸ ἤδπιοβ οὗ (6 δηρεὶβ 6 τα 
Ῥτουρῆϊ ἔσοτη ΤΆΤ ΌΩ ὃγ ἰδς εν, Ὀυὶ 18 ἀοα8 
ποῖ ῥζονε ἰπδὲ ἴῃς δεῖϊεξ ἰῃ τπαδπὶ, ΟΥ̓ πῃ {ΠΕΙΤ 
ταηΐ, νὰ5 ἀοτνεά ἔτομι Ποδῖ οηΐβιη. (οΙΏΡ. [οβἢ. 
ν. 12-.ᾳ.᾽|ς. ΤῊς πᾶς ν8 Κηονῃ ἴο ΖΑ ΑΓ Δ5 
ἔτοπι ἴδε Ὀοοκ οὗ ἸὨδηίεϊ, ἀπά 15 δῃπουποςὰ ὉΥ͂ 
Οαῦτίοὶ ἴο αϑϑοτὶ ἢἷβ δυς ΠΟΙ. - Ἰὸ Ὀχίπρ 169 
8680 αἰδὰ ἰἐάΐησο. ΤΣ πιεβθαρε 45 ἃ σοβρεὶ 
τηοββϑᾶρα. 

γεσ. 2οβ. που Βδ δ]ὲ Ὁθ εἰϊοπί. ΤῊΣ πεχὶ οἶδιιβςα 
16 }}15 ΨἮΥ. - ἀπᾶ ποῖ δ]9 ἴο σρϑᾶκ. “θυμρ’ 
(Ε. ΜΝ.) βεεπιβ δαυϊνδϊεηῖ ἴο "ποῖ δὺϊε ἴο βρεαῖ ;᾽ 
Ὀυΐ ἴὴ6 εἴἶξεςϊ 15 πιο οποα ἢτβί, ἤδη 1Π6 ςδιι86. 
ΤῊϊ8 ἀπ θη655 τγὰ8 πιϊγδου]οῦϑ. --- ΒΘΟΒΏΔ86 (ποῦ 
ἀἰάπι ποὶ δοϊῖονθ. Τἢς στ 85 4150 ἃ Ῥυηὶϑἢ- 
τηδηΐϊ, ἀηὰ ἃ ἀδβοῖνοα οὔθ. ΑὈσδῆδλῃι δηὰ ϑδσγδὴ 
σεηΐϊ Ὀπρυθἰβῃδα ἴῃ ἃ 51 Πλῖ]ᾶ. 486. Βυΐϊ ΑὈγΔἤΔΙ, 
λα ἐαιτἢ, Δηα ϑ'αγαῃ 8 ϑυρβεαυδηξ ἴσου Ὁ ]68 ΤΑΥ͂ 
δᾶνα Ὀδοη ρυηϊτΐῖνο. ΑΞ5 ἴδε σοχηϊηρ οὗ ἴῃε Με5- 
51Δ} ἀγανν ὨἸρῃ, ἴῃς ἀεμηδπά ἔοσ ̓ εήὰ 88 ρτεδίεοσ ; 
τῆς ξτοαῖ οοπάϊίοη οὗ [Ὡς παν σονοηδηῖ τγὰ8 ἴῃ. 
ο ρηΔϑιζεα, Τῆς Ῥυηπίβημηεπὶ ἀουθῖ]6 85 Ὀδοδπια 
ἃ διολὶίης τιοαϊοΐης ἔοτ (ἢς βοὺϊ οὗ Ζϑομαγδβ, 
τυ σοηϑίταϊποα ἴο 51||εηἰ ταβαοοίίοῃ, --- ΒΜ ΟᾺ 
8)81}] Ὅ0, εἰ. Αἡ δϑϑοχίίομ οὗ ἰῃς {γυ τ} 655 

ΓΟΗΑΡΤΕΚ 

ΤΗΕ ΟΟΘΡΕῚ, ΑΟΓΟΚΌΙΝΟ ΤΟ {ΚὑΚΕ. 341 
οὗ Δηρεῖὶῖὶς σλοβϑαραβ ἰπ ζΟΠΟΥΑΙ, δηᾶ ἃ ἰυβεβολιίοη 
οὗ ἴῃς Ρυπίὶβῃτηδηΐ οὗ ἴῃ 6 Ὀγιοβι᾽β ὑπθεῖοξ τ μοη 
Δ δηροὶ ΒΡΟΚα ἴο δὲπι ἴῃ ἴὯ6 ΠΟΙΥ ῥ]δοδ. 

Με. 21. Ἅο10 Νῤαίλοι ἢ ἴῸΣ Ζδομδσχίδα, οἴς. 
ΎΠΟΥ πουϊὰ ναῖϊ, ποῖ ἔοσ πὶ ἴο Ῥγοῆουπος ἴῃ 6 
Ὀ]εβϑίηρ, ἔοσυ τη8 ψὰ8 ἴθ6 οἷος οὗ (ἢς οἰδογ᾽ 
τίοβί, ψῆο σαττίοαὰ ἴα ἤτε ἰῃΐο ἴδ 6 ΠΟΙΥ ῥΪδος 

ἴϊες νοῦ. 9); υῖ Ὀεοδυβε ἰδ νγᾶϑ υ5048]. --- ΜΠΔΣ- 
νοἹ]οᾶ, εἰς. ΤΏΘΙΓ ΟΉΔΟΥ γν858 θοὶἢ δὲ δηὰ ἀυτησ 
᾿ἶβ υηυδυλὶ βἰᾶγΥ. 7ΤῊς Ὀτίεξ βίδυ οὗ ἴῃς ὑσίεϑὲ ἰ8 
βαϊὰ ἴο να Ὀδοη οοσολϑϊοποᾶ Ἃ “τὴς ἔσαν τμαϊ 
ἴῃς Ρδορῖὶα πο ψασὰ πἰτπουΐ πλῖρσῃςϊ ἱπιασίης (πὶ 
ΔῺΥ νοηροᾶηοα δαὰ Ὀδοη :ηῆϊοῖϊεα οὐ πὶ ἔογ 
ΒΟ 6 ἰῃτοτηδ ! Υ ; - 35 ἢ6 ΑΞ ζΤοπδιἀογοὰ 2.6 
γοῤγεσεηζαζυέ "(ἢ 2εορίε᾽ (ΑἸξοτά). 

ει. 22. Ῥοχοοϊνοᾶ. ὙΤΒΕΥ ῥγορδδὶγ 
ἀϑκεὰ ΨὮΥ ἢς δὰ ταοπιδίηδαὰ 50 Ἰοηρ, δπὰ αἵ 
Ομοα ἔουπα (ἢδξ ἢς νᾶβ Ὀοϊῇ ἀεδὲέ (νοσ. 62) δπὰ 
ἀυπιῦ, 45 ἴδε ψοχὰ “5ρ6ε. ἢ] 655 ἱπιρ1168. ΕἼΟΠῚ 
(18 ἴδ ἱπξεττοα δὶ δ6 δὰ δ608 ἃ νυἱδίουῃ ἰῃ [89 
ἴδηι], τ ῖοἢ τγὰ8 σοπῆχτηεα ὈγΥ Ζαςδατγίαβ ἢϊηι- 
8618; 701 ΒΘ (οη [15 Ῥδχῖ, 'π σοβροῦβε) 88 Σδῖ-- 

ἴο ἴδοπι, ἀου 1685 ἰγγίηρ ἴο Ηἷηὶ Ὑδαῖ 
δα Βαρρεηδά. “Δ θη τῆς νοῖοςα οὗ τῆ 6 ΡΥδΔΟΠ ΟΣ 
(15. χὶ.) 15 ἀπηουῃοδα, ἴῃ 6 ῥγεβϑιμῃοοα οὐ τῆς ΟἹὰ 
Τ᾿αβίδηιδηϊ Ὀδοοσῃς8 5 ςηΐ (( ΠΟΙ Π12), ΟΥ οδη, δὲ 
Ὀεβῖ, ΟὨΪΥ πᾶ 8108. 

ψεῖ. 2. θα ἴδο ἄδγα οὗὨ πΗἷν πὐϑυϊείτοϊίοη 
Ψ ΘΟ [1ΠΠΠοδὰ. Ης οσοπίϊπυςα ἴο 5εῦνε ὑπῺ] ἴδε 
Ἅ6ΕΙΚ οὗ βεσνίος ὄχρίσεαά. Ηδς ἀϊὰ ποὶ ἔδεὶ Ὠϊπλ- 
561} δυβϑοϊνβά ἔγοπι ἢἷβ ἀυὺ Ὀγ ἢ15 δϑλιοιίοη. 

νεῖ. 24. Απὰ δὲθοσ ἴ080 ὅἄδυβ. ΡῬΓΟΡΔΌΪ ἱπη- 
τηεαϊδίεϊν δέξου. -- ΗἸἃ μοσϑοὶ νὸ τ η8, 2. ἐ., 
ἴδε ἄγχϑι ἧνε το Ὦ5 οὗ ΠΟΥ ΡΓΘΡΉΔΏΟΥ. 

γετ. 25. Τθυβ δδίδ ἴἿΠ0 Ιοσὰ, εἰς. ΤὨΪβ βυρ- 
Βεϑβὶβ ἴῃς γεάβοῃ 5ῆ6 Ὠϊὰ Πεῖβοὶ. ϑίηοε αοὰ δδὰ 
στδοϊουθ τϑιηονεὰ ΠΟΙ Ὀδιταπηθβ8, 588ὴ6 σψουἹὰ 
ἸεανῈ 1 ἴο Ηἰἴτὰ ἴο σρδϑῖζα [ὮΪ5 ΤΏΘΤΟΥ τηδηϊοϑὶ τὸ 
Οἴδεῖβ, δπὰ ἴδ ἰο ἴδκε Δ'ΙὟΑΥ ΠΕ σεργοδοὴ 
ὉΙΏΟΩ πιῆ, Βυῖϊ 5886 ἀουθί]ε85 ἰἢ8 δουρί 
δτολίοσ Ορροσίθπη Ὑ ἔογ ἀδνοῦοη. Τῆς σοηῃθο- 
του Ῥεῦνθθη ΠΟΥ ται γοηοηΐ δηαὰ Το μη 5 50] ΑΣῪ 
16 οδηηοὶ ΡῈ δἱϊορεοῖδεσ ονε]οοκοά. Τῆε νον 
τπδὲ 588ὴ6 Ὠἰὰ Βοβοὶξ ἔσοπι βῃδπιο, οὐ ἴο δνοϊὰ ἐδθ- 
ΔΙεπιηοπῖ, ΟΓΥ 845 ἃ πιδάϑυγε οὗ ὈΟαΪΪΥ ργεοδυζίοη, 
ΟΥ ἴο ψγαϊξ ὉΠῈ11 1 νγὰβ οογίδίη, ΟΥΓ ἔγοτῃ ὑῃρο]ϊεΐξ, 
ἅ͵Ὲ Ἰῃοοῖγεοῖ. [Ι͂ἢ σοϊηρατγίηρς {μιἷ5 βίοσυ ψἱἢ τὴ 6 
ΒΙΧΆΪΑΥ ομὸ οὗ ΑὈτγαῆαιὰ πὰ ϑασδῆ, νὰ τηυβὲ 
ΘΙ Ρ ἢ 451Ζ6 ἴῃς σ όγόηοσ. Ιῃ ἴῃς Ο. Τ. παισγδῦνε, 
1: 15 τὴς πῆδὴ ΜὮΟ 15 δίγοῃρ ἰῃ ἐδ ἢ, ἴπ6 ᾿νοηδῃ 
ὙὮΟ 18 ΘΑ ; ὨοΙδ τἴῃὴ6 γάνοῦθα ἰβ ἴσὰθ. ἴὴ ἴπ6 
οᾶβε οὗ ΜΈΓΥ 8 Ὀαοοτ6 85. 511}} πιόσα ῥτοχηϊηδηΐῖ. 
Τῆς Ὀ]εβϑίηρ οἢ ΨΟΠΊΘΏ, ὀΒΡΘΟΙΔΙΪΥ 245 πιοῖθοτϑβ, 
ΔΡΡΟΔΙΒ (ἢ.8 ΦΑΙ͂Υ ἰῃ ἴῃς βἴοτιῃυ οὗ ἴδ “δεεὰ οὗ 
τῆς νοπιδη.᾽ ((οτρ. αξεη. 11]. 15.) 

Ι͵ 26--48. 

716 Αμημμρποίαζίομ, ἐζς  ὲἰγασμέος (ομοοῤΖέοε. 

26 ΝῺ 1 ἴῃ ἴῃς “ 5ἰχίῃ τηοητἢ τῃ6 δηρεὶ ὃ δΌτγιοὶ ψὰ5 βϑηΐ ἔγοπι 6 Οοπιρ. νεγ. 
.27 ἀοα υπίο ἃ οἱἷζγΥ οὗ ἀδ11|66, παιηςα “ Νζαγείῃ, 

2.. 
ὦ ὁ έετ. το. 
Το ᾿ ς Μαῆῖι. ἵ 23. 

νγρίη δβρουβεα 3 ἴὸ ἃ τδῃ ΜΏΟΒΘ Ὡϑὴθ Μ᾽ὰΒ [οβαρῆ, οὗ [ἢ6 4 προς τὸ; 

28 Ὠοιιβε οὗ Πανὶά ; δηά τῃδ νἱγρὶη᾽ 5 ἤδῆς τὐας Μάᾶγγ. Απηάὰ [δε 
ΔΏΡΕ] 8 οΔΠ16 ἰῃ ὑπο ΠΟΙ, δηα 58ἱά, 

Δ ΝοΥ 3. Ῥεϊτοιίῃοά ὃ ἣθ6 



342 ΤΗ͂Ε ΟΟΘΡΕῚ, ΑΓΓΟΚΌΙΝΕΟΕ ΤΟ {{0ΚΕ. 

4“ἨΔ]], ζῴοις “λα αγέ ὨΙϊΡΏΪΥ ἰανοτεά, 
ΤΕ Τιοσά ὡς ψ 166: 

[(ΒΑΡ. 1. 26-38. 

“ (ον. Ώδῃ. 
ΙΧ. Δ2 1 Χ 19. 

32 7υὰς. νἱ. τ. 

ΒΙ65864 “γή του διηοηρ Μοιηδη. ἢ 
29 Απάδ ψῇδη 586 88ΨΚ" ἀξ, 9 8η6 5 ἰγου ]εα δὲ ἢ 5 βδυὶηρ, σ γεν. τα. 

ΔηἋ οαϑ ἴῃ Ὠ6Γ πηϊηα δὶ ΤὩΔΏΏΕΓ οὗ βαϊυϊαϊίοη (15 5ῃου]α 8 Ὀ6. 
20 Απα (ἢ6 δηῆρεὶ 844 υηΐο Ποῖ, Εδδυ ποῖ, ΜΑΙῪ : ἴοσ ἴῃου διαβί 
41 Ἰουπά ἔανουγ ἢ αοα. δ.Αη4, 6 ο]4, βόα 5ῃα]ῖ σοποεῖνα ἹπῸ ΤΡ γα τε: 

δῖῖ. ἰ. 2:- 

ἴγ νοῦ, δῃηᾶὰ Ὀτηρ ἔογί ἢ ἃ 80ῃ, δηᾶ ἐβῆδὶς 0411 8 ΠΔΙῺΘ ἐ ΟἈ. ἢ. 2:. 
τὶς ν. 7. 

42 ]Εϑῦ5. Ηδ 538811 δε ρτβαῖ, ἑδπὰ 581} μὲ οδ]δά τῇς ϑοη οἱ ἡ ὅώη τὴ 
[16 Ηἰρδεβι ;9 δπᾶ ἐΐῃε Τιοστά ἀοά 5}4]1] ρίνα υαηΐο Ὠἰπὶ τῆς 

π ΔΑῃά δα 58}8]1] σγείρῃ, ονεσ [ἴῃς 23 τῇτοῃβ οὗ ἢὶ5 ἰδίμογ Ὀαδνίά: 

11) 12: δ. 

Βουβ6 οὗ ἴδᾶοοῦ ἔογ δνεῦ; δῃά οὗ 15. Κίπραομι ἴπθγα 58.811 θῈ πὸ. ἔν. [ἷ. 7. 

24 οῃα. Τῇρη 5414 ΜδγΥ υηΐο ἴπ6 δηροὶ, Ηονν 58}.4}} [ἢ15 Ὀ6, βεοίηρ 

Δηά ἴῃς δηρεὶ δηβϑνογοα δηὰ ϑαϊὰ υηΐο 

Ὠθγ, ἼΊΤἢς ΗἩοΐὶγ ἀμδοβῖ 584}1] σοπὶα Προ ἴῃςε, δηά ἴῃ6 ροντ οἵ 
3245.ϑξ 1 Κπον ποῖ ἃ τηδῃ Ν:ς-ς. ἵν. ): 

Οἤἢ χῆ!. 341 
εὉ. ἱ. 8. 

“ Μαῖι., 20 

τὴς ΗΙρΘϑ 9 5041} ονεγβδαον ἴῃεα; [πεγεΐοτε 4150 ἰδδΐ ΠΟΙΥῪ 
τΐπς νὨΙΟἢ 58.411 Ὀ6. Ῥοση 10 οὗ {66 11 5}4}} ΡῈ οδ]]Ἱ δά 9 16 ὅοη 9 ΜΜ51. χὶν. 

26 οὗ ἀοἄἅ. Απά, Ὀεδοϊά, ΤΥ σουβίη 123 ἘΠΙΒΑΡ ἢ, 586 δίῃ 4150 18 

σοῃοαίνθα 4 50ὴ ἴῃ ΠΟΥ οἱ αρα; δηᾶά (ἢ15 1ἰ5. ἴῆς ἰχίἢ πιοηϊῃ 

47 ΜΠ Ὠδτ, ῆο νν8516 οδ]]6α Ὀάΐτσϑη. 
Απά Μάδγυ 5414, Βεβοϊά ἴῃ μαηάπαὶά οἵ 

[ἢ6 Τιοογὰ : 6 1 υῃῖο τὴρ δοοοσάϊηρ ἴο ΤΥ ψοσὰ. Απά τῃς 
48 58}4}} Ὀς ἱτῃροβϑβὶθ]α. δ 

Δῆρεὶ ἀερατγίοαά ἔτγοηχ Ποσ." 

4 712 ῥέεςέ αμλογΙξδς ογεῖξ ἐλῖς οἰσιδέ 
6. χᾷῴε ὁσεξ ατε λογζίδς ογμτξ ΝΘ η 506 54 ὮἈΪΤῺ 

τηΐ ρα 9. Μοβὶ ΗἸρῇ 
{λέ δεεέ αμέλογχέζος ογεῖξ οὗ (ῃ 66 

18. ςρ «530 δῖ ἢ Δ ἃς 

[ [Ὶ 

ΟΟΝΤΕΝΊΒΘ. Τῇα Οσούττεηοε όσα ῃαιγαϊθα 18 
οδεὰ τς μηπμηποίαζζορ, ϑηθτης ἴῃ ἴῃς ἜΕἜγαί- 
ἔομς Ορρεοφρίτονε οὗ Οἀγέσί. ὙὍΠ6 δοοουηΐ οὗ Μαῖ- 
ΠΟῪ ΡΓΕΒΌΡΡΟΒΟ5 ϑ0υςἢ ἃ τιϊγασυϊουβ σοπΟΘΡΈΟΣΩ 
(Μαῖϊ. ἰ. 18-25). ΤΏΘτΙΕ, Βούγενοσ, [βαρ ἰ5 ἴδ6 
ΤΟΤΕ Ρτοπιϊηθηΐ ΡΟτβοῦ ; θα ΜΆΓΥ. [ΓὺκῸ ΤΩΔΥ͂ 
ἢανο ἀογνοα Πὶ5 δοσουηῖ ἔσομῃ ἢ6Γ. Τα νἱοῪ οὗ 
Μαυγδβ Τπδγδοῖοσ δπὰ ροβιἴοῃ, ὑγενδὶεηὶ ἴῃ τῆ6 
Ἐσοπιδῃ δηᾶὰ Οὐεξοκ σμυγοῦςβ, ἀο65 ποῖ σεδὲ ὕροὴ 
κ᾽ 8 πδιγαῖῖνθο. ὙΤῆδὶ ὑπϑογρίυγαὶ νἱενν ἑουηά 
δϊ5 ἤπ4] ὀχργεββϑίοῃ (1854) ἰῃ [6 Ῥδραὶ ἀορῃηι οὗ 
πε Γππηδου]αῖα (οποοριίοη (2. Φ., [Δὲ 2267) ἀένγ- 
σε 85 σοποεῖϊνοὰ Ππουΐ 515}, ἃ ΤΠΘΟΥΥ ορροβεὰ 
ὈΥ ΦΥΕΤΥ βἰδίοπιεηΐ σοποοσηηρ ἢοτῦ, ἑουπα ἴῃ ἴμ6 
ἔουγ αοβρεϊὶβ, Ὁγ ΠΟΙ οὐ ἰΟΒΕΟΩΥ ἴῃ δά άγοββ- 
ἴῃς Οοὰ 45 μοῦ " ϑανίουγ᾽ (οἴ. ἱ. 47), ἀηὰ Ὦγ ἴδε 
Θϑογρίατγα ἀοοίχης οὗ πρέτ γα ἀεργανῖγ. Εαυδ]- 
Ιγ ἔαϊβε τα 81]} [ῃθουῖεβ νὴ] σἢ ἀδὴν ἴδδὲ οὐτ 1οτὰ 
γγ25 “σοποείνεα ὈΥ ἔπε ΗΟΪΥ ΟβΒοβι. Τῆς κἰδίε- 
τη ηβ οὗ [ὰΚὸ οαηποῖ Ὀς ἀἰδρτονεα, Τῆς ἰηνθη- 
το οὗ β ἢ ἃ 5ἴΟΤΥ 18 τῆοτα ὑπδοσουηῖδ]6 ἤδη 
5 ἱππ. “Α παῖγαῖδνε 80 ρεσίεςὶ Τοουϊὰ οη] 
μᾶνϑ Ἔεπχδηδίθα ἔσγοπι [πὸ ΠΟΙΥῪ 5ρῆετα ΠΤ Ὠ] Ὡς 
[δ ΤΑΥΒΙΟΓΥ τγῶᾶ8 Δοσοια 56. Α Ἰαἴεσ οτἱρίη 
νου] ἰηον 0} ἤᾶνο Ὀεϊγαγεὰ 1ἴ5ε}ξ ὈΥ Βοπὶα ἔοτ- 
εἰση αοἰειαθης᾽ (Οοάκῖ). ὍΠποβα γγ8οῸ ὅδε] {ΠΕΣ 
ὈΘΘα8. διϊσῆς Μ11 ογᾶνα ᾿υ5ὲ βυςἢ ἃ βϑυρεγηδίυΓαϊὶ 
ΟΟΟυΥΤΘηΓ(6 85 (5 ἴο ᾿υ50}γ τὨ εἰσ 2.1} ἀςρεηάεπος 
ου ἴπ6 ϑανίουγ. 

331: ΧΧΥῚ. 63, 
64: Μαῖκὶ 
σι Ἰοδῃ]. 
34: Χχ. 31) 
ΕΝ 1.37} 

“ . τη. ἱ. 4. 
ΕῸΓ Ἐ ψι ἢ (οὐ ποίδιῃρ᾽  Οεη. ανϊζ. 

τ4ᾳ: εν. 
ΧΧΧΊΙ. 171 
Μαῖι. χιχ. 
26,2, Ἄοπι. 
ἦν. 2:1. 

δ Βυϊ 
Ἧ ἐπ δεγέ στοαῖὶν 

10. 5. Ὀεροίίθῃ 
13 ΚΙ 9 ΤΟΙΏΔΏ 

16 ηρ ψογὰ ἔγοτῃ (οά 5411 Ὀ6 νους ΡΟΎΘΓ 

ψεγ. 26. ἴπ [0 εκἷχίδ τροπῖρθ. Νοῖ οὗ ἴπ6 
ΘΓ, Ὀυΐ οὗ Ἐ]Ι5Α ΘΓ 5. ῬΥΟΡΉΔΠΟΥ. --- ΝΆΣΑΙΟΙΝ, 
Ὡς Βοπιὸ οὗ θοΐῃῇ ΜδτῪ ἂπὰ [Ό8ἜΈΡῈ, Ὀεΐογτε ἴῃς 

ὈΣῚ οὗ εβυ5. Μδιῖμεν (ἰϊ. 23) Βρεᾶ Κβ οὗἨ τδεὶγ 
Γεβι θηοα ἔδοσε, δέζοσ ἴῃς του ἔγοτη Ευρί. 

γες. 27: σοι. Μαίϊ. ἱ. 18. --- Οὐ [09 Ἀου89 οὗ 
Πενίὰ. ΓΏοΒα ψογὰβ σγοΐοσ ἴο Γοϑερὴ δος, ἴῃ 
115 ἰπϑίδηςς ; Ὀυὲ ἰμαῖ ΜΑΓΥ Ῥ85 4150 “οὗ ἴδε 
Ὠουβε οὐ αν, βεοβ ἴο Ὀς ἐπ ρ] 166 ἴῃ νεσ. 22, 
Διὰ 45 Ὀδεη {π6 ρΘΠ6ΓΑ] δε εξ οὐ (γι βίίδηβ. 
(ΟΡ. ἴδε ψεπθδίορυ ἰῃ ΟὨΔρΡ. 11, 

γεσ. 28. Απὰ 6, ἐ. ἐ., [ῆς δησοὶ, 45 ἴπε ἰδίες 
τη ϑοσρίβ (ξο] ον εὰ ἱπ τς Ε. Ν΄.) ἰπβετῖ. Τὸ 
Ταΐοῦ 1 ἴο Δὴγ δυπιδηῃ Ὀεὶηρ, Δ Κ68 βου πΟΙ- 
56 η86 οὗ ἴδε Δλοοουηίῖ. --- ὕδ10 ἰη, ΤῊΐδ γὰ8. ἠοῖ 
ἃ ἄτεαμα, “Ὀαΐ ἃ νἱβὶϊ ἴῃ ΤΟρεη ἀαγ. ΑἸΓΒΠουρΉ, οὗ 
οοῦϊβα, ἴῃ ἃ αυἱοῖ ΠοὺυΥ οὗ τεῦ γεηιθηϊ ἃ5 ΤΟΓα Ὀ6- 
διῦπρ ἀπὰ βαδαι βέβδεοίοσυ υπάεσ ἴμ6 οἰσουπιβίδηοοβ.᾽ 
--- Του [δὲ τί ἰρ Ϊν ζανοσοᾶ, οὐ,  επάυεα ψ ἢ 
ἔταςς,᾽ οὔθ οὐ Ψ ΠΟΙ ρτᾶσα Οἵ ἔανοσῦ ἢδβ Ὀεδη 
ςοηξεττεα δηὰ δϑϊάθβ. ὅ6ς οἡ ΕΡρᾶὮ. ἱ. 6. Ηδηος 
1 ἄοε5 ποῖ Γεΐῖδσ ἴο ΔῊΥ ὄδχίθσηδὶ Ὀεαυ νυ οὗ ΜᾶΓΥ, 
ΠΟΙ ἀο68 ἰξ τχδδῃ “ {0}} οὗ στᾶςς (νι αϊρσαῖε πὰ Ἐο- 
τ} ΟδίΠο]ὶς νεγβὶ ο 8). 516 18 δεῖα ῥγεβεηϊεα 
“ποῖ 48 τῆς τηοῖῃου οὗ στᾶςε, θαΐ 45 ἴπ6 ἀδλυρ οΣ 
οὗ γσταος.᾽ --- Το Ιοσχὰ ἱδ τἱῦὰ ἤϊθ0. ΤῊ]Β τασδὶ 
τηοᾶῃ : “ΤῈ Ἰοστὰ ὃὲ τὶ τῆ δα; δῃὴ δηῆρα!ς 
Ὀεηεαϊοϊίοη. Βαΐξ ἰΐ 15 τῆογε ὑγοῦδΟΥ ἃ ἀδείαγα- 



ΓΗΑΡ.]. 26-38.] 

σε οὗ τις Ὠὐνίπε Ῥσεβεῆος δηὰ Ὁ] βϑίηρ 45 8]1- 
τολαν ἢ Ὦετ. ΤῊΣ τεϑὲ οὔ [6 νεσβε 8 ἴο ὃε σε - 
Ἰεοϊεα ; σοΙῃρ. νοῦ. 42, ἔτοτῃ ψὩΟἢ 1 γγὰ8 (Δ θη. 
ΤὨς ἢγχϑί μαζί οὗ τῆς “ἵνε αγία, ἴῃ 6 ἕδιηουβ κο- 
ΤΔῃ ΟΔΙΠ ΠΟΙ. ῥσάγεῦ ἴο ἴῃς Νιτρίη, 15 ξοττηθα ὉΥ 
118 νεῦβὲ : "ἢ δἱἱ, Μδσυ, ἔ0}} οὗ στᾶςς, [Ὡς 1οσὰ 
5. ψ] ἢ ἴῃς 6.᾽ Τῆς ϑεοοηῃὰ [5 ἰάΐκθῃ ἔσοόϊὴ νΟῚ. 42: 
ς Β]εβϑεὰ δτ ἴῇου δπιοὴρς ποϊαθη, δηα Ὀ]6586α 18 
(6 ἔγυϊξ οὗ {πγ ψομῦ, [6505. ὙΠ656 ϑουρίυγα 
Ῥαβϑβϑᾶρεβ ἜΤ ἢγϑθὶ υϑεα 845 ἃ 5ίδπαϊηρ ἔοσῃ οὗ 
ῬΓΔΥΟΥ ἴῃ ἴῆε τὨϊσίθθηῖ σοηΐυγγ. ΑἹ πα ὑερίη- 
πίῃς οὗ τὴς οἰχίθθηϊῃ οαπίΌΥΥ (1 08), ᾿υ5ὲ Ὀείοτα 
τῆς ἘΚοίοπηδίοη, ἃ (Ὠἰγὰ ρᾶγὶ νὰβ8 δα δά, ψῃ] ἢ 
ςοηίδὶῃ ἃ ἀἴσεςῖ ἱηνοοσδέοῃ : “ ΗΟΙΥ Μαζγ, Μοίδμεσ 
οὗ Οοά, ΡΓΑΥ͂ ἔοτ 8 5’ΠΠ6Υ5, πσῖὶν απαὶ αὐ ἐλέ ἀσμ» 
Ὁ ο"» ἀεαίζά. Αταθῃ. ΤὨς σοποϊυάϊησ τνογαβ (1 
ἐϊ8 1.5) ψγετς, ὨοΟυΟΥ, ἃ 5111} Ἰδίεσ δα αἰ οη. 

ψεσ. 29ς. ΘΥΘΘΩΥ ἰσου θὰ : ποῖ αἱ ἴῃς 5'ζῃϊ οὗ 
ἴῆς ληρεῖ, Ραΐ δὲ [}0 σαγίῃρ. ΤῊ5 15 ἔΌΣΊΠΕΥ 1η- 
αἰολϊοα ὃν ἴῃς οἰδυβε: ἍηΔ᾽ ἸΊΒΔΏΤΘΣΥ οὗ δβαϊαΐα» 
ἴοι Οχΐα τοὶσμξ Ὁ6. Ηδὰ 586 Ὀεδὴ Ὀογὰ ψιϊδουξ 
5}, 5η6 ψουϊὰ Βανε Ὀδθὴ βυ δῆ ο ΠΥ σοπϑβοίουβ οὗ 
ΠΟΙ ἔθ] ΒΡ ἢ ἃ ΠΟΙ Οοά, ἴο υπάογβίδηα 
ΒΓ ἢ 4 54] υἱδίιοη δῖ οὔςα. 
ει. 25. ἘδνΟσ, οἵ, “γγδος.᾽ ΤΠ18 νεῖβε 4150 

ΟΡΡοβεβ [ὃς ἀορτᾶ οὗ {πε πιπιδλουϊδῖες (οησερ- 
ὩΟῊ. 

Ἴ Νετῖ. 21. ὅ8ὅ6εε οἡυ Μαίϊ. ἱ. 21. 
Ψεῖ. 32. Ἐδ 5811 Ὅο ατοαΐ. Νοῖ “53}4}1 ὕὲε- 

οομο ᾽ 80. ΟΥ̓ δαῖ ἔο]] ον 5 18 Δἢ Ὄχρ που ἴο 
Μδιγ οὗ (818 στεαΐῃμεββθ, θυΐ ἃ ζ1}} δχρ δηδίῖοη 
γγ235 ΘΟΔΥΟΘΙΥ ΡΟΒ5[0]6. --- β..411 Ὅ0 ο4110Δ. 5.4]} 
Ὀε, δηὰ 4150, 5}}8}1] οπς ἀδὺ Ὅς ρυδ!] οἱ  τϑοορ- 
Ὠἰζεα ἃ5 ψῃδὶ Ης γϑϑ]]γν 15: [86 Βοπ οὗ [80 Ἰδοδὲ 
Ἡΐϊκχι, ἡ. 4. σοὰ (οςοσῖρ. νεσ. 35). Μδγγ που]ά 
ΤΟΌΔΟΌΪΥ υηάἀογβίδηα [15 ἴὴ ἴῃς ΠρὨϊ οὗ (6 ἔΔ4π):}- 

ἴᾶσ ΟἹὰ Τεβιίδπλεηϊ ράβϑασοβ: 2 ϑδτη. υἱΐ. 14 ; 8. 
1]. 7; Ιχχχῖχ. 22. ὅ8ὅ8ἢς ἀϊᾶὰ ποῖ ἔ}Ὺ σομῃρτοπαπὰ 
ἴ.- ϑίυρεηάουβ 5Βρ᾽ ϊυ4] γα [ἢ 18 ΤΑΓΘΙΥ σΟΙΊΡΓΕ- 
δοπάεαὰ δἱ οὔςθ, ἃπαὰ δα [ὴ6 Ῥσορεσ αἰνιην οὗ 
ὮΙ ὅοη Ὀδε ἀεβηϊεῖνγ Κηονη ΟΥ̓ ΒΟΥ, παι 6 Γ 
816 ΠΟΥ βαρ νουϊὰ ἤᾶνα Ὀεδοη ἴπ ἃ ροϑβιτἰοη ἴο 
ὈΠηρ ὑρ 6 ΟὨ]ὰ, ΟἾΔΡ. 11. 48--κὶ, σο ΗΓ 
{Π15. --- ἕδη ἴδσοσο οὗὨ πἷν ζαίθου αν ἃ. ΤῊς Μ68- 
Β᾽ΔΏΒΏΙΡ ἰ5 ποῦν αἰβε σεν τᾶς Κπόσγῃ. ΟΟΙΏΡ. 
ἘΒΡδοΙΔΙΪγ Ῥ5. οχχχὶϊ. τἰ: “Οὐ (ἂς ἔγυϊ οὗ (ὮγΥ 
Ὀοαγν ΜΗ Ι8εξ ὑροῦ ΤΥ τἄγοπς,᾽ ψϊοὮ ἔοτειε}}8 
ἃ ῬὨγΒΙοΔΙ ἀεβοθηΐ ἔγοσῃ αν, Α8 Μᾶτῖγν ἴδ κεβ 
ΠΟ δχοδρίίοῃ ἴο [18 ρασγί οὗ ἴπ6 δηρεὶ 5 ὑσεάϊο- 
εἴοῃ, ἴξ 15 πδίυσαὶ ἴο οοποϊυᾶς ἴηι 5886 ᾿ν85 4130 οὗ 
τῆς ἤουβε οὗ Ὠανιἃ. Ηξδῦ δοὺς οὗ ῥγδὶβε (νϑσβ. 
46-"- 5) ̓ πάϊςαῖοβ ἴῃς βαπλε [πίηρ. 566 ποῖςβ8 ἴδεγα, 
δηὰ ου ἴῃς ζεηεδιορΎ, οΠΔΡ. 11}, 23--.᾽8. 

γετς. 33. ΟΥΟΣ [86 Βοῦδο οὗ δοοῦ 707 ΘΥΟΣ, εἰς. 
ΤῊ 5 ργεαϊοοη δοῆῦοοβ τς Μαεβϑίδηϊο Ῥγορ 6 0165 
Δἰγεδαγ τηδηϊοηθᾶ, Μδγγ πὸ ἀουδί υπαογϑίοοα 
1 ΠΙΟΤΑ]Υ, ἢ δοοογάδπος στὰ 6 πδῖΟη8) 6χ- 
ῬεοιΔουΞ. --- Οὗ 5 Ἰεϊησάοια ἴπιθτθ 5811} Ὅ0 20 
σπᾶ. ΤῊΪ5, ΒΟΎΕΝΟΙ, Ὠϊηῖ5 δἱ (ἢ6 ὈΊν Γ58] Βρ  τῖ- 
υλ] τεῖση οὗ τε Μεββϑίδῆ. Βυῖ τῆ6 [1678] 8656 
5 4130 σογτγεοῖ, “ ϑαϊνδίζοη 15 γθϑ} }γ οὗ ἴῃ [6ν8, 
δΔηὰ 1] οπε ἀδὺ τεϊυση ἴο ἴβγδεὶ,᾽ 

νεῖ. 34. Ηον Β.4}1 (ἷ΄ς Ὁ Νοὶ 845 ΖΑΟἢ- 
Ατϊλ8 (νεῦ. 18) : " ΒΕΓΘΌΥ 504]}] 1 ΚΠΟῪ 1ἢ18 ἢ 
556 ΒΙΏΡΙΥ ἜΧχρύαϑβϑεβ ἴἢ6 Ὡδίυγαὶ οὔ)]εοοη οὗ 
ΜὨΙΟὮ 886 ψγὰ8 σοηβοίοιβ ἴῃ ΠΟΙ Ρυγα νἱγρίη Ποδτῖ. 

[κὸν ποῖ ἃ πι8δὴ. Τἢΐ5 αὐδδύοῃ ἱπὶ- 
Ρ[ἰεβΒ (Ὡς εχοϊυβίοη οὗ δΔὴῪ δυτηδη ἰαῖμετ. Τῆς 
Ἰηϑι1πο5 οὗ ἀκεώβὸν Ῥυπ οουιθὶπεὰ τΐτἢ βίσοης 
(211 ἴο βῆον δεὺ ἴῃς ποραῖίϊνα 56 οὗ ἰδ τὴγ8- 
(ΕἸ οὗ ἴῃς πιϊγδουϊουβ οοησερίοῃ, ανθ ἰξ ΠΟΙ 
ᾳυεβίοῃ οΔ11|ςδἀ ἔοσς ἃ στενοϊδίίου οἔ ἴῃς ρμοϑβὶτίνα 

ΤΗῈ ΟΟΘΡΕῚ, ΑΓΓ(ΟΚΌΙΝΕΟ ΤΟ {{ὑζΚΚΕ. 343 
51:46. Τὰ 8 Δ᾽ οσεῖΠοΥ ἱΡΥΟΡΕΓ ἴο υπάετβίδηα 
[158 οἴδυβε 845 ἱτρ᾽ γἱηρ ἃ νοῦ οὗ ρέγρεΐυδὶ νἱτ- 
εἰηϊν, οσ ἴῃς ρυγροβα οὗ βοῃ ἃ νοῦν, ἃ5 ΤΩΔΩΥ͂ 
Ἐοιηδηΐϊδὲ ἰηϊεγργείετβ ἢο]Ϊὰ. ΤῈ ννογάβ ἀο ηοΐ 
τθᾶπ (ἢ 5, ἀπα ποὺ Ὀοίγοῖμαὶ Ἔχοϊυαςβ ἴξ. 

νεῖ. 35. ον σδοδῖ, τὰς ΤΗϊγὰ Ῥούβοη οὗ [ἢς 
Ττηγ. Οοτρ. Μαῖι. ᾿. 18. -- 7:9 ῬΟΨΟΣ οὗ [ἢ9 
Ἰέοεϊ Ἡϊσι. Τῆς ΗΟοΙΥ ϑρίσιὶ 8 ματα τορτεβοηϊοὰ 
85 “ῬΟΥΟΥ,᾽ ποΐ Ξ:ΠΟΓΥ ὅπ ροννεσ᾽ (45 τ Ης ψνοσα 
ποῖ ἃ Ῥεδύβοῃ, Ὀυϊ ἸΏ ΘΥΕΪΥ ἴῃς ῬΡΟΥΟΙ οἱ Οοὐ). 
ΘΌΙΏ6 Οἰβρυ ἢ Ὀεῦσδεη ἴῃς ἴνο ἘΧΡΙΘΒΒΙ ΟΠ, 
Ὀυϊ [Π6Υ ἜΧρ δίῃ δΑοἢ οΟἵδΕΥ ; ἴῃς Ἡογ Θρίσι ἰ5 ἴῃ 6 
ογολᾶνα ρόνοῦ οὗ σοά (Οσεηῃ. ἐ. 2). --- Οὐθσβ δοῦν 
12099θ. Τῆς ἤσυτε ἰ85 ΡΤῸ ἘΡΙΥ ταῖζεη ἐτοΐῃ ἃ οἱουΐ. 
Τῆς ἵνο οἰδυβεβ γτοργεβεηῖ, ἴῃς ἰδίου δρυγαίινοϊν, 
ἴῃς ΣΟΥΓΠΊΕΙ του ἃ ἤφσυτε, “6 βυρεγπαίυγαὶ 
ορετγδίίοῃ οὗ ἴῃς Ηοὶυ ϑρίτϊ, ἰπ Ὀτηρίηρ ἴο ρᾶ55 
[Πα ὙΠ ΙΟΝ οτα ΠΑ ΥΙΪῪ Οοουγ5. ΟἾἹΥῪ ΤὨτουρὴ σοη)υραὶ 
ἱπῖεσοουτβα.᾽ “ΝΟ τῖοσα 15 πεῖα ἴο θὲ διιγ θυϊοὰ 
ἴο [π6 ϑρίπξ, ἴδῃ ν παῖ 15 ὨΘΟΟΒΒΑΓΥ ἴο οδιιβα 
ἴῃς Ν τεὶη ἴο Ῥεσγέοστη ἴῃς δοίϊοῃβ οὗ ἃ πηοίμποσγ᾽ 
(ΡΘδυβοῃ). -- ἸΒΟΥΘΖΟΥΘ α'δ06θ.0. ἘῸΣ τἢϊ8 τϑᾶβοῃ, 
Ὀμυξ ποῖ ἔοσ 1818 οὔθ ΟὨΪ, 48 “8150 ἱπάϊοδιςϑβ. 
ΤὨς νογαβ “ οὗ 166, ἂτὲ ἰο Ὅε το]εοίεα. --- Τηδὲ 
ΒΟΙΥ υπρ ψὨὶοῖ ἰδ Ὀοχοΐίθη. Τῇς τεΐοσεῃοα ἰ5 
ἴο ἰῃς ὑπῦογῃ Ὀαῦό, ἢ τα Ὀοτῃ, 88}411} 9 
οδΙϑὰ [πὸ βου οὗ θοὰ. ΟἸΒΟΙ5 ἰγδηβὶ δία ἴῃς ρδ8- 
βαρε : “Τηδὶ ψἈΟἢ 15 ἴο Ὀς Ὀοτη (οΥ, 15 Ὀεροϊίδη) 
881] θὲ ςΔ]]6ὰ δοῖγν, (ἢ ϑοηὴ οὗ σοα.᾽ Βαυϊ τῃς 
800 Οὗ ΜΆΙΥ γγὰ5 ἰ0 ἴγ5 οἿδ δα “80 οὗ σοά;᾽ ποῖ 
Ὀδοδυβα μοΪγ, Ὀυϊ θεσαυβα Ὀαροΐζεπ ΌΥ [ἢ 6 ΡΟΥΤΟΙ 
οὗ ἰῆς Μοβὲ Ηιρῇ. ΤῊΐβ 2γουέ; ἴῃς τὶρμὶ τὸ τὴς 
τς, Ὀὰς τὸ τὶ ρῶς 1561 τοϑὶβ ου ΒΙΡΠΟΙ στουηάϑ, 
85 15 Ὠἰηιςα ὃγ ἴΠ6 ψοτὰ " 4130. (ὐομρΡ. Ἰοῇῃ 1. 
1-14(. ΑἸΙΠουρῇ ἴδε ογοαῖίνα ἩΟΪΥ ΘριΓ 5 Π6 τα 
ἰηιγοάπςεά, ἴα ΗΟΙΥ 5ΡῚΠῚ 18 πον σ Βρόΐίβη οὗ 88 
Ὀερεϊάπην ἴῃς ὅοη, οὐ ἃ5 ΗἸ9 Ἑδίμεσ. Ὑἢῃδ ΘΑΣΪΥ 
ΟὨυΤΟΒ δηραρεὰ ἴῃ οχῃδυβίνε αἰβουβϑίοηβ οἵ 
ἴπΠ686 Ροϊηῖβ.υ ΤῊΣ τοβϑυϊ 15 ἃ βδἰδίεπιοης ἰη (ῃς 
Νίςεηδ Οτεδά, 35 οἷεᾶσ ἃ5 ἴδε ταγβίθουῦβ πδίυγα 
οὗ ἴπε βυδ)]εςῖ 41|1ο 5. ὔ 

νει. 26. ΤῊ κἰπδσοπιδη. ΗοΥ οἷοβε [πα 
ΤΟἸΪΔ ΙΟΠΒὮΪΡ ᾿νᾶἃ5 ἄοεβ ποῖ ἄρρεᾶῶσ. [{ ἀοδβ ποῖ 
ξο ον ἔτοτῃ τπἰ5 ἴμαὶ Μᾶγγ ννὰ8 4130 οὗ ἴπ6 τῇδε 
οὗ Ινὶ, ἔοτ ἱπίειπηαιτίαρε ΜΒ Δ] οτγθα (σοπΡ. 
Ἐχοά. νἱ. 23; υὐρὸ5 χνὶϊ. 7 ; Ν μι. ΧΧΧΥῚ. ΓΕΐετΒ 
ἴο τῆς. οὯ86 οὗ οἰ γθββ68). -- 86 α'δο. Τῇς οα86 
οὗ Ἐ]Ἰβδθεῖῆ, ρσγοϑεπιίηρ ἃ 5 15 ΔπδΙοΟσΎ Ὀεοδλυβα 
οὗ ἈΟΣ οἱὰ δρο, ἰ5 δἀἀυςεὰ 45 ἃ σοῃῆγηηαίίοη οὗ 
[Ὡ6 δῆρο])5 πνογάὰβ, ([ῃ8 πιοῦὲ ἈρρτΟΡρυ δῖ οῚ Ὀ6- 
οδυβε οὗ ἴῃς Το ] ΟΠ 5Ώ1Ρ. 

Ψνεσ. 37. ἘΣ, ἱπαάϊοαῖοβ {μὲ δὶ νὰ8 ἰο]ὰ οὗ 
ἘΠΙβαρειϊῃ μαᾷ οσςσυττεα τπτουρσὰ [ἢ6 Ῥονοῦ οἵ 
Θοὰ. --- ὸ τοτὰ ἴτοια Θοὰ 5811] ὕῦο υἱΐδποῦΐ 
ῬΟΟΣ. ΤῊΐΒ δθίτβ, ποῖ ΟἹ Οοὐ᾽ 8 δἰ ρῃεῖ- 
μ655, δρυΐ ὄνθη τοτα ἔ}}}γ ΗΙ5 δοϑβοϊυῖϊε ἐαϊ τ ι]- 
Ὠς85 ἴο Η5 ργοϊῃ 565, ἴῃς τουρῃϊ πιοϑὲ ΠΕ  ΞβΑΥΥ 
ἔοῦ Μᾶγγ. Ὁηε ἀδηΐαὶ οὐ ψῆδὶ 15 τηϊγδοι]ουϑ 
8 ἴῃς ἀδηϊλὶ οὗ Ὀοϊὰ δἰ ]π685 δὰ αἱ Πξα]- 
Ὧ688. 

ψεΣ. 38. Τηο Βδαηδταδίὰ, οἵ, " θοπάτηδι ἀ.᾽ ΤῊς 
Βυμθὶς {16 816 ρίνεβ ΠΕΙβοῖΕ ἕο ἃ βι τ Κίηρ 
σοηΐτζαϑέ ἴο ἴῃς ἔυ]δοηια ομο8 σίνεη ἴο ὨΘΙ ὉΥ ΠΟΥ 
δάοτεῖβ. ΕἰρδΕΥ σοπδίἀεγεά, ἈοΨενοτσ, [15 ὈΓΠΏ 5 

᾿ουἷἵἷ τὴ 6 Ὀεδυΐν οὗ ΠΟΥ οὨδυδοῖζου. --- Β6 Σξ πηΐο ΤΏ6. 
Τὼ ἢ ]ς ξδιτ 506 δϑϑοηῖβ; δηᾶ 80 ᾿ξ νὰ8 υηϊο 
ΠΟΥ δοοογάϊηρ ἴο ἴῃ6 δηρςο}᾽5 σοτὰ. “Τῆς ἢεαᾶσὶ οὗ 
Μδσγ ἰ8 πον 4116 ἢ τῆς ΗΟἷΥ ϑρίπ, πο οδῃ 
4130 ῬΙΟΡΑΤΕ ΠΟΙ ὈΟΟῪ ἴο εἊ (ῃς ἴδερὶ]ς οὗ [ῃ6 
Οοά-πλλη.᾽ τοι [18 τηοτηεηΐ, γαῖ. ἤδη ἔτοῦα 
1(8εὲ τογάβ οὗ ἴῃς δηραὶ (νεῖ. 35), ψγῈὰ ἀδὶς ἴλ8 
ταϊσγαουϊουβ οοποορίϊοῃ οὗ οὐγ Ιοτὰ. 



2444 ΤΗΕ ΘΟΒΡΕΙ, ΑΟΟΟΆΚΡΌΙΝΟ ΤΟ ὕΚῈ. [(πᾺ». 1. 39-ξ6, 

ΟΗΑΡΤΈΚ ἴ. 309-56. 

716 Κέε2 οΥ 23,α»} 1ο ἘΠεαδεζάᾷ. 

39 ΝῊ Μαῖγ δἴοβα ἴῃ 18οβεὶ ἄδυβ, ἀηά ψεηὶ ἱπίο “18ε Ἀ}]1- α γας δ: 
40 σου πγΥ ΜΠ Βαβῖθ, ἰηΐο ἃ οἰϊγ οὗ [44,32 Απὰ οηϊογεά ταὶ τι. 
41 

42 

43 
44 

ἱπίο. ἴῇ6ς οι οἱ Ζβδοδαγίδϑ, δῃᾶ εαἰυϊοά ΕΠΙβαροεῖῃ. Απηά ἰΐ 

ΔΙ ἴο ρ888, (δαῖ, θη ἘΠΒΑΡΘΙ. ποαγά [86 ϑαϊυϊδϊίοῃ οἵ 
Μάδτσγυ, ἴῃς ῬᾶρῈ Ἰδαρεά ἰῇ Ποσ ψοτῦ ; δηὰ ΕἸ 15 θοίῃ ὃ γὰ58 Β]16α ὁ Ψ τ. 67. 
ψ ἢ τῆς Ηοὶγν Οποβῖ: Απὰ 8586 βραΐζα ουῖ 8 ψτἢ ἃ Ἰουπὰ νοῖος,, 
δΔῃηα 5416, 

ς ΒΙε5856 4 “72 ἴοι Δηηοηρ ΜΟΠΊΘΩ, 

Απά Ὀ]6ββεά ἐς (6 ἔγαϊϊ οἵ τῆγ ψνοπὈ. 
ς Ἰυὰκ, ν. 24. 

Απὰ ψῆδηος ἐς (ἢ 158 ἴο τῃηρ, ἰῃαΐῖ [δ6 τποΐμεσ οὗ την [ιοτὰ “4 (βαρ. ἱ τε. 

8ῃου]α σοι ἴο 6 ἡ ΕῸΥ, ἰο, 85 800ῃ 85 ὅ [6 νοΐϊοβ οὗ [᾿γ 54]- 

υἴδίίοη βουηαθά ἴῃ 5 ΠΪΠ6 ε815, ἴῃ 6 ῬΔΌ6 Ιδαρβά ἰῇ ΣῪ ΟΠ. ἴογ 
45 Ἶογ. Απά “ Ὀ]6β86α ἐς 886 ἰῃαΐ Ὀαϊανοα : ἴον ἴ [6.6 58.411} θ6 ἃ “ ]οδηχκχ.:ο; 

46 

47 
. 48 

49 

δο 

δΙ 

52 

53 

54 

55 

35 (Α58 δα βρᾶκα υηΐο ουγ ἔδί 8) 

Ροτοσάδηοα 8 οἵ ἴθοβα τπὶηρβ ψῃοἢ ογα το] ΠΟΥ ἔσοπι τῆ 6 
Ι οτά. 
Απὰ Μάδτγυ 5α]α, 
ΤΥ 5οὺ] ἀοϊῃ πιδρηϊγ [ἢ Γοτά, 
Απά γ β8ρ|Π| δίῃ σα]οϊοβά 5 1η (σά ΤΥ ϑανίουγ. 

Εογ 9 ἢ δαί ἃ γεραγαϑά 10 τῆς ονν δβίαϊα οὗ ἢ15 ἢδη4-πιδίάθῃ: 
Εοτ, ὈΘἢῃο] 4, ἔσοση δβαησαίοσιἢ ὁ 411 ρεηθγαίοηβ 5041} ο81} τὴ8 

Ὀ]6556α. 

Εοτ9 6 (δῖ 15 πιὶρςν ὁ μαῖῃ ἄοηα ἴο πι6 στβϑαῖ ἰμϊηρβ ; 
Απά ὁ ΒοΙγν ἐς ἢἰβ μᾶπΊε ; 
Αμπᾶ " ἢΪ8. ΠΊΕΓΟΥ ἦς οὐ ἵβο ἴπᾶΐ ἔδαγ Ὠἰπὶ 11 ἔγοτῃ βεηδγα- 

οη ἴο ρσεηοσγδίίοῃ. 2 
"Ὴδ6 Βαίἢ 5ῃενεδά βίγθηρί ψΊὮ Ὦ15 ἀγηὶ ; 

9 Ηδ δαίῃ ϑοδίίογθα ἴτἴῇ6 ρσχουά ἴῃ τῆς ἱπιαρίπδίίοη οὗ {ῃοὶγ 

Ἀραγίβ8.18 
»Ή: Βαίῃ ρυΐ ἀονψῃ ἴῃς πιρῖγ ἔγουῃ 24:7 βθδῖβ, "ἢ 
Δῃὰ οχαϊϊοά {δὰ οὗ ἰονν ἀερτθοα. 
. 4: Βαίῃ Η]]εά [86 υηρτν ψ] ἢ ροοά {ΠΙηρ5 ; 

Αμπὰά "ἴδδ τοἢ ἢδ Βαΐῃ βϑηΐ διρῖυ δνΑΥ. 
Ης Βαῖῇἢ Βοΐρϑῃ “15 βασνδηΐ [5γ86],}δ 
Ε]η τϑιπειηδγᾶπος οὗ ἀξς ΤΏΈΓΟΥ ; 
"Α.8 δ Βρᾶκε ἴο οἱγ ἔβίμεγβ,"β 

Το ἈΡτδῆδηι, δῃηὰ ἴο ΤΠ ἢἰ5 βθϑά οσ δνου. 

3 Τυάλῃ δὃ ᾿ἰπδὰ ὑὉΡ Βεῖ νοῖσα 4 2. δεεξ αμέλον δ᾽ γεσα οΥτγ 
δ ψὮὭρη δ᾽ φαΠ]6 ἰηΐο Τ ον ψιὮΟ Ὀε]Ἰενεα τῃδιὶ Π6 γα 111 θ6 
8. {]Π]πηθηΐϊ 9 Βεοδιιβα 10 Ἰοοκεά ὕὑροῃ 
1 Οὐ τΠδπὶ ἰῃδἱ ἔεασ ἢΐτὰ ,2ῦγγις “ἦε ἰαεέ ἰἕμο οὗ ἐλὲς σία"α - 
18. ἐᾷ δεεέ αμέλογέζίδς γοααὶ ατῖο ρεηεγαίίοηβ δηα ρϑηθγδίίοῃβ 
14 Ῥχυΐῃοθβ ἔγοτῃ ζΖἀεζ» [ΠΣΟΠ 65 16 Ίεγδεὶ ἢ βεγνδηῖϊ 

1 εξ ἴο 

1 τῆδ56 

18 Ἡρασὶ 

ἃ 

νεΓΒ. 20, 43. 

“7 τ ϑασι. 1. σ: 
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ΓΗΑΡ. 1. 39-56.] 

56 
τυτηδά ἴο ΠΟΙ ΟὟ ΠΟΙ56. 

ΤΗΕ ΟΟΒΡΕῚ, ΑΟΟΟΚΌΙ͂ΝΕ ΤΟ ΕὕΚΕ. 

Απά Μδῦγ αϑοάβς νὰ ΠΕῈῚ δρουΐ ἰγθα τῃοητῃ8, ἀπὰ σθ- 
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ΟΝ ΤΗῈ ΗΑΚΜΟΝῪ νἱτ ἴπε δοοουηὶ ἴῃ Μαῖί- 
ἴδεν. Μίεννβ: σ. Τβδὶ ἰῃς δνυεηῖβ γεσογαθᾶ ἰη Μαί- 
(εν ἰ. 18-2ς ἰοοῖς ρίδος Ὀεΐοτε τὰς νἱϑὶῖ το Ἐ]154- 
θεῖ. [ἐ 5 υτροεὰ ἰῃδὲ ἃ Ὀεϊτοιπεα νἱγρὶη σψουὰ 
ποῖ δε ρεπηϊίοα ἴο ἔτανοὶ δοῃθ. ΟὈ]οοἢ8 : 
ΤΠ15 τεϑισ ςἴοη ἰ5 ἀουδιέῃ! ; “ἢ μαξίς ᾽ (νοτ. 
79) Εἶνεϑβ ὯΟ [ἰπις ἔου 80 ΠΙΔΗΥ ἰπίςγνθηηρ Ἔνε (8 ; 
δὰ ]οβερὴ Ὀεεη δἰγεδαν σοηνίηςοα, ἴμ6 Ἰουτπεῦ 

νόουϊα μάνα Ὀδδ ὑμπεοαββατγυ, βίπος ἴῃς Ρυγροβα 
οὗ ἰξ ννὰβ ἴο τοςεῖνς ἴῃς σοηδγηαιδίίοη. ρΡοϊηίεα ουΐ 
ὈΥ ἰδῆς δηροὶ (νετ. 16). 2. Τβδὲ ἴῃς αἰβοονεῦυ 
ΨᾺ5 τηδᾶς Ὀείοσε (ρεῦμλρ5 ὈΥ Μαγγβ οὐγῶ βίδίε- 
θη), δηὰ (ἢς τανεοϊδιίοη ἴο ΤΡ ΔΙΕΥ τἢ 18 
υἱδῖὶι. ΟἸὈΪεοιίομβ : [{ 18 ἀπ] κΚεὶγ ταὶ ἢς ψουϊὰ 
Ὀε Ἰεέξ ἰπ ἀουθὲ 80 ἰοηρ ; δ᾽8 βίαϊῖ οὗ τιϊη νν28 
βοὴ (Μδίι. 1. 19) πὲ ψ 8116 ἢς που]ὰ ποῖ μᾶνε 
ἀήνεη ΠῈΓ ἀνα, ῃς ψου]ὰ βολτοεὶν μάνα Ῥετταῖ- 

ἰεα δεῖ ἴο ρο, δὰ ἢς Κπονῃ οὗ ΒΕΓ οοπαϊτίοῃ, 
4. Τδαῖ [ἢς αἰδοονεοῦν δηα γεναϊδιίοη ἰοοὶς ρἷδοα 
Δἴζου ἴδ νἱϑῖῖ. ΤὨΪΒ 18 Ορϑῇ ἴο πὸ βεγίουβ οὗ- 
ἡεςοη. Τῆς ἀἰϑοονοσυ πιυϑὲ πᾶνε ἴάκεη Ρ]δος 
ΒΠΟΓΕΠΥ δέου ΒΕΓ τείυγῃ, ἀπὰ ἰδ 18 ργοῦδῦ]ς 5ἢςε 
ἴποη ἰοϊὰ οὗ {μ6 δηρεὶῖο νἱβιῖ, 7 βαρ 8. ϑίδϊς οἔ 
ῬΕΙΡΙ εχ, οἰεασθὰ ὑρ ΟΥ̓ ΒΡ60141 τενθδοη, ννἃ8 
πε τϑβϑυϊ. Μαῖίμον αἰ ΠΟΥ Δβϑεγῖβ ἴῃς σοη- 
ςερίΐοη Ὀγ ἴῃς Ηοΐγ απμοβί, οὗ βίο 1αἶκα Βροα 5 
ΜΠ τῆοτα αΕ.Δ]}. 

ψεῖ. 39. [πὰ ἴδποδο ἄδγβ. Μάατυ τεϊυγηδα ΔΕοΣ 
ἄχος πποηῖῦ5 (νεῖ. 56), γεῖ δεζογέ ἴῃς Ὀἰτῃ οὗ 
᾿Αλὰς (νετ. 57). Ηδτγ νἱβιῖ πιυδὲ [Πογοζοσε ἤδνε 
ἢ 658 ἴδῃ ἃ πποητῃ δἕου τῃ6 Αππηυποϊδίίοη. 

-- ΜΙΝ δδεῖθ, ἱπὰρ] 168 ἴμδὶ δῇς βίαγίεα δὲ ἴδε 
ἄτβὶ ορρογίυπιγ. Ηδξηος [6 ἱπιργοραὈ} Ὑ ἐμαῖ 
ΠΕΣ πιλιτίδσε ὑπ} [βαρ ἱπίογνεηθα, Τὴ Ῥὺ- 

Οἷἐγ οὐ Ζαομανίαβ. ('Αἰπ Καγίγη.) 

οὗ ἴδε ἰσυγηου νγὰβ ἴο πὰ ἰῃς σοπᾶτιηδοῃ 
Ἱπάϊοαϊεα ὈγΥ τς πογὰβ οὗ ἴῃς δηρεὶ, ἀπά ἴο οοῃ- 

τυ]αῖα Πα Κιπϑοιηδη, ὍΤῆα Ἰδοῦ σουἹὰ ποῖ 
1η ἰἴ86 1} Ὅς ἃ βυβιοίδης Γοᾶβϑοπ ἔογ ἃ Ὀεϊτοϊῃεὰ 
π|ῖΐε ἴο ἔχανε] ΔἸοῆςθ, ΟΥ ἔοσ ἃ ΠΕ ῪΪΥ πιδιτὶεα Ὀτὰς 
ἴο ἰεᾶυς Ποὺ Ὠυβρδπηά. --- [πῖο [716 ἈΪ11-ΘΟὈ ΤΥ, οἵ 
7υάοδ. --- Το 8 οἱἵγ οὗ Ζυάδιι,, ἃ οἰ οὗ ἴῃς {τῖρ6 
οὗ ]υὐἀλῃῆ. Τὴ πιοῖὲ υδυδὶ ἔοτη ἴῃ ἴῃς Νεν 
Τοβίδιηδηὶ ἰβ " Τυὐδα,᾽ Ὀὰϊ ἴῃ Μαῖίξ, ᾿ἱ. 6, ἴῃ 6 δας 
ΜΟΙ οὐουγβ ὕσιος ἰῇ ἴῃς βάτὴς πχοδηΐηρ ἴῃ ἃ 
ᾳυοίδιοη ἔγοπι {πε ΟἹα Ταβίδιμθηϊ (ςΟΙΏΡ. μὰ, 
χχὶ. 11), οτα “6 ἢ1]]-σουπίγγ οὗ Τυἀδῃ ᾿ 15 
ΒρΡοίκδῃ οὗὐὕὨ.ἁ Ηδσπος (πΠδ6 Ῥοβϑί}} ἰῃδὶ (158 18 
ἰδηβίαϊς ἃ ἔτοτα βοπὶῈ Ηεῦτεν ἀοοιπηδηῖ. Τετυ- 
δαὶεπὶ ἰβ ποῖ πιεδηΐ, ἕο ἰπαΐ 858 ἐἦέ οἰ, δηὰ 
Ζαςπατῖαβ ἀϊὰ ποῖ ᾿νε αἱ Τεγυβαίθτη (νεγβ. 23, 6.) 
Μοϑὲ τπϊηὶς ᾿ἃ τγα5 Ἡδθτοῃ, τυ οἢ τγὰ8 σίνοη ἴο τῆς 
80Π8 οὗ Αατζοῇ ἱπ ἴδε ἢ1]]- σου ΤΥ οὗ [υἀλὴ (7 οϑἢ. 

χχὶ. 11}, Ῥυΐ [18 σαπποῖ ΟαγίδΙ ΠῪ ὃὈς ἱπέετταα,. 
ΤὭοιπβοη (δ αμα αμα Δοο ) δοςερίβ ᾿Αἴῃ Καγχΐηι, 
τῆς ἰτδα οπαὶ ὈΙΓΓΒ- ρίας οὗ Ἰοῆη ἴῃς Βαρῖιβῖ. 
(ϑ8ες ουϊ.) ΤῊΕ νίονν ἦναι [πε πᾶτηε οὗ ἴῃς ῥ]λος ἰ5 
ἤθγα ρίνοη, πδιηεὶυ, “ Γυζἱδὴ ᾽ ([ο5ἢ. χχὶ. 16), ἰ5 ἃ 
ἐρθεσθες ἴο νης ἢ {ΠδῚς ἀγα ροβιεῖνα ΟὈ]δοι οὨ8. 

ΕΓ. 4ςφΦ. Τῃς υπηδιηδά ΟἿ ἴῃ ὁ τἢς Ὠ}]]-σουη- 
Γ᾿ ννὰ8 ἴῃς Ποπὶς οὗ Ζδοδασίδα δπὰ ἘΠῚδδὈΘ(Ἀ. 

γεν. 41. ΤῈ δβαϊαἰδίίοῃ οὗ ΑΥΥ, :. Ζ., Ματσγ᾽5 
ΒΑ αΪΔΈΌ]ΟΉ ἃ5 886 εηϊεσοά. [1ἰ ἀοοβ ποῖ τηεδη ἴῃς 
βαϊυἰαϊίοη οἵ ἴῃ ἀπρεὶ δῦτὶ 6] πον ἰοϊὰ ἴο ἘΠ]158- 
θεῖ Ὀγ Μδτζυ. --- Τὰ ὈΔὺθ Ιοδροὰ ἰῇ ΒΟΥ ᾿ΨΟΙΩ. 
Ῥοβϑι οἷν ἔοσγ ἴδε ἤγθε ἔπιθ. ΤὨὮ]5 τπονεπιδηὶ οὗ 
1ῃ)6 Ὀαῦδ ν258 ενϊἀθητγ τερατάθα Ὀγ ἴῃς Ἐνδηρεῖ- 
δῖ δπὰ ὈΥ Ε] Ἰ5αὈοῖ ἢ, Δ5 βοπιείίηρ ἜΧΙΓΔΟΓΤΟΪΏΔΓΥ, 
8ἃ5 ἃ τοςορηϊοη οὗ [6 ὈπΌΟΓη ἐιμεοίαῃ ου ἴῃς 
Ρᾶτῖ οὗ ἴπη6 υηῦογῃ Ὀᾶῦα (νου. 44). -- ἘΠΠ|Ιοὰ ὐἱῖὰ 
[80 ΗοΙ͂Υ Θἰιοαῖ. ὙΠς οΟΥ̓ΟΙ ϑυρροβίβ τπαΐῖ τἢ6 
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ταονοτηθηῖ οὗ ἴῃ ὈαΌ6 οσᾶσης δτϑί, θὰ ἰπδὲὶ {8 
ἱπῆυδησε οὗ ἰῃς Ηοὶγν ϑρίτιξ σογαίηρ ἅροη ἘΠ15- 
ΔΌΘΙΝ φηδθὶοαὰ ΠΟῸΥ ἴο ΤΕΟΟΖΏΣΖΕ 118 τηθληηρ. 
ΟἰοΥ5 1 Κ ἴδδὲ ἘΠΙΒα ΘΙ νγᾶβ ἢστϑὲ ἱπβασηοςσάα, 
δηὰ τπᾶὲ ἴῃς πιονεχηοηΐ οὗ ἴῃς ὈΔΌε ᾿γ88 5υῃ- 
Ραϊδπεῖς δηὰ δ᾽πιοϑὶ β'τιυ τ δηθουβΒ. Τῆς ὙΠο]ς 
ΟΟΟΌΥΤΘΠΟδ ΓΑ ΠΒΟΘΠΟ5 ΟΥΑΙ ΠΔΙΥ τυ}]65. ΤῊΝ ὑτοπι- 
158ε τεβρεςηρ Το (νογ. 1.5) τὰ ρ]168 [μαἱ ἴῃς υἡ- 
θογη ἱηέαπὶ πουϊὰ Ὀς ἴῃς ἢτγϑί ἴο γεσορῃΐζε ἴῃς 
Ι,οτὰ (ἐνεη Ὀεΐοτε Ηἰ5 ὈἰΓ[). 

Ψεγ. 42. δὲ ἴδοι διθοι ΨΌΠΙΟΣ. 
ΒΙεββεά ὈΥ Οοά, Ὀεγοπᾶ οὐαὶ νοσηθῶ, γδίθου 
ἤδη Ὀεβδεὰ ὈΥ οἵμοῦ πόιιεπ, ΔΙ Πουρσἢ (ἢς [αῖ- 
ἰοσ ἐο]]ονγεὰ 45 ἃ σομβεαῦδηςα (ςἢδρΡ. χὶ. 27). -- 
ΒΙοδοϑὰ ἰδ (116 ἔχαὶϊΐ οὗ [ὮΥ ψοΡ. ΕΒ ε(ἢ δὰ 
δεαγὰ ποίῃπιηρ οὗ Μδγγ᾽β ϑἰἰυδιοῃ, 80 2 858 τὰ 
Κπον,, Ὀυΐ Βρεακβ οὗ ἰΐξ ΌΥ ἱπβρίγαΐοῃ. 

νεῖ. 43. ΏΘΠΟΘ ἱδ (Νἱα ἴο 9 8 ὕὉἱίεσδηςς οὗ 
Βυχ ἶγ. -- - Ἴ 9 ΤΟΟΙΠΟΥ οὗ ΤΥ [οχὰ, 1. 4.,ὄ ἴ[ῃῆς Με5- 
δίδἢ, ΤῊΐδ τεσορτιϊτοη τγ8 ᾿Ὡσουσ ἢ ̓ πϑρ γδίοῃ. 
ΤῊς ἀεσδιρηδίίοηυ “τροῖμοσ οὗ οὐ, σνὨϊοΒ ολτὴς 
ἰπῖο ζΈΠΕΤΆΙ υ86 ἴῃ ἴῃς Δ σεπίυτγΥ, 15 ἢοΐ ξουπὰ 
ἴῃ ἴμε ΒΙΡ]6. 
εν. 44. ΕΣ. ὅ98ε τεοοορπὶζοὰ Μδγγ 45 ἴδε 

ΤΩΟΙΠΕΥ οὗ ΠΟΙ 1, οτά, 'ἰῃ σοπβοαυδπος οὗ δα Ἰεᾶρ- 
ἵῃῷᾷ οὗ Ποὺ οὐῶ ὑπῦοῖῃ Ὀαῦδ, ΖῸΣ ογ. [6 ἴῃς 
τηονεπλεηὶ οὗ ἴῃς ΟὨ]]ἃ τγλϑ 'ῃ βυηραῖῃυ ΠΏ ἴῃς 
τηοΐῃοσ, [περ ἘΠ βαθεῖ σίνοβ ἃ ρζοοῦ οὗ ἴδε 
ἔεητες οὗ Μδιγ᾽8 υὑπρότῃ ΟὨ Πα, πα ἃ τεᾶβϑου Σοσ 
Εσ Ἀυ0]ς φασβίίοη ἴῃ νοοῖ. 42. Α8 ἰξ 5ῆε πουϊὰ 

ΒΔΥ: ἍὮΥ 8 ΒΌΟΝ ἃ ὈΓνερσε δοοοταδα ἴο τε, 80 
ἐπεὶ (παι ἴὲ αϑδοῖὶβ τ Ἔχυ ίλίίου ΤΥ ὑπθοτῃ 

Ι 
ΨΥ. 45. ΞΕῸΣ ἴποχ0 86)411} Ὅθ, οἵ, "Ὀε]ενεά (ἢδι 

ποτα 5081} Ὀς,᾽ εἰς. ΤΠ ἔοιτηοσ τοπαθγηρ [ἢ- 
ττοάυςςε5 Δη δποουζαροιηδηΐ ἔο᾽ Μασγυβ (Αἰ, (6115 
οὗ ἴῃς Ὀ]οββίηρ οἵ επίγε ξυ] δ]τθηὶ σὴ Μ}}1 θα 
σινεη ἴο ΠΟΙ (διῇ, τη ἰάδα ἴῃ Κοορὶης ΣῈ 
ἴῃε58ὲ ἤγβὶ  ἀδινηϊηρ8 οὗ τε Νεν Ὀϊβρεηβδιίοη. 
ΤῊΘ Ἰδιζου τεΐουβ ΠΟΤῈ ἰο 18:6 ὈΓΟΠ 88 85 ΔΙΓΘΔΑΥ͂ 
{0181}164. ἘΠΙΞΑΡεῖῃ, πτπουξ ποατπρ Μαγν 8 βίοσυ, 
ΚηονΒ οὗ ἴπΠ6 δηροὶὶς τηοβϑβϑᾶρε. “ἭἊΕ]Ζαεῖῃ, τ Ὦ]]ς 
δχιο!]ἕΐηρ τς Ὀϊεβϑεάπεβϑβ οἵ Μᾶσγυ οα δοοουπηῖ οὗ 
δος ἐδίτῃ δπᾶ ορεάϊδηςς, 85 ππάουδίςαϊν τεῆδοῖ- 
ἴῃς ἢ σοπιραββίοη οἡ ἴῃς σοπαϊίίοη οὗ Ζαολα- 
τίλβ, τ ἤο86 Ὁ Ρ 6] 6ἢ Παὰ Ὀεεη στερτονεα 1 1085 
οὗ βρεθςῖῦ, ν ἢ] τῆς Ὀεϊανὶηρ Μᾶγυ τγ85 δηίἝ 
ΒΟΥ ἤουβε ΠῚ Ἰογέα] 5δ υἱδιοηβ.᾽ ἴδῃ Οοβίεσ- 
Ζεε. 

ψετ. 46. Απὰ βαϊὰδ. ΤῊς ἱπβυξδηος οὗ 
ἴῃς Ηοἱγ ΘΡ ΓΕ 15. ποῖ δϑϑεσίεα, θυΐ δβδβυμηθα ἰῇ 
ΜδυυἾἷδβ ολ86. “ΤΕ δηῆρε]5 νἱβὶ: 85 νουςῃϑλίοα 
ἴο Μᾶτγ Ἰαδῖθσ ἴμδπ ἴο Ζϑομδυίδβ, γεῖ ΠῈΣ βοηρ οὗ 
1 παηκορίνιηρ 15 υἰτεγεὰ Ἰοηρ Ὀδέοτε ἢ]8 : ἐδ ἢ 15 
ΔΙγεδαῦ βἰπρὶπρ ἔογ ͵ου, ὑν}1]ς ἀμ θα] 16 15 οοτα- 
ΡεΙ]οὰ το Ὀ6 511|δη.᾿ ΤΗΐΒ βοὴρ οὗ Μάϑγσυ, οδ᾽] δὰ 
ἴῃς ΜΑΟΝΙΕΊΟΑΤ, ἔγοτῃ ἴῃ ἤχβί νοτὰ οἱ ἴῃς οἹὰ 
1,Αἰϊῃ νεγβίοῃ, 18 [Π6 ὑπρτγεχηεαϊϊδιθα ουϊρουτίηρ 
οὗ ἄδερ επιοϊίοη, ἀπὰ πᾶ Ὀς ἀντ εὰ ᾿πῖο τεσ ΌϊΑΣ 
δἴΔῃΖ435 Δπὰ ᾿ἴηθβ. [ἱ 158 ἴῃς ἰλϑὲ ῥῬβδίτη οὗ ἴπε ΟἹὰ 
Τεβίδπιεηῖ δηἀ ἴῃς ἄτϑι οὗ ἴῆς Νεν. [{ ἰβ θη- 
τεὶγ Ηδῦτεν πη 115 ἴοηα πὰ ἰδηρυάᾶρα, δηὰ Ἂοἢ- 
οὐδ ἴπ6 ᾿γγ105 οὗ ἴῃς ΟἸΙὰ Τεβίδηιεης. ΤΠς πηοῖποΣ 
οὗ οὐὖζ Τιοσὰ δὶ βυςῇ ἃ {{π|6 --- ΘΒΡΕΟΙΔΙΠ]Ὺ ΪῺ νἹ εν 
οὗ ἰῆς εβεςὶ Ῥχοἀυςεα οἡ ἘΠΒα Ε --- σουϊὰ ὃὈς 
ἀουδιε55 ἱπβρίσοὰ ὃν ἴῃς ἩοΙγ Οποβὶ ἴο βίης [ἢ 5 
βοῃᾷ, 80 “ [1] οὗ ἀγάδηξ ἴονς δηὰ {πη κέν η6585 ; ἢ 

ΤΗΕ ΟΟΘΡΕῚ, ΑΓΓΟΚΌΙΝΟ ΤΟ ὑἷἱΙκΚΕ. [(Ηαᾳ}. 1. 30-τό. 

Ὀ]εβὲ ἥοτεν οὗ Ηεῦτεν ἱγτὶς ροθεῦγ. ΟὐὐϊἸεςιίοης 
Ὦανα Ὀδδη σαϊβοα δρσαϊηϑὲ (86 ρεπυποης85 οὗ [ἢΐ8 
ἃ [(Πς Βοηρβ οὗ Ζδοθδγίαβ (8 ερσάείμ:) αὐπὰ 511|- 
δοῃ (ςἢΔρ. ἱ), 29-32). Βαϊ δες υἱΐζεγαπος οὗ βυο ἢ 
ΒΟΙΚ5 15 ποῖ 1156] πα ρτόορδὈ]ς οὶ ἔπε Ἰονοξὲ υἱ εν 
οἵ 2οείές ἐπερέγαξέονε, ἃ5 ἴδ 18. ο]]1εα, τ ἢ]]6 οὐ τδ6 
Βίρσῆογ στουπὰ οὗ 51:1 ἐέεα ἐπερίγοίονε ΤΠ ΕΓ ἀξίογ. 
ΔΏΓ(6 ὑπᾶοσ ἴλ656 οἰτουτηδίδηςεβ δπα ὉΥ (ἢ68ε Ρ6ῖ- 
8008 ὈΕΟΟΠΊ68 ἴῃ [561 ΠΙΘΉΏΪΥ ργόῦαῦϊε. Βδοδυβα 
Ῥοεῖϊο ΠΟΥ ἅτε ποῖ υπἢ ϊβίογιοα)ὶ. ΤΒῈ γι 
σουἹὰ ποῖ ἢανε Ὀδεη σοϊῃροβαα δἰΐοσ τῇς ἀθδῖῃ 
οὗ οὖυὐἦ [ογὰ. ὙΠΟΥ ἅτε Μεββίδηϊς γαῖθου [ηΔῺ 
ΟὨτιβδῃ ; Ροϊπεης ἴο ἴδ ς ρετγίοα αϑβϑίρπιοὰ τΠ θὰ 
" Γὰκς 45 16 ἴσὰς ἀδίε οὗ τπεὶγ σοιῃροβίοῃ. 
ἢς Ἡαργεύβεαξ Τα. }}8 αἴ οὔος ἴῃς βοηρ οὗ Ηδῃ- 

ὩΔᾺ (1 58). 11. 1--Ὸ, δῃηὰ 4150 βενεσαὶ ραββϑαρεβ ἰῃ 
[6 Ῥϑαὶπι8 (χχχὶ., οχιὶ., εχχνὶ.).. “ΤὩς ρστύᾶος οὗ 
Οοὰ (νεῖ. 48), Η!8 οπιη!ροΐεμος (νεῦβ. 49--51), 
ΗΙβ ΠΟΙ ῃ655 (ν 5. 40, ΚΙ, 54), Ηἰ5 υβέϊος (νετβ. 
52, 53), ἀπά ἐβρεοῖα!ν ἢΠῚ5 ἐδιξ] πε 58 (νευβ. τ 4, 
55), τ ἤδτα σοἰογαϊεα.᾽ [1 18 ἀϊνιἀεἀ Ἰηἴο ἔουΓ 
Βίδῃζδδ, 48 ἰπαϊοαϊοα ἰῇ ΟἿΣΥ ἃιτδηρετμηθηΐ οὗ [ἢ6 
[οχῖ. 
ΗΝ δου] ἀοῖι [0 Ιοχὰ.ς Τῆς “5ου],᾽ 

ψΏδη αἰπυηρσυ 5ηεα ἔγοτῃ [Ὠς “ 5ρ γ᾽ (νετ. 47), 8 
ταὶ ρασὶ οὗ οὖσ πδίυσε ΨἘΙΟΝ ἔοστῃβ (6 ΠἰὩ Ὀ6- 
ἔνεοη ἴὰς ΒΡ ἀπὰ ἴἢ6 ὈΟΟῪ, πεῖε Ἵχρσεβϑὶης 
Κγουρὰ τῇς που ἴῃς βεηττηδηῖ ὙΠΟ ῥτο- 
νἱουϑὶγ ἐχὶϑιθα ἴῃ ἴῃς "5ρΠ|. 

ψεσ. 4). Ἀπᾶὰ Σὰν αρὶτὶξ πδδ τοϊοϊοδὰ. Τῆς 
ΒΡΙΓΙΕ 8, δοοοτάϊηρ ἴο Τυἴποτ, “ἴὰς Εἰ ρδεβῖ, 
ΠΟΌΪοβὲ ρατί οὗ τῶδῃ, ὈΥ ὙΠΙΟΝ πὸ 15 δηδϊὶδὰ 
ἴο ἀρρσυεῃεηά ᾿ποοσαρσε 6 510 ]6, ̓ ῃν] 51 016, εἴεσηδὶ 
ΤΠΊῚηρ5, δηὰ 15 ἰῇ βῃοσί ἴῃς Ὦουδε, ὙΠεῖς ἐλι ἢ δπὰ 
Οοὐβ νοζὰ ἱπάνο]}5.᾽ ὙΠῸ Ἔχυϊδίίοη ἴῃ βριτι 
οῶπις ἤγϑβι, δηα 85 ἃ γϑϑ]ς ὨΘΥ 50ῖ}} τηλρτιὶδεβ τῆς 
Ιοτὰ. “8ου} δηὰ “βρίσγὶι,, ἰκοη τορεῖδοσ, [ῃ- 
οἸυάς ἴῃς ψΠΟ]6 ἱηποῦ Ὀεΐηρ. --- Ιη οἷ ΣΩῪ βανίουτ. 
Νοῖ 5:Π}ΡῚῪ ΠΟΙ “ ἀο] νογογ ἔσοσῃ ἀερτδαδἝοη, 45 ἃ 
ἀδυρῆῖεσ οὗ αν! ὰ, Ὀαυϊ, ἰπ ἃ Εἰ ΟΣ 56 η56, σεέλον 
᾿ ἑλαΐ «αἰναξίονε τυλέολ Οοα'ς εοῤίε ἐχῤεεζεα ̓  
ΑἸοσά). Ηδσ πνογὰβ τηυβὶ Ὅς ἴβκοὴ ἴῃ 4 ξ0]}] 

ΒΡῚ τυ] τηδδηϊηῦ. ΓΡ᾿γσ ΠΕΙ οὐγῃ ἡεεδα οὗ ἃ 
“ ϑανίουτ,᾽, ἴεν ορροβϑε ἴῃς ρᾶρα] ἄορτηα οὗ ἰδς 
Ἰπηπηδουϊαῖς (οηοςοδρίϊοη. 
γε. δι Ἰοοϊοὰ προῖ ; 5ε6 οὔδΡ. ἰχ. 38. 

-- ἴἔπο Ἰοῖν οδἴαῖθ. Νοῖὶ δυπλ}} 7 οὗ χηϊπά, κυ 
ΟΜ ΠΥ οὗ βίδίϊοη, οὗ Ἄχΐεσῃαὶ οοπάϊου. --- ΕΌΥ, 
Ῥομοϊὰ, ἔγοτι μβοποοζοσι, Ι᾿ Ρστοοῦ {παῖ (Ὡς 1οσὰ 
Βαᾶὰ τἢυ8 Ἰοοκεὰ ὉΡροὴ ΠΟΙ ἴον δβίδία. -- ΑἹ] 

ΒΘΣΘΙΣΟΙΒ 81.811 0311 πιο Ὀϊοδθοᾶ. Ἐδοορηϊζεα ἴῃς 
Ιεββοάμθβϑα Ῥεϑίονεα οὐ Πεὺ ὈΥ αοά, 45 δ᾽γεδαν 

ἀεοϊατεὰ Ὁγ ΕἸ ϑαθεῖῃ (νετγ. 48). (ομρ. ἴῃς ἰη- 
βίδλπος σίνεῃ ἰπ Ττὺκα χὶ. 27, ἀπὰ τῆς 5ὶρτι δοβηῖ 
ΤΕΡΙΥ οὗ οὐγ [οτὰ,  ὨΪΟἢ δοοορίβ ἔπε ὈΪ]εβϑεάῃθϑβ 
οὗ 5 τροῖμοσ δηὰ γαῖ σδιιῦουβ ἀραϊηϑὲ Ἵχοςββϑ68 
ἴῃ [15 αἰγεοϊοῃ. 

ψεῖ. 49. Απᾶ ΒΟΙ͂Υ ἰδ δὶν πᾶπθ. Τῆς ΒΟΏΒ 
ΠΟῪ ὈδΔΟΟΠΊ65 ΤΟΙΟ ΘἜΠΟΙΑΙ ἴῃ 118 ΘΧΡΣΕΒΒΙΟΏΒ. 
ΤΗΐβΒ τἰβὶηρ ἔγοιη ψῆδὶ 185 ῬΟΙβοπ] ἴο ρϑηεσαὶ 
ὍΓΩΪ86, ἰ8δ ἃ οδβαγδοίεσιϑες οἵ τροβὲ οὗ 1)δν 8 
Ῥϑδϊτωβ. 

γεν. ςο. ὙδΒ νεῖβα ἔογπβ ὑπῦο Ἰἰη68 οὗ ἴδ6 
Βεοοηά 51:8}2Ζ8. 

Απὰ Ἡΐδ ἸΏ ΤΟΥ 5 υπῖο ξευογαίίοῃδ δπὰ ζεπογδίΐουι 
Οὐ ἰδεῖ ἴπδῖ ἔεατ Ἦΐωι, 

Ὁπῖο ϑθοσδίοσδ δὰ σοποζδίίοηβ. ΤῊΪ5 ἰὴ }165. 
88:6, ἰῃ6 ἀδυρῃίον οὗ Ταν 58 τογαὶ τος, αὐἰρσδὶ γ6}} “γενέ, Ὀὰϊ τὰς ῥσοπιπεηΐ τπουρὰξ ἰδ πε οοἢ» 
“Ῥαοοσῖςα ἴῃ 8η ἱπβίαηξ Ὀοϊῃ ροείθϑ5 δῃὰ ῥσορβοί- 
655, δηὰ σερσγεβοητίηρ δὲ ἴὩδὲ τηοϊηθηΐ [Πα ]4ϑ8ῖ 
ξοιυογδίοη οὗ Πορίη ἀετοὶ δηά “τἢς ὮοΡε οὗ 15- 
τ26] ᾽ 1156]0, 8η6 νγᾶβ ἴῃ:6 ΨΕΙῪ Ῥεβοὴ ἴο ὑγίῃρ ἴο 
ἢ} ἀρΡργοδοῃίηςς Μεββίδῃ τῃς ἔτασταηςς οὗ ἴῃ π0- 

ἄπυδηος οὗ Οοὐἶβ τπετου.--- π ποτ ἰπδὶ Ζθ8Σ 
δίπι, Τῆς ΟἹ Τεβίαπιθηξ ἀεβορῆου οὗ [86 
Ρίουβ. 

ψὲς. 51. Ἐὸο πιδῖδ εβονοῦ σίτου. ΤῈ Ρῥαϑὲ 
ἴδη86 ἴῃ τ δπὰ ἴῃς ζο] ον ίης νοσβεβ, ἰ8 υδεὰ 



ΓΗΑΡ. ἴ. 30-8ο.] 

ργΓορ ΘΕ ΤαΙν, δοοοτάϊηρ ἴο ἴῃ σΟΠΊΠΟη υϑᾶρὲ 
οὗ βαοσχεὰ Ηεοῦσεν ροεῖτυ. ὍΥ Ὠδὲ {π6 Ἰοσὰ [85 
ἄοηδ ἔοσ δεῦ Ἰεδάβ ἐμ ἴο 5ἰηρ ἴπυ8 οὗ ψῃαῖ ΗΘ 
ὙΠ ἀο, 45 Ἵοοσίαϊηῃ δπὰ δοοοιῃρ] 5} 6(. -- [πὰ [80 
ἰτπηασίπδίϊοι, οΟΥ " ἀενίοε. Τῆς οτρίηαὶ ψοτσὰ 
ἀοδβ ποῖ πδΟΈββατ ἱΠΔΡΙῪ δοιηεῖῃϊηρ ἔμ] 6 ΟΥ 
ξατπιοϊθά, --- ΤΒοὶς Ὠθαχί, ἰῃς τορίοη πεσε ῥχιας 
τεϊσηεα, ; 

 ετ. 52. Ῥσίποϑα ἔγοτι [ΠΟΙΣ ΓΣΟΣθ5, ποδί 
υϑυσρεῖβ. ὙΤρμαὶ Ἡεγοὰ ψγὰβ ἰδουσῃξ οὗ 15 ΥΟΓΥ 
ῬγοῦΌΔΌΙς, ὈὰΣ ποῖ Ἡετοὰ δοπθ. Ηδζο, ἃ5 ἴῃ ἴῃς 
ΤΟΥΔῚ ΜΆΙ-ϑοηνβ οὗ αν, (86 βίησεσ [ΠῚ ΠΏ Κ8 οὗ 
411} τῃς ὀρ υοα ἐπαπιὶο5 οὗ σοῦ οἰόβεη Ῥξορ]β. 

ψεσ. 53. Ηο δῖ 8119 [80 ἈΠΉΘΤΥ υἱῖ μοοὰ 
ΝΟΙΠΟΥ ἀχο] υϑινεῖν το ροΥδὶ, που δχοὶὰ- 

ΘΙΥΕΪΥ ϑρίτῖαδὶ ἴῃ 118 τησδηΐϊηρ. [τ 18 πασγά ἴο 
αϊνιὰς (ἢς ἵνο, δὰ πο ἀουδὲ 411 (σοα᾽ β τηϑτοξα] 
Ρτον  ἀϊηρ 85 ἴῃ 186 τηϊπὰ οὗ Μδιγ. 

ψεσ. ς4. Ἐδϑδθ διδιδι ΠΒΟΙΡΘΏ, ἑ. 4., δεὶρεά, Ιδζϑοὶ 

ΤΗΕ ΟΘΟΟΘΡΕῚ, ΑΓΟΓΟΚΌΙΝΕ ΤΟ [0{ΚΕ. 347 
ἷδ δοσναῆΐ. ΤῊΐβ ϑυπ|8 ὕὉΡ δαΐ δα Ὀεΐοτα 
Ῥδδη ἀδβοῦθεα (νεῖβ. 951-53). ᾿ 

γεῖ. τς. ΑΑ ΒΘ ρα Κθ ππΐο οἷγ ἔδίδποσαε. ΤῊ] 
8 ρΡδυοηςῃειοδὶ, ἔοσ (ῃ6 οτἱρῖπαὶ ῥ᾽] ΑΙ ἾΥ ΘΠ ΟΥ8 
ἴδ ἴο Αὔσδδδσῃ διὰ μὶσ βοοᾶ, 5βῃουϊα ὃς Ἰοἰπεα ἴο 
1ῆ6 ψοτὰ “τηδσου,᾽ δὲ Π6. οἷοϑα οὗ νεῖ. 54. Υοεὶ 
Οοὐδβ τεπιεπιργαηος οὐ Ηΐβ τηόσγου ἰ8 σοηηθοίοα 
ἢ Ηἰ5 {ας Πέυ 655 ἴο Η]5 Ῥτγοπλϑ6. ΤῊ Ῥγοῦλ- 
ἷδε : “1ῃ ΤΥ 8εϑὰ 58}4]1 ἃ}}] ἴῃς ηδίϊοῃβϑ οἵ ἰῃς 
φασί 6 Ὀ]εββοά ̓  ((εη. χχίὶ. 18), ἱπαϊοδίεβ [86 
Ὁμΐνοσβἃ] σπδγδοίασ οὗ (σοα᾿ 5 ΠΊΘΓΟΥ. --- ΕῸΣ ΘΟΥ͂ΘΣ. 
ΤῊϊ5 4180 Βῃουὰ Ὅ6 σοηποοίεα ἢ “ποτογ.ἢ 
Οοὰ [85 μεῖρεά β5γ86] ἴῃ ογάεγ ἴο σελθαθοσ 118 
ΤΑΘΓΟΥ͂ ἔοτανου. 

ψεῖ. 56. Απὰἃ τοϊασχηοᾶ ἴο ΠΟΥ ΟἾὟΤΩ ΒΟΙδΟ. 
ΤῊϊβ ννᾶβ Ὀεΐοτε ἴῃς ὈΠ οὐ οῆῆ, Οἡ δοσ 
τοῖα, ἃ85 ἯῸ ΒΌΡΡΟΒΕ, ἴῃς δνθηῖβ παιζαίεδα ἴῃ 
Μαῖξς. 1. 18--24 ἴοοκ ρίαοθ. (ες ποῖα δὲ ἴῃς 
Ὀερὶπηΐηρ οὗ 115 βεοοῃ.) 

ΟΒΑΡΤΕΚ Ϊ. 57-8ο. 

711. Βὲγίᾳ μα ιαρείηρ οΥἡ οῖμ τῖς Βαῤίίεί; 466 ϑομρ οΓ Ζαελαγίας 

((ἦἀό Βομδαϊϊο15). 

57 ΟΝ ἘΕΠΙ5Βαθοῖ ἢ 5 11] τα οαῆλθ 1 ἰδῇ 506 δῇοιά ὃς ἀ6- 

-8 Ἰινοτεά ; δηά 5316 Ὀσουρῇῃϊ ἔουίἢ ἃ 80ῃ. Απά Ὦεσ πεὶρἢ- 

Βουτβ δηά ἢοῚ σουϑ1η5 3 ἢεασγὰ ον 3 [6 Ιοτά 5 δα βῃενϑά ρτεδὶ "ὁ α ὅδ. χίχ. χο. 

50 ΠΊΕΓΟΥ ὑροῃὅ δεγ; δηά τῇδ τα]οϊσθα ἢ ΠΘΓ. Αμπά ἰἴἰ οαπλθ 

ἴο Ρ488, ἰαϊ δοη ἴδ εἰρη ἀδγΥ ΤΏΘΥ σάπια ἴο οἰγουμηςοῖβα [ἢ6 2 σεπ, χυΐ. 

ΟὨΙ ; δῃά ἴβογ οδ]]οα 6 τη Ζδοθδγίαϑ, αἴϊεγ [ἢ6 πᾶῦηα οὗ ἢΐ5 
121) 1,δν. ΧΊΣ. 

31 Ομδρ, ἵϊ. 
21): . 111. 

ὅο ἰαϊῆοσ. Απά ἢϊβ πποΐῃοσ δηϑνοσοα δηά βαϊά, “ Νοῖ σο.; Ὀυῖ ἢ6 ἐνῶ: 

ὅτι 5}}4}1 θὲ οδ]]δὰ ]οῆη. Απὰ {π6γ βαϊά υπΐο μεσ, ΤΏσγα ἰ5 ποθ οὗ 
62 ἴὰγ Κιπάσεα (ἢδξ 15 οδὶ]θὰ Ὀγ ἴΠ15 Ὠδιηδ. Απάὰ 41Π6Υ τηδάδ ὁ γεν. 23. 
63 5ἰρη8 ἴο ἢϊβ ἔδίεγ, ον ἣς ψου]α αν Ὠϊπὶ ο41164, Απά ἢς 

Δϑἰ.κοα ἴογ ἃ νυϊτηρ ταῦ 16,5 δἀπὰ ψτοῖθ, βαγίηρ, “ Ηΐβ8 ἤδπὶα 18 

64 Ἰοῦῃ. Απά [ΠαῪ πλᾶγνϑ] θα 8)]]. 4 ΔΑπὰ 8 τλοιτῇ 5 ΟΡΘΠΘα ε γεν. 2ο. 

ἰτιτηθαἰδίεϊγ, δηά ἢΪ5 ἴοηρσιις ἐροσδά, αλὰ ἢ βραΐκε, δηά 7 ργαϊβεά , Ἅβαρ. ". 28; 

6ς ἀοάα9 
Δπα 411 [Π686 βαγίηρβ ψεγα ποίβεα δργοδα τὨγουρῃουϊ 411 δ ἴμῈ 4 

3 
Απὰ ϑξεαγ οαπὶδ οἡ 811 ἐμαὶ ἅψεὶς τουπᾶ ἀρουΐ ἵβασα : σ Ολαρὶ νἷι. 

16; Αςίδ 1. 

66 ἈΠ] σουπίγυ οἱ ]υἀεα. Απά 811 ἴποὺ παῖ μϑαγὰ ζάφρε Ἰαϊὰ ζζδηε 
ὉΡ ἴῃ τ εἰν Ποασίβ βαυίηρ,  αῖ ΤΠΔΠΠΕΙ οὗ ΟὨ1]ἃ 5}.4}] [Π15 Ὀς 119 
Αμα 11 τῆς Παηά οὗ ἴῃς 1οτγά ννὰ8 ψ ἢ ἈΠ]. 

Απά Πὶβ ἔδίμεσ Ζδομαγαβ ἢ νψαϑβ ΗΠ] ἢ ἴἢ6 Ηοὶγ (δΒοβῖ, ἃ 70εὶ ". 2:8 67 

Δη4 ῬτοΟρΡ ἢ 65ϊ6ά, βαυϊηρ, 

68 

όο 

ξ Αςῖε χὶ. 2σ. 

1 ΒΙαββεά ὁσ ἴῃς [τά (οα 13 οὗ 15γϑεὶ ; ἔογ με "᾿ βαῖῃ νἱβἰτεὰ ὦ κἰηε αὶ 
ΔηἋ τεἀδοπϑα 18 ἢ]5 ῥθορὶβδ, 

" Απά δίῃ τγαϊβεά ὉΡ ἃ Βοσῃ οἱ βϑαϊνδίσηῃ ἴοσ 18 ἰῃ [6 μοιιβ86 “16. 

1] 8. ΧΙ, 

13: ἰχχῖ!, 8; 
43 

Ὁ: (Ὦδρ. νΥἱ!. 

οὗ Ηἰβ βογνδηΐ Πανὶά : εν 
1 ἘΠΙβα δι ἢ᾽5 εἰπιθ ναβ ἐ0181|6ἀ 1 κίάτεὰ 8 (μαϊ υ 
4 ῃδλὰ πηλρηῆοά ἢ δ τονγαγὰ δ γεγο δρουΐ ἴοὸ 
Ἰ γῇ 8. τλῦ]ει 

10 γδῃδὶ τη ννἰ]}} (ἷ5 ΟὨ]ἃ Ὀ6 Ὁ 
13 τὴς 1,οτά, τὴς ἀοὰ 

9ο 9 

ν Ρ5 το δΙοβϑίηρ αοά 

18 τουρῆϊ τεαἀεδγηρίιίοη ἔου 
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Βαπά οἔ 811] ἰῃαϊ Ὠαΐδβ ἃϑ ; 

ΤῊΗΕῈ ΟΟΘΡΕῚ, ΑΓΓΟΚΌΙΝΕΑ ΤΟ {ὑΚΕ. 

5Α5 Β6 βρᾶκα Ὀγ [86 τοῦτ οὗ ἢΪ5. μον ὑτορμδῖβ, ψῃ ἢ “ 555 πιῇ, 5, 
αν Ὀδδη βίηςς ἴῃς νοῦ] θορδῃ : 1’ 

σὶ Τηδῖ ψὰ βῃοιὰ ὈῈ βανβά 1δ ἔγοπι ΟἿἿΓ Θη6ΠΊ|165, δἀηὰ ἔξομι ἴῃς 

[( μα. 1. ς7-8ο. 

αι. ἰχ. 24: 
ἈοΙ8 1. 2ὲ: 
Ἐστα, ἐ. 2 

72 ῬἘΤο ροζίοττῃη (6 ΠΊΘΓΟΥ 2φγορείσσαί ἴο 16 οὖν δίμογβ, δηὰ α τὸ 9 Μίϑαβ νῇ. 

ΓΟΙΏΘΙΏΡΟΙ Ὦ15 ΠΟΥ σονοηδηΐ ; ἘΠ Ο Εο: 

73 γΤΗΘ οἵ ΨὨΙΟ, ἢς σναγα ἴο οὖσ δίῃ ΑὈὌΓΘΒΔΠ,, Γτρτὸ ει, 
ἴῃαὶ νν6, θαΐηρ ἀο] νεγαᾶ τί. 13, 17. 74 Τμδὶ δ6 ψου]ὰ 1 σγδηΐ τηῖο 85, 

οιΐ οὗ ἴπ6 δηά οὗ ΟὐΓ ΘΠ 165, 

ΜΊρΏι 15 βαῖνε ἢἰπὶ ψίτδουΐ ἔδασ, 

75 
οὖς [{{6.19 

“ΤῊ Βο]Π 6558 δῃά τἱρβιθουβηεββ Ὀεΐογε ᾿ΐπὶ, 411 [6 ἀδγϑβ οἵ “ ἘρᾺ. ἵν. 34 
688. 1. 

1ο. 

.76 Απα Ὁ τδοιι, ΟΠ 114, 5341: Ὀ6 ο4]]ςἀ [Ὡς ρῥγορμεῖ οὗ [δε " ΗΙρμαβὶ : 51 γεν. 1. 
Εοτ "ἴῃου 504]ῖ ρὸ Ὀεΐοτε ἴῃς δος οὗ ἴῃς [,ογὰ ἴο ῥσγερδαῦε ἢΪ5 » γεν. 17. 

ΜΔῪΒ ; 
77 Τὸ γίνε Κηον]εάρσε οὗ 5βαϊναϊίοῃ πηῖο δὶ5 ρΡθορὶθ 

Βγ 33. τῆς τεγηϊβϑίοη οὗ {Πεὶγ 51η8, 
8 ΤὨτγουρὮ ἴῃς " ἰΘΠἀΘΓ ΤΏΘΙΟΥ 33 οὗ ουτ ἀοά ; Τ᾿ Οἱ ὕγπτ 

Ὁ ΒΕγΘΌΥ “ἴῃς ἀδγδργίηρ ἔγοτῃ οἡ ΒΙΡὮ Παιῃ ν᾽ ϑι 64 35 15, 
7ο Τὸ γίνε ᾿ἰσμξ ἴο ἴμοπὶ ἰμαΐ δἰξ ἴῃ ἀδηκηθδθθ δηά ἐμ 35 [ῃ6 « 1ς. ἴχ. «; 

αὶ, 7. 
βδδάον οἵ ἀδβδίῇῃ, 

Το "συϊάε ουὖγ ἔεεϊ ἰηΐο ἴῃς ΨΑΥ οὗ Ῥεδοβδ. γ Μαῖὶ ἵν. τό; 

80 “Αμὰα [ἢ ΟΠ στον, δηα νναχϑά βίγοηρ ἰῇ βρίσγὶῖ, δηά ννὰ8 ἴῃ Ὁ ἴδ ΧΆΥῚ. 

τῆς ἀφδβογίβ {1} [6 ἄδγ οἵ 815 5ϑδενίηρ 3 αηἴο [5γϑεὶ. 

14 (δὶ γγόγα οὗ οἱὰ (νεγ56 70 σλομία δέ ἐπὶ ῥαγερέλεεϊο) 
16 ΦἤοΥ ΤΏΘΓΟΥ ἰοναγα Ἱ ΤΟ βτϑηΐ 
90 Ὑδο8 δῃὰᾶ 11 Μοβὲ ΗἸρἢ ΤῊ 
Ἅ. 712 δετί σε ζλονΙζίος γεασ 5}.41] ν᾽ 51 

ΟΟΝΤΕΝΊΤΘΒ. Τῆς ἐυϊδπιεῶϊ οὗ ἴδ δηρεῖς 
Ριοπιῖβε ἴο Ζϑοθατίαθ ἴῃ ἴῃ δἰ οὐ [ἢ πη, ἴῃς 
οὐνεάϊΐεηοςς οὗ ἴῃς ρΡαγεπίβ ἰῃ στρ ἔπε ΟὨ]]α Ὁγ 
[6 Δρροϊηϊεὰ ἤδῆης, δπᾶὰ ἴῃς τειηονδὶ οὐ ἴα 
ἀυτρηθ85 οὗ Ζδομδτῖαβ δῖ ἴπ6 τὴς βρεςϊδεά (νετ. 
20), τ] ἢ 8 ρσορ μεῖς ὙΣ ῬΓΕΒΠΥ βοηρ οὗ [πᾶ ηΚ8- 
εἰνίης. Ου ἴδῃς δεπεάίείμς (5 11 15 οδ δὰ ἔγοτῃ 
ἴα τοὶ νοσὰ ἰῇ τῆς 1,51 νεσβίοη), 566 νεῖ. 67. 
Ψεσ. 80 50:8 ὕρ ἴπε βἴογυ οὗ [μη 5 γουτῃ, σὶν- 
ἵπρ' 4 ἔοττηδὶ σοῃοϊ βίου ἴο 115 ραγΐ οὗ ἴῃς πδ- 
ταῖϊϊνε (οοτρ. οἴδρ. ἱἰἷ. 40, 52, ὙΠΟΥῈ βἰπη δῦ οοῆ- 
οἰυβίοηϑ αὔς ἑουπά). 

Ψψεῖ. 57). Ἐπ1811ὁ8. ἘνΙάεπεν αἰΐϊεσ Ματγ᾽β ἀ6- 
Ραγῖυτα. 

ψεῖ. κ8. Κιμᾶτοᾶ. ΤῊδς ῥἷυσγαὶ οὗ ἴπ6 ποτὰ 
υϑοὰ ἰπ νοῦ. 26 ἴο ἱπάᾶϊςδίς τῆς τγεϊδι οηβῃἷρ ΡῈ- 
ἔνθ Μδτγ δπὰ ἘΠιβαῦείῆ. -- Τπδί [00 Ιοοχὰ, εἴς. 
Νοῖ “μον ;" δοζοοταάϊης ἴο ἴῃ πορδβ οὗ εν] 5ἢ 
ΤΑΔΊΤΟΣΒ ἴῃ6 ὈΙΓΙ οὗ ἃ 500 νγὰ8 ἴῃς ρσχεδιηϊηθηῖ 
ἴοκεη οὗ οὐ β πλοσου, δηα ἢ 18 τόσα καῦ]α ο8568 
ἔν 7υϑεϊπεα [Πς6 ἐχρσαββϑίοι μοσὰ υ5εα, χτηλρτιδοᾶ 
ὲδ ΣΔΘΙΟΥ͂ ΟΣ ἘΘΣ. 

γετ. 59. Οἱ [80 οἰρ δῦ δ. ΤῊΣ Ῥσορεσ {ἰπὶῈ 
ἔοτ ἀπ ΒΙΒΙΞΗΙΙΒ τῆς τίϊς οὗ αἰγοιυπ)οβίοη (566 
Οεῃ. χχὶ. 4; [ὺΚὸ ἱἰ. 2: ; Τσοιρ. ῬῺὮ1]. 11]. 5). - 
ΤΟΥ σοῦ δροῦΐ ἴο 0811. Τῆς οὐυβίοτῃ οὗ παπγΐηρ 
ἃ ΟΠὨΙΠα «αἵ οἰγουταοϊβίοη βθεῖὴβ ἰ0ὸ δᾶνα ;δα 185 

- ΟἼδρ. 11. 40. 

16 ΘαΪνδίίοη 
18. Ξῃου!ά 10. 4}1} ουζ ἀδΥ5 

328 Ἄδοδιβο οὗ ἰἢ6 ἰδηάθγ τηογοὶθβ 
36 »»ε2} ἴῃ 36 τῃηδληϊοκίδίίοη 

οΥσὶπ ἴῃ ἴἢ6 οὔδηρσε οὗ πᾶπιοβ (Αὔγαπι, ΑΡσδἤδτῃ : 
Θγαὶ, Θαγδ ἢ) αἵ ἴῃς ἱπδεϊατοη οὐ τὴς τἰϊς ; ὅδη... 
χν]ϊ. ς, 15. ΟΟΠΊΡ. δἷβο ξῃ. χχὶ. 3, 4, 85 ἃ ὑρτοοῦ 
(ηαΐ τὴϊ8 νγὰβ πε ουδβίοτῃ ἔγοσῃ εἰς ἄτϑ, [15 
8λϊ]ἃ το Ὀς ἴῃς υὑδαρὸ ἴῃ ἴπε Ἐλϑῖ, ἐνυθὴ ἤοσα οἰγ- 
οὐϊηοϊϑίοῃ 18 ὈἘΠκπονῃ, ἴο πᾶπηδ ἃ ΟἿΣ οἡ ἰδς 
βενοπίῆ οὐ εἰσι ἀαγ. Απιοηρ τἴθς ατοοκβ δπὰ 
Ἐοχηδῃβ (6 Ὠδπ6 γ)γ45 σίνθη οἡ ἴῃς ἀδγ οὗ ρυτὶ- 
βοδίϊοῃ. --- ΑΥΟΣ [210 πδῃι0 οὗὨ δῖ6 ἔδίμο.Σ. Ναηιίησ 
ἃ ΟΠ] δέϊεσ ἴῃς (δίῃου ΟΥ ἃ τεϊδῖίνε (σοι. νεῖ. 
61), γᾶ8 νεσῪ σοπηπιο δποης ἴῃ6 Οτεαῖκβ, δπὰ 
4180 ἀπιοὴρ ἴῃ [6 75; Ὀπῖ ἴῃ ΘΆΓΙΟΥ Εἴππαβ ἃ Γεν- 
58} ΒΟ. ΤΑΙΟΪΥ Ὀοσα ἴπδ πδπια οὗ ἢἰ5 ἔδίῃοσ, 

ψεγ. 6οϑ. Μοῖ βο; πὶ 80 8.41] "6 οδ!ϑὰ Ζ08ῃ. 
ΕἸΙ5Α ρα ἢ ταν πᾶνε Ῥδθη ἱπέοτπηεα ὈΥ Ζαοϊιαγαβ 
οἔ ἴδε ἀρροϊπῖεα πᾶπιε οἵ ἴπ6 οὨ"]ά., Βαϊ ροβϑβι ον 
τῆς πᾶπὶε δὰ εξ τενεδὶεα ἴὸ ἈΕῚ 8Ϊ]50: (1) 1 
βῆς δα Κηονσῃ Ὀεξογοῃδηά ᾿μᾶῖ ἴΠ6 πᾶπης 5ῃου]ά 
Ὅς, 86 νου]ὰ ἢανε ἰοϊὰ οὗ 1 ὀέζογε ἴῃς πᾶπιὸ 
ΖΑοπασίαβ γ438 Του Α}Ϊν συρρεβίοά ; (2) ἔπε ψοη- 
ἀδὺ τηοπῇομῃεαὰ ἴῃ νογ. 63 βθοῖὴβ ἴο πᾶνε διίβθῃ 
ἔτοτῃ τῃ6 ἀρτεοηδθηϊ οὗ ἐπ 6 ραγθηΐβ οἡ {5 ροϊηῖ; 
ΨΥ ὨΙΟὮ ᾿αρ 165. πὸ ῥσγανίουβϑ Ἴοϊωπιυηϊςδίίοη Ὀ6- 
ἔνθα ἴδ οὐ [6 5υθ)εςῖ, 

νεῖ. 62. ΤΈΘΥ σοδὰθ κἰρτι ἰο Ηἶδ ζδογ. Ἐυοτω 
1158 1 πουϊὰ Ἄρρεαῦγ ἴπαὶ ἢὲ 8 αἀδδξ 8]50ο. 
ΜΕΥ οοπ]οοΐυγαβ ἰῃδὲ (ΠΟῪ πιδάς ϑἰσηβ ἴῃ οσά δῦ 



ΓΗΑΡ. 1. 57--8ο.] 

ἴο 5ρᾶσς ἴῃς τιοῖμεσ, θη ἴδεν τεξεγγεά ἴῃ 6 οδβ8 
ἴο ΠΕΙ δυθδθαπαὰ. Βαῖ {π|8 15 ἃ ρυτε δϑϑυπιρἔοῃ. 
Βαβίάεβ, [Ὡ6 ρυπίβῃγηοηὶ ᾿ηβθιοῖϊεα οἡ ΖδοθδΓΑ5 
γγᾺ5 ἀεϑίρηςα ἴο ρίνα δὶπὶ {ἰπηα ἔοτ ἰϊθηΐ σεῆξο- 
ἄσοη --- 8λὴ δηὰ ἔα Ὀεῖϊεσ βεουγοα, ᾿ξ ἢς οτος ἀθαξ 
4130. 

νετ. 62. Ατηρ ἰδυϊοῖ. Α τλθ]εῖ βιηιεασε 
ΜΠῊ ψᾶχ, οὐ νηοῦ {ΠΟΥ πτοία ΜῈ 4 βἴν]ς 

ΥΥυεϊλος Μαϊφεία! 8. 

(εἐγίμ5), ἃ 5.470 ᾿πϑίγυτηθηΐ δάἀλριεὰ ἔογ ἔπε ρυτ- 
6, ἴῃ6 υϑ] πιοάς ἰπ ἴποδε ἀΔγ5. --- βαογίηβ. Α 

οὕτονν ἔοιτη οὗ Ἐχργαϑϑίοῃ 45 δρρὶιδὰ ἴο νυυίϊ- 
ἵησ, Ὀπῖ παιυγαὶ δηουρῇ, --- ΠΝ πδπιθ ἰδ Ζ0Πη. 
Νοῖ "5}4]}] Ρὲ ;᾽ τῆς ἀεδοϊαταϊίζοη οὗ ἴῃς δηροὶ (νοῦ. 
13) μδὰ δἰγεδάν βείἰςξὰ ὑπαὶ αυεβοη. Βδηρεὶ : 
“ΤῊ5 ἄσϑι νης οὗ τῆς Νεν Τεβίδιηθηϊς Ὀδρίη5 
ΜΠΠῊ φγαεέ᾽ (ἴῃ Δ]]υϑίοη ἴο ἴδε τηδαπίηρ οὗ ἴῃς 
ὨΔ116). --- Μξατνοϊοὰ. ΑἹ [18 ἀρτεεθηΐῖ οὗ {πε 
ξαῖδεῦ δῃὰ τῆς τιοΐπου. 

ψετ. 64. Ἰτητηοάϊαιοῖγ. Ατοοοταϊΐηρς ἴο {6 ῥτε- 
ἀϊοξίοη (νεῖ. 20), ἴῃς ννῆοϊε Ῥγορῆδου (νατ. 13), 
Δρουΐ ψὨοἢ Ζαοπαπδβ ἀουνδιεα μανὶπρ ποὺ θεεη 
{υ]811|6ὁ4. Τδιὶ 115 τννᾶβ ἃ τηϊγαο] ουΒ γοϑιογδίοη, 
ξο]]ον" 5 ἔγοτῃ ἴῃς σπασδοίετ οὗ [ἢδ σπογα παυγαῖϊνα. 
-- Τῆς νοτά Ἰοοδϑᾶ 8 ῬΤΟΡΟΥΥ βυρρὶ δὰ ἰῃ [Ὡς 
Ἐν ἱπὴσ Θοἃὰ. “Ηἰἴ8 ἄσβὶ υ86 οἵ ἢΐβ τὸ- 
ςονετγαὰ δου 15 ποῖ ἴο υἱΐξοτ ἃ οοιπρίδἰηῖ, Ὀυ ἃ 
ἀοχοϊοργ : ἃ ὑτοοῦ ἰμαῖ ἴῃς οὔτε δὰ (ΑΚδη ρ͵]δος 
ἴῃ ἢ]5 808} 4180.᾿ 

γε. ός. Ἐθασ. Τῆς ἤτβι εβεςὶ ῥγοάυοεά ΌΥῪ 
ἐνεηῖβ Ῥ ΠΙΠἢ Ὀεΐοκοη ψἢδὶ 15 Βα ρετγηδίαγαὶ (σοι. 
οἤδρ. ἱ. 12,29; 1.9; ν. 8; Ματῖ ίν. 41; Αοἰβ 
1. 43). τ ΑΙ1 [δοδ0 παγίπρα, 2. Ζ., ἴπΠ6 βίοτυ οἵ 
Ὑἢδι Πα Παρρεηεα δὴ ἴπ6 οἰτουπγοίβίοη οὗ τῆς 
οὨ]ἃ, ῬοΟΒϑΊΟΪΥ ἱποϊυάϊπς τπ6 νῆο]ς βοτὶθβ οὗ γα - 
τα κΚΑΌΪῈ ἀνεηῖϊβ ἴῃ τερατὰ ἴο [οδῃ. --- ΤΉΣΟΌΡὮ- 
ουΐ 411 [0 ὉΪ]] ΟΟΌΠΊΤΥ οὗ πάδα, ἴῃ ΠΟ τῃ6 
Ποπις οὗ Ζαοἢδγδβ νν88 βἰϊυδίθα (νεσ. 20). 

νετσ. 66. Μμδαῖ ἴλδη 58.841} [μἰσ οὨἑ]ὰ Ὧθ Ὁ “ΝΥ μαὶ 
{Ππση,᾽ ὦ. Ζ., ἴῃ νίενν οὗ ἴποϑ86 του καῦϊα οἰγουτῃ- 
Βίδῃοςβ, --ἃ ΤοηηεξοίΐἪοῃ οὗ ἰπουρὰϊ ποῖ ἐὈ]]γ 
ὑγοῦρῃι οὐὐ ἴῃ (ἃς Ε᾿ . --- ΕοΥ, οὐ, “ἔον ἱπάεεδα, 
ΤῊΪΒ 5 ἃ ταγδκ οὗ ἴῃς Ἐνδηρςε δῖ, ̓ υπθέγίην 

ΤΗΕ ΟΟΘΡΕῚ, ΑΓΟΓΟΚΏΌΙΝΕ ΤΟ {ὑΚΕ. 349 
ΜὮδι τν28 βαϊα. ---- [80 Βαπᾶ, εἴς. ΤῊ15 σοπιπηοῃ 
ΟἹὰ Ταεβίδπιεηι ἄρυγα τλθδη5 [δὲ (ῃ6 ροννοῦ οὗ 
τῆς Ι,οτὰ νγᾶ5 ργεβεηῖ ψ]  ἢϊπι. Γὑκὲ υ865 [ἢ ς 
ΒΔΠ6 ,ΓΆΒΕ ἴῃ ΔΟΙβ χὶ. 21 ; ΧΙ. 11, πα {πὰ 
βᾶτηξ ἤραγα ἰῃ ἃ ΠΌΡΟΥ οὗ (8565. 

γετ. 6γ. ει 811οὰ τἱτὰ ἴδο Ηοῖγ Θμοεῖ. ΤῊΣ 
βοᾷ ΕΘΝ ἔο]]ον5 ἰ5 [5 ἀςοϊλγεα ἴο Ὦανα Ὀδεη 
ἰηβρισεά. Τῆς Ἐπὶθ βεοπβ ἴο ἢάνα ὕδθη [6 οἷτ- 
ουπιοϊδίοη οὗ ἰδ Οἢ ἃ, ἀπὰ 686 γοσο τῆς ποτα 
ἴῃ ψηϊοἢ ΖΔΟΠΑτδ5 γν85 " Ὀϊοϑϑίηρ Οοα ᾿ (νεγ. 64). 
- Ῥγορμοαίθὰϑ. [ἴΐ νγὰβ ἱπ {πὰ ἔυ]16ϑὲ βδδῆβθε ἃ 
Ῥτορμειὶς βοηῦ, ἃ5 ψῈ}} 85 ἃ δοὴρ οὗ ὑγδῖβ6. 

Τῆς ΒΕΝΕΡΙΟΤῦΞσ5 ῥσγεϑβοηίβ, [μογοΐοσο, ποῖ ΟὨΪΥ͂ 
ἴὴ6 ἐλ οὗ 4 ρίουβ [εὐν]ϑὴ ῥτθβῖ, ποῖ ΟὨΪΥ τῆς 
τεβυὶ οὗ τῆς Ἰοῃρ, τηοητῆ5 οὗ διδεῖ γεῆβοίΐοη ἴὸ 
ψ ΠΟ ἢ ΖΑΟΠατίαβΒ δὰ ὕδθῃ βυρδ)εοϊεά, Ὀὰϊ 4150 
1π655 45 συϊάεδά, τηονοὰ, δπᾶὰ υἱἱϊεγεὰ ἀηάοτ [᾿ς 
ἱτητηοαϊαῖς ἰηῆυεηςς οὗ ἐμ Ηοῖγ ϑριπ ὍΝ - 
ουῖἷ ἱηϑρὶγαϊΐοη ἰῃς ρΡίουβ ὑγοδὲ νουϊὰ ἀουθι]658 
να δαορίεά [ἢς βδῖης ἴοῃο, ἴῃς βατῖα ΟἹ Τοβίδ- 
τηδηΐ ΡὨγδβθοϊοσΎ, Ὀυϊ 8 νογάβ σου]Ἱὰ ποῖ ἤᾶνα 
θδοη Ρῥυορβεῦς οὗ ἴδε οοπὶηρ οὗ ἴ6 Μαββίδῃ 
ΠΟΥ Ἂ ἰῆ6 ραγτξέ ἴο 6 ἴάκθὴ ὈΥ 8 οὐῃ 580ῃ. 
ΘυΟἢ πῃ ἐηῦτε ἀὔβοηος οὗ οὐγοηδουβ Μαοβϑίδηὶς 
Ἵχροϑοίδιίϊίοηβ Ῥγν88 ΘΟΔΓΟΕΙΥ ῬΟβ510]6 ἴῃ ἴΠ6 ο436 οὗ 
Ἔνθ ἃ ρίουβ [εν αἵ [παῖ πὶς, νἱτπουΐ [6 ἱπῆς- 
[1 1... οἱ τῆς ἩΟΙΥ ϑριπὶ ρμαγαΐμρ ονε 2770». 
ΑἸέοτὰ : " ΤἈαϊ δυοῇ ἃ βοηρ βδβουϊὰ ὕε ἐμεορκείεέδη 
ἢ ἀοστηδιῖς ἰγυτῃ, 18 Ῥρεροσεδίς; τῆλ ᾿ξ βπουϊᾷ 
ἀπέοϊα τὲ πιϊηυϊεὶγ, 15 ἴῃ ἴη6 ὨΙσῃοβὲ ἀερστας ἐηε- 
2γοδαόίε.. Βαυὶ ἰἴ τηῦβὲ ποῖ Ὀς Ἰϊπηϊεῦι: ἴῃ [15 
ΤΩΘΔΠΙΏΡ ἴο ἴδιρΟΓΆῚ ΡτοϑρασΥ, ΟΥἮ ἐνθὴ ἴο (ἢ 
τοιρογαὶ ρτεαΐηεβα οἵ ἴῃ6 Μεβ81:Δἢ 8 Κίπράοπι. 
Τακίης ἰἴ 25 δΔῃὴ ὀχργεβϑίοη οὗ σε] ρίουβ ἔθο]ηρ, 
Ψὸ ἀἴβοονεσ [ἢ Πορε5 οὗ ἴπ6 πυηᾶη εὐἀυςσαῖοτ οὗ 
7οδη ἰδς Βαρ[ϊβῖ, ἀπά [8 οὈίαϊη ἃ Ὠϊηὶ οἵ ἴῃς 
ΤΟ] νίεννβ οὗ οδῃ Ὠἰπ156}8 δἀπὰ οὔ ἴῃς ομαγαςίοσ 
οὗ δῖ5 τηϊηϊβίσυ. Τῆς Ὠγταη τηδὺ Ὀ6 αἰν! δα ᾿ἰηΐο 
,3ῶνε 8ἴλιιζαβ (οὗ ζάγεε ᾿ἴποβ βοῇ, τπουρὴ δοπὶθ 
τααῖα τηοσο). ΑΒ 18 παίυγαϊ, τῆς βοηρ οὗ Ζδομᾶ- 
τίλβ ἰβ τῦοτε παίΐοηδὶ ἴῃ (8 σπαγαοῖθσ, [ἢ βοηᾷ 
οὗ Μδγγ τοῖς ἱπαάϊνϊ υα]. ΤΠὸ Φεμεαά είς 18 τλοτα 
Ῥυεβῦγυ, ἴῆς αρνβεαΐξ τοῖς τογϑδ]. 

Ψεν. 68. ΒΙοδοϑᾶ. 1, αἰϊη: 3 εμφεῖμς, ὨδΏσα 
ἴῃς ἩᾶΔΙηΕ. --- ΕῸΣ Ὧ6 ΒΔ':} νἱείϊϑὰ, εἰς. ΤὍῇῆδ ρμαϑβὶ 
(6568 1πτουρῆομὲ τὰ υϑεὰ Ῥεδοδυβε ἴπε ὄγα οὗ 
ΡΓΟΡΒΕΟΥ τερατὰβ ἔμεϑε οεσίδιπ (αἴυτε ἐνεηῖβ 885 
Ὠανιηρς Αἰγελαν ἴδκθη ῥ͵δςα. --- τους τοάθιρ»- 
εἴἶοῃ. ΤῊΪΐβ βυπ| ὉΡ ἴῃ Ὀεηςῆϊςβ Ὀεβῖονεὰ Ὁ 
τῆς Μεκβίδῃ, τεραγάϊης πο πὶ ἔγτοπὶ ἴῃς 2 γεν 
Ῥοΐηξ οὗ νίενγ. [{ 15 νετῪ ὉΠ] 1 Κεῖ, ἐμαῖ ἃ ῥγίεϑί 
ψου]ὰ ΔΡΡΙΥῪ βυοἢ ἃ ψογὰά ἴο ρο 08] ἀδ]νθγᾶποε 
Δ]ἸΟΏΘ. --- ΕἼ ῬΡθ0}]θ. ΟοΙΏΡ. ἐδ ὈΓΟνΊΟυ 5 οἰδιι86 : 
“τῆς Οσοὰ οὗ [5ΓΔ6].᾿ 

ψὲεσ. 69. Α Βοζῃ οὗ εκαϊναίίου (0. τ8. ΤῊ 
ψ6}}-Κηόνῃ ἄσυτε οὗ ἴπῆε ΟἹα Τεβίαπιεηΐ (1 5Δπι. 
ἰΐ. 1ΙΟ; Ῥβ. ΟΧΧΧΙΣ. 17), αἱ] υἀὐΐϊηρ ἴο ἴῃς Ὠοτη5 οὗ 
Ὀεδϑίβ 28 τῆ εσ ἐοττηϊαῦ]ς οάροη οὗ ἀεέεῃοα, 
Ροϊπῖβ οὐ ἢεῖα ἃ βίτοηρ, ρονεγί ἀείδηάοσ, ἴο 
τῖβε ἰῃ [80 ΒοῦδΟ οὗ πἷἰδ. δοσνδαπΐ ϑανίὰ. Αἡ αἱ- 
Ἰυβίοῃ ἴο ἴπΠ6 πογῃβ οὗ [ἢς 4|18Γ 15 ὑπ} καὶν. 

ΨΈΕΙ. 70 8 ρασδηςπῃεῖοδὶ. --- ΒΥ [80 ταουῖδ οὗ Ηἷν 
ΒΟΙΥ ὑσορμβοῖβ. Τα βαπὶς {πουρης ΜΙ Οἢ νγὰ5 ὁχ- 
Ῥτεββδεὰ Ὁγ Μᾶϑτῖγ (νεσ. 55). ΤΟΥ Ὀεϊϊενεα (παῖ 
αοά μαὰ πιαάς τ ὐαι Ῥτοπιῖβοβ τεβροοίίηρ ἴῃς 
ςοπιίηρ οὗ (γβὲ (Μεββίδηϊς ρτορῆες!65), ται [ἢ15 
ΔΡΡ᾿Ἰοδτοτπ οὗ ργορῆθου ψγ45 ποῖ βοιιεϊῃίηρ δά ἀεὰ 
ἴο {πεῖν τηδαηῖηρσ, Ὀυῖϊ τῃεὶτ τοὰ] πηθδηίΐηρ. --- Οἵἁ 
οἷὰ. ΤῊΪ5 15 τῆοσε [᾿ς ΈΓᾺ] δηα πιοσα οουτεοῖ [41 
{6 ΕΝ. Τῇε Ἔχργοββίοη 1Π1Ρ0}168 [δι ἴη6 ργοαι- 
δε οὗ ἴὴς Μεβϑβίδῃ νγὰ5 ἔγοπι " {πὸ Ὀερὶ πηϊηρ.᾽ 

γεσ. 71. βαεαϊναϊζίουῃ ἔσοπι οἿἵὐ θῃθιοΐθδ. ΤΠ 
ψογὰ ᾿βαϊναίίοπη᾽Ἦ 15 κε ὕρ δραΐῃ ἔσγοτι νϑυ. 69, 
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[6 ἰητεσνεπίηρ σεσβα Ὀεὶηρ Ῥδγεητειῖςοδὶ (Κα 
ἴῃς ἢχβὶ οἴδυβε οὗ νεῖ. ςς, ΜνὨὶ ἢ ΘΧΡΤΕ5565 (ἢ6 
δάτης 1πουρ τ). ΤὨδῖ ΡΟ] Ἐς] ἀδ] νοσαηος τγᾶ5 ἰῃ 
[86 πη οὗ ΖΔομασίαθ οαπποῖ ὃὉς ἀουδίεά, Ὀυϊ 
οογίδίηϊυ ποῖ {πὲ δίοημς. Ἧ"ςΒαϊ ἢς ΟὨΙΘΗ͂Υ ὈΓ1Ζ68 
(18 ρο ες] ἰοσγαῦοη 25 ἴΠἢ6 πηδδῃβ ἴο ἃ ὨΙΡΏΘΓ 
εηὰ, ἴῃς τεξοιτηδοη οὗ ὨΙνπῈ ΨΟΣΒὮΙΡ ; ΥΟΙΒ. 
74, 75. Μί΄δῃ Οοβίεσζθα. 

ψεσ. 72. Ἰἴο ΒΠΟῪ ΠΊΘΤΟΥ ὑοιγασὰ ΟἿΣ ζδίδοσα. 
ΤῊς ψνοσγαὰ “"Ῥχοῃηϑεα ᾿᾽ 28 5 Ρ)) 6 ἰὴ ἴμο ΕΝ. 
Ὀεοδυδε οὗ τῃς αἸΠΟΟΥ ἰηνοϊνεὰ ἰῃ τς τπουρλῖ 
οὗ ΒΟΥ ΠΡ ΠΟΙΟΥ͂ ἴο ἴποβε ἃἰτεδὰν ἀεδὰ. Βαῖ 
[6 ἜΧΡΙΟ βοὴ 18 ροεῖϊο. ὍΤῇα ρῥἱουβ [εἐ᾿νγ8 οὗ οἷα 
δὰ περὶ οὐδοῦ ἴῃ ἄδθοδὺ οὗ [μδὶγ παῖΐοῃ, δηὰ 
ἐνθῃ [μουρῃ ἀεδὰ δηὰ Ἰνιηρ ψῖῖΒ σοά, τῃς 0] Η]- 
τηξηΐ οὗ ΠΕ ἤοροβ δπά 5865 της ὈῈ6 ολ]]εα 
ϑῃουν πη τ εΓΟΥ ἰονναγα ἴδῃ. --- Απᾶ ἴο0 ΣΘΙΒΟΙΔΌΘΣ 
ἱϑ ΟΙΥ δονθηδηῖ, ἡ. 4., Ὁ ἴῃε δοῖ οὗ ἔξ] Π]}Π[πρ 
ναὶ Ηδς Παὰ Ῥχου,λδβεα ἐδβεσείῃ ἴο βϑῆον Η:5 χῃϊπά- 
ἔ]η655 οὗ [1ἴ. 

ψεῖ. γ3.. Τδὸ οδίῃ!. ΤῊ]5 ἐχρὶαῖπβ ἴῃ ψοτζὰ 
“σονεηδηῖ᾽ ἰῇ νοσ. 72. Οοὐδβ σονεῃδηϊ οὗ ΤΠΘΙΟΥ 
Βαὰ Ὀεεὴ βεδὶδὰ ὈΥ δὴ οαδίῃ. ΤῊ “οαδἴῃ᾽ 15 
ἔουπὰ τεοοτάδα ἱπ ὕδεπ. χχὶ!. 16-ι8. Τῆς Αὕτὰ- 
Βαμγῖς οονδηδηΐ Ὀεοοτηςβ Ῥσουηϊηθηϊ 49 πε ΠΟΠ|- 
ἱπρ οὗ ἴῃς Μεβϑ δὴ ἀγαννβ πεᾶσ. Οουρ. Δ]. ἰἰ. 

ΕΓ. 74. Ἴἴο ρταπῖ πηῖο τ8. Τἢ5 ρσῖνεβ 186 
ῤμγφοῦό ὈοΪΏ οὗ ἴῃΠ6 οδῖμ δπὰ ἴμε Ἀρρτοδοβὶηρ 
ἔα] πος οὐ ἱξ - παῖ ψὸ. Τῆΐβ ἱπίγοάιοδϑβ 
τολαί αοα ρΡυτροβεὰ ἴο ρτδηῖ. -- Βοίπρ Δοϊϊνοχοὰ 
ἔγομα [80 δηὰ οὗὨἨἉἁ ΟἿΌΣ ΘηΘΣΐθ8, 50 ἢ 845 Απτὶοοῆυβ 
ἘΡΙρββηεβ δπὰ ἴῃς Ἐοιθδηβ, Ψῃο Ὠδὰ τηϊογίοσοα 
νὰ ἴῃ6 [ἐν 1 ΠΟΙ ΟΥΒΒ]Ρ. --- Βαου]α βοσνθ 
ὖτὰ. δϑίηοε Ζδοβδτίδβ ννὰ5 ἃ ῥτιεβί, [18 ὑσοΟ Δ ΌὈΪΥ 
Ταίειϑ ἴο ΡΟ] ς τοὶ σίουβ οσβῃρ, 45 ἴῃ6 βίσῃ οὗ 
[ΓῸ]Υ βεγνὶηρ Οοά. --- Μοῦ ἔθασ, [Π6 οπ ρ Δ1|ς 
Ῥῆγαβε οὗ ἴῃς βεηΐεμοθ. [ἴ τρεδῃβ.: ΨΣουΐ ἔθδσ 
Οὗ δηθηθ5 ; τῆς ἔεδυ οἔὗ σοά, ΠΟ 15 τῆς ΟἸἹὰ 
Τεβίδιηεδηϊ ἴοΚεη οὗἩ Ρἱεῖγ, 15 ἐπ ρ] δα ἴῃ ἴΠμ6 πεχὶ 
νΟΙΒα. 

ψέετ. 75. [πῆ Βοϊίηοδα δηὰ σία ἰϑοτιδηοσδ, " ΗοἱΪΪ- 
655 ̓  5 σοῃηβεςγαίίϊςοη ἴο Οοά, ' τ ϊΘου5η 655 ἴῃ 6 
τηδηϊξεβίαδτίοη οὗ ἰδ; πίϊθους τδ6 ξοιπηου, ἴῃς 1αῖ- 
ἴεγ νου Ὀ6 ὑπσθᾶὶ; θοΐῃ ἃτὸ Ππεοαββασν ἴο {16 
Ῥίεῖν ; Ἄνεὴ ἰῆς “τὶ ρςεουβη 655 ἢ858 τεϑρεοΐ ἴο 
Οοά ταῖποῦ τπδῃ ἴο τηεη. ϑίποθ [58 15 ἰῆς. οπὰ 
ὙΔΙΟΝ ΖΑΟΒαγαβ ἐχρεοίεα ἴἰο ὃς βυῦβοσνθα ὈΥῪ 
ἰδ! νοσδηςο " ἔσγοτῃ {δ παῃὰ οὗ ΟὟσ δῃθηλ65,᾿᾽ [ζ 15 
ἱπιροβϑὶῦ]ς τηαΐῖ Βὶβ βοὴν τσεξειγθοα ΟΠΪῪ ἴο ἰδπὶ- 
ῬοτΑ] Ὀ]655ἰηρ8. -- ΑἸ] ΟἿΣ ἄδυα. ΤῊϊΒ Ἔχίεπαβ 
ἴῃς τουρῆξ Ὀεγοπὰ ἴῃς ἰἵνε8 οὗ ἱπαϊν! 15, ἴο 
τῆς πδιϊομδὶ Ἵχϊβϑίεπος οὗ [5146]. ΤοΡΟΥΔΙ ῥχοβ- 
ῬΕΙῪ ἰ5 ᾿πρ] δα, θὰϊ ΟὨΪΥ 85 ἴῃς τεβαϊὲ οὗ [ῃ6 
ΓΕΙσιουβ τεϑιογαϊίοη ᾽8ῖ Ξροκθη οὗ. βσδεὶ ξα δὰ 
ἴο Ὅς τυ τεβίοτεα, δπὰ ἤεπος ἰῃς ῥτόβρεσῖν 
ἀϊὰ ποῖ οοα ; Ὀυϊ ἰῃς ῬΣΟΡΏΘΟΥ ΜΝ] γαῖ Ὀ6 ξα]- 
8]1]ςὰ. 

Ψοεσ. γ6. Ὑοα δηὰ ἴδοι, οἰἑϊὰ, ἱπ δοςσογάδηςς 
μι τὴς ρτοαῖ Ὁ] δϑὶηρ ΑΙΓΕΔῸΥ Θροκοπ. ΖδΟἢ- 
ΑΙΪΆ5, 85 ἃ ἔδίῃει, Ξρεδκβ οὗ ἢ15 850ῃ, 35 ἃ ὑτορῆδὶ 
ἢ ἔοχεῖ}]]9 [ῆς σδύεοσ οὗ (ἢς ἰαβϑί δηὰ ρτεδίεβί οὗ 
{πΠ6ὶ Ῥσορμείβ ; Ὀυΐ ἱπ ἃ ῥτγίεϑδὶ, βἰηρσίῃσ οὗ Μαε8- 
δδηὶς ἀοἰ νοεγᾶηοςθ, ρδίογηδὶ ἔδα! ηρ Δ Κε8 ἃ 50}- 
οτάϊπαΐς ρῖδος. ΗεἜς ᾿ἱπίσοάϊοςβ [Π6 ροβί οῃ οὗ ἢΐ5 
800) ΟἿΪΥ 45 τοὶδίεβ ἴο (ἢς οοπιίηρ οἱ ἴῃς Με551:Δ}ῃ. 
- Ἐοσ ἴδοι βδ]ῖ ρὺ Ὀοΐοσθ [π9 ἔδοο οὗ ἴδιο Τοχὰ. 
ΟοΙΏΡ. νοσ. 17. “ΤὮς γ᾽ ἸΔΥ τοῖο ἴο σοά, 
τδίμογ ἤδη ἴο ἴῃς Μεβϑίδῃῆ. Βιαῖΐῖ ῃ ΔΩΥ οα86 ἴῃς 
σίοτν οὗ ᾿ς πονδὴ ννὰ5 ἴο ἌΡῬΘΑΥ ἰπ ἴπε δάνεπίι οἔ 
ἴῃ Μεββιδῃ, γῇο ψὰ8 Η:ΠΊ56 1 “τς Τ,οτὰ.Ἶ --- Τὸ 
ὈΣΟΡΒΙῸ ἰδ γαγα. (ΟΡ. οὐ Μαίϊ. 1. 2. 

γεσ. γ7η. Ἐπον]θᾶρο οὗ δβαϊνδαου. 118 νγ)88 
(86 επὰ οὗ ἴῃς ρῥσγερασγδίίοῃ ι5ῖ Θρόκβϑη οἵ. -- πὰ 

ΤΗΕ ΟΟΘΡΕῚ, ΑΓΓΟΚΌΙΝΟ ΤΟ {0ὑὐΚΕ. [(ΗΑΡ.1. 57γ-8ο. 

[δο τοσαϊθδίου οὗ ἐποὶν εἶπδ. ὙΠς τηδίπ ἰάδᾶ 15 
ποῖ [πλξ βδνδίίοη σοῃβὶβίβ [ἢ ΓΟΣ 5510 Οὗ 5108, 
δυΐ τῆς ψΏοΪς ὑΟΥβῈ τη6ΔΠ5 : ἰμαὶ ΠΟΥ τἱρῆϊ. 
Κηονν ἴμαξ Μεββίδηις βαϊνδίίοῃ οοϊηδβ ἰῇ δηὰ 
τὨγουρἢ τῆς ΓΕπιβϑίοῃ οὗ {μεσ 558. Ι΄ μη Ἰδά ἴο 
[818 Κπον]εάσχε ΟΥ̓ ἢ15 ΡΥοδοδὶηρ οὗ ταρεηΐδηοςο, 
ΔυΤα Κεηΐῃρ [Π6 σοηβοϊουη688 Οὗ 51η, δηά οὗ πεεάεὰ 
τατη ἰββίοῃ. : 

γε. γ8. Βοοδῦθο οὗ [820 ἰσηῦοΣ οὗ οὖσ 
θοᾶ. ΤῊΪ58 ἰ5 ἴο Ὀδ6 Ἰοϊπεαὰ οἰοβαὶν τὶ νεσ. 77, 
Εἰνίπα ἴθ οδυ8εὲ οὗ ἔπε “ τευ ἰββίοη." - πὰ ΨΈΙΟΣ, 
ἢ. 6..) ἴῺ ἴ[ῃ6 Ἔχογοίβα οὗ [15 θη δ σ ΤΏ ΘΓΟΥ. --- ΤῊΘ 
ἀδγ8 ἔτοτα οἱ εἰσ. Αἡ δ] υβίοη ἰο ἰἢς Με5- 
βἰδῃ δηὰ Ἦ!5 βαϊνδίίοῃ, ἃ5 ὑσορῃεϑβϑὶεὰ ἴῃ Μ8!. ἱν. 
2, ἴῃς 48ῖ ρσορῆδου οὗ ἴῃς ΟἹὰ Τεβίδιηεπε.Ό Τἢδ 
Μαβϑιδῃ 18 βρυγδθνεὶΥ ῥτγεβοηῖϊςα Ὁ τῇς νοτγὰ 
"ῬΑυβρτης,, ἴα ΡΣ σὶρ ὑΡ οὗ ἴδς Πρ, οὗ τ 6 
βύη (ποῖ οὗ ἃ ῥ]δηῖ, ἃ5 βοπῖς ᾶνῈ Ξυρροβοά). 
Τὸ [18 ἴπ6ὶ ρῆγαβε “ὁ μισὴ, 15 Ἰοϊηεα, Ὀεοδλυβε 
τῆς Μεββϑιδῃ σοπο5 ἔγοσῃ οὔ Πρ; ἴτε ἀδυβρσίηρσ 
ἄἀοε8 ποῖ, δῃηᾷ ἰξ 66,5 ἱχῃ ροβϑῦ]ς ἰο ρσέϑοσνε [ἢ 6 
ἤρσυτο {πγουρπουῖΐ ΟΥ̓ ΔΩΥ ΕΧΡ] πίοι, --- ΒΕ411 
γί ποι ὙΤΠδ ἑυΐυχε (ϑυπίαὶπεὰ Ὁγ ἰῃς Ὀεβὲ δὺ- 
{Ποσ 165} 18 πιοῦα αἰ. ΠΟΥ Ρῥσορῃςεῖὶς οὗ τῃς 
βρεδὰν οοπηης οὗ ἴῃς Μεββίδῃ. 

ψεῖ. 7ης. Τὸ κῖνο ᾿ἰρῃΐ, Τῆς ρυτροβὲ οὗ ἴῃς 
νϑησ. Τῃε ἤσυτε σοπίαϊποά ἴῃ ἴπῸ ποτὰ " ἀδγ- 
Βρυίηρ, 15 σαττίοα οὔ. --- Τὸ ἔλθσι ὑδαῖ εἰ ἐπ ἀαγὶς- 
Ὧ6085 διὰ [Π0 ΒῃΔΟῪ οὗ ἀϑαί!. Τἢ5 ἀἜβουθεβ 
[Π6 σοπά)τίοη οὗ βυδοὶ, ἀῃαὰ δ᾽5ο οὗ πε τψοτϊὰ δῖ 
Ἰαῖζε. ὙΠ ΟΥ ννοῦα “βι ΕΠ ρ,᾽ τΓοπχαὶ ἴηρ, δοιάϊηρ, 
“Ἰπ ἀαγκης655,᾿᾽ 2485 ὁρροβεὰ ἴο ἴῃς Ἰίρῃζ οὐ αἰνίης 
ἐστῃ, " δηὰ (ἢς βῆδαον οὗ ἀξδιῇ ᾽ (σοι. 15. ἰχ. 2 ; 
Μαῖι. ἵν. 16); ἰπ ἃ ἀδύκηδθββ, ἰῇ Νὰ τη ἀεοαιῃ 
τεῖρηβ, ἀερηνεα οὗ ἔδε ᾿ἰσῃὶ οὗ βρίγιϊυδὶ [1ξς. 
Ὠδδί 15 ροιϑοηϊδοα 25 οαβίϊηρ ἃ βῃδάον. Τῇδ 
ϑοηρίαταὶ ἄρυτο οὗ ἀάγκηςβ5 ἀδυδὶ}ν ἰπνοῖνεβ ἴῃς 
ἵνο τπουσηῖβ οὗ βρ᾽ Γτυλ] ἱρποόγάποα ἂδπὰ ἀδδίῃ, 
ἮΝ 85 Ἰραϊ ἱποαάεβ τὰς Πρ δ οὗ ἀἰνίπς τυ δηὰ 
ἱξε, [86 ΦΟΙΤΏΘΙ Ὀεϊηρς ἴῃς ΘΡΏΕΙΕῈ οὗ ἴδε ]Ἰαϊζου. 
-- [τὸ κυϊὰθ οἿσ ἴοοί ἰηΐο [9 ἮΔΥ οὗ ροδοθ.0 Τἢΐβ 
ἴθ 1ῃ6. ἐπὰ οὗ ρίνίηρ ᾿ἰρῃῖ, ἀπ 1805 οὗ [μ6 νἱϑὶϊ 
οὗ ἴῃς ἀδυβρῆησ. ὙΠῚ5 ἤριτε βυρρεϑὶβ νναϊ Κίς 
ἴα τδε Ἰῆρῆς (ΕΡΉ. ν. 8), ἃ5 ορροβεὰ ἴο " βιἰηρ ἴῃ 
ἀδυκηθββ.᾽ Α5 τῇς σψοτὰ “ρεδοθ᾽ ἴῃ ἴῃς ΟἹὰ 
Τεβίαμαεηΐς 8 βΈπεγα]ν υϑεᾶ ἴο δυπὶ ᾧρ αἰνῖπε 
Ὀ] οβϑίηρβ, ἃ 8686 ΨὨΙΟὮ σοσοῖνο8 οὐθὴ ρῥγεδῖεγ 
Ευ] 655 ἴῃ [6 Νεὸνν Τεαβίδιηδηϊ (566. οἡ σΒΔΡ. ἰ]. 
14), ἰἃ τᾶν Ὀς νν6}} 8δϊὰ, ἴμαϊς "τῆε γι σοη- 
οἰυάεβ 1 ἃ Ὀουηα 655 ῥγόϑρεοῖ ἱπῖο {Π6 511} 
ῬΑΓΕΔΙΠΥ πάθη ξυΐυγα.᾽ 

ψετ. 80. Απὰ [9 οδιλϊὰ ᾽ εἴς. Α βυμηηΐης 
ὉΡ οὗ ΠοΠπβ ἀενεϊορπιεηΐῖ ἴῃ ὈΟΟῪ πα βρι τῖ, 
ἀυτίηρς δὶ8 γουΐῃ. --- πὰ [80 ἀθδβοσίϑ, 1. Ἅς., ἴῃς 
ὙΠ|ᾺΘΓη655 οὗ [δὴ (566 Μαῖΐ. 111. 1), ψνὩΙΟΝ νγὰ5 
ποῖ ἔδλγ ἔγοτῃ 15 ἤοπις “ἷπ [6 Ὦ1]1-σουπίσυ ᾽ {(νεΓ5. 
ο, 6 δ) Τῆς ἘββΒθῆ68, ---α πηγῆς δηα βοαῖς 
εὐνῇ βοςῖ, ἀννεὶς ἴῃ [ἢ6 βδῖὴς τορσίοη, Ὀυϊ {ποτα 

15 ποῖ ἴῃς 5110 ϊε581 ανίάδηςε [αὶ Ἰομη σᾶπὶε ἴῃ 
οοηῖδοὶ ψ ἢ τε. ΤῊ τοῦ γοηθηΐϊ ψν85 σοηῖ- 
ὈϊπεάΩ͂ νὴ ἢ δρβίοτηϊουβηθϑο (Μαῖς. 1. 4). Ἢ 
[809 ἀδῪ οὗ εἶν τηδηϊοαείδίϊοα ππῖοὸ ἴδ5.8601.. Τῆς 
ΟΡεπηρ οὗ 8 οῇῆοϊαὶ 1:6, θη ἢς δηηουποεά 
ΒΙΠΊΒΟΙΓ 845 (ἢς ἔοσεσυπηευ οὗ ἴῃς Μεββϑὶαῆ. [1π 
ἰῆς οᾶϑε οἵ []᾿οἤη, ἰδ ρΟΥΆΤΥ σα Γαι ηϊ νν85 ξο]- 
Ἰονγοα ὉΥ ΡυὈ]ς 586 ξ} 655, τῃ6 Ομ6 ἃ5 16 ὑσερ- 
ΔΥΔΌΟΙ ἔοσ ἰῃς οἴμεσ. ὍΤῃ6 ταϊβῖακα οὗ Σποηδϑῦς 
11 Τσοῃδβϑῖβ ἰῇ πηιακίηρ ἰῃ6 τοῦ τγεσηαπὶ Ρεῖτηᾶ- 
πεηΐ, Ἰεδάϊηρ ἴο 1] πμῈ885 ΟΥ̓ 56] 5} ῥἱοῖγ; Ὀυΐ 
Ῥτοϊοβίδηϊβ οἔἴζεῃ ονεσίοοκ ἴῃ6 ποεὰ οἵ βυςὰ ἴδι- 
ῬΟΓΑΥΥῪ Ἡ]Πάγανναὶ, ἴο σαὶῃ Εἶπια ἔου οδὶπὶ τεβῆες- 
ἴἴίοη, τοϑὲ ἔγοτη Ἴοηῆϊοϊβ ἀπα οᾶγθβ, 85 Ψ6]|1] 85 
βίγεησιἢ ογ ἐπῖυτα οσΚ, ἰῃ Τσογηυπὶηρ ἩΠῈ 



ΓΒΑΡ. 11. 1-2.}] ΤΗΕ ΟΟΘΡΕῚ, ΑΓΓΟΚΟΌΙΝΟα ΤΟ {[Κ8ὲ. 251 

(οά. --- Τΐ5. σοποϊυβίοῃ, τορεῖδετν ψΠῺ τὰ6 ΡὲῈ- ἀοουτμεηῖ ἐουπὰ ὃὉγ [κ6. Τς ΟἸἹὰ Τεβίδιηδηξ 
Οὐ] τ βίγ]α οὗ ἴδε παιτδῖνε (ἔγοπὶ υεσ, αὶ ἴὸ ἴῃς βρί τ δηὰ Ῥ ΤΆΞΕΟΙΘΕΥ [48 ἰοὰ το ἴπ6 ἔτι γ 
εἷοβα οὗ ἴῃς οβδρίθ), Ἀ25 Ἰεὰ ἴο τὰς ἰδοῦν μὲ οοπ]εοίυγα, ἰδὲ ἰΐ γΔ8 ΟΥΙΚΊΏΔΙΙΥ τυτιτίο πῃ Ἐ1- 
ἰὰς ψἼΟ]ς ψαϑ ἰδκο ἔτζοιαῃ βϑοῖλα ἰγυβι  ὈΓΟ,. 

: ΟΗΑΡΤΕᾺΚ [1]. 1--20. 

714 δέγᾷ οὗ ϑξεεα : τς Απρείδς ΑΜ ομΟΘΉ:ΘΡ. 

Ι ΝῺ} ἰ οᾶπθ ἴο ρᾶ55 ἴῃ ἴῃοβα ἄδυβ, ἴδαῖ ἴζοτα ψϑηΐ 
οιξ ἃ ἄβδογεα ἔτοπιὶ (εβασ Αὐυριϑδίιβ, [μαΐ “411 [ῃ6 ψοτ]ὰ “5 8: Με 

2 βδοιϊὰ Ὀ6 (αχβά.32 (Α4πώ τὴϊ5 ἰαχίηρ νὰ8 ἢγϑι 8 τηδάβ ψΏθη 

3 Ογτεηΐι5. νγ)48 ὁ βΟνΘΓΏΟΥ οὗ συγ.) Απὰ 811 ψεηΐ ἴο θὲ ἰαχεβα,δ ὁ ψίαρ. 1. 

4 ΕΝΕΙΥ ὁπ6 ἰηΐο ἢἰ5 οὐῃ οἰϊγ. Απά Ϊοβθρῇ αἷβο “ Ψψεηΐῖ ὕρ “ ἔγοπι οἰαρ, νὰ. 

( 811|66, ουέ οὗ ἴῆ6 οἰἵγ οὗ Ναζδγείῇῃ, ἱπίῖο [πᾶφδϑ, ππίο “τς οἱ ἀανν Ἵ : 

, οὗ Ῥανὶά, νψῃϊο ἢ 8. ο4164 Βειμ]εθθπη, θ΄ θεσδιβα μῈ νγὰβ οἵ ἴῃς ὅρη νὶ " 
τς Βουβ6 δΔηα 9] πεαροὅ οὗ Ὠανὶ4,) Τὸ Ῥὲ ἰαχεᾶϊ νι Μᾶτγ 7 ἢ15., ὅδε ομαρ. 
6 ξεροῦθες νο,8 Ῥεΐηρ ρστεααῖ ψἱ ἢ οΟὨ]ὰ, Απά 80 ἰξ να5, (δαϊ, “ ἄξω τι, 25: 

δ Ὦ 116 ἴμεν ματα ματα, ἴ6 ἄδγβ λεγε ΔοσοπΊρ 5864 10 τπαΐ ϑἢ6 α Μας Ἷ τ 
7 Βῃοιυϊά Ὅς ἀοϊϊνοεγεά. Απᾶ 8ῆ6 Ὀτουρῆϊ ἔοσεῇ ἰμοσ βγβίςῬΟση ᾿ξ. εν. 

800, Δη4 ἔψνταρρεα πὴ ἴῃ βνδαα] της οἰοῖῃθ5, δηα ὅ1α᾽α ἢϊτ Ὁ ὙΞΓΑΣΙ τα: 

ἴῃ ἃ τηδηρεῦ; Ὀδοδιιδα με 8 ὯῸ ΓΟΟΙῚ [οΥ ἴπθπὶ ἰῃ ἐἴῆ6 14: Ἐμαρ.. 
χχιΐ. τ. 

ἴπη. »ε' (ΠΡ. χχὶν. 
: Αςῖδ χίϊ. 

8 Αμπὰ ἴδμεογε ψεσα ἴῃ [ἢ6 5884116 σΟΙΠΙΓΥ ϑῃορῃθταάβ δΔοϊἀἸηρ ἴῃ κἕμοι ἜΝ 

9 ἴμε Πεἰά, Κεαρίῃρ 11 νναϊο ονασ {μεὶγ οοῖκ ὈΥ πἰρδί. Απά, 1ο,12 5 898 ἐμαρ. ἢ 
δε 15 Δηρεὶ] οὗ [6 Γιοτὰ "' σατηα ὑροῃ 16 ἴῆδτα, δηὰ "ἴδε ρίογυ οἵ 5 ἴα ἴα. 6, Φ Ἰοδη ἷν. 42: 

[868 Γιοτὰ βῆοηςβ γτουῃὰ δρουῦϊ ἴπεπι; δηά “ 1ΠΕῪ ΜΕΓῈ 50 σὲ δέγαϊά. λὰ ὑ υας 

Ιο Αμὰ [88 δηρεῖ βαϊά υηίο ἴβεπι, Εδᾶγ ποῖ :1δ ἔοσ, θθθοὶά, 1 Ὀτίπρ ἔαρος 

γου φοοά 15 ἰἀϊηρβ οἱ ρτεαῖ Ἶου, ϑεϊο ἢ 5811 θ6 ἴο 811 ρβορὶε. 7 το 3οῖ" 
11 ΕῸΥ υπΐο γοῖι "15 Ῥογῃ (ἢ15 ἀδγΥ ἴῃ “ ἴΏε οἰἵγ οὗ Ὀανὶα 44 ϑανίουσ, ς ἄξωρ ἢ, 4: 

12 ὙΜοΗἾ8 15 " ΟΒτῖβε “ἴῃς Τοτὰ, Απα ἐτμῖ8 «λαλὶ ὁσ ἃ 19 βίρτι ἀπο χοᾶ το 
τ᾿ Θδτη, 11. 34: 

γοιι ; χε 5241] βπὰ τῆς 9. ὈΔ06 ἢ ψταρρεά ἰῃ βϑινδαα]ηρ οἹοίῃ 68, ΠΕΣ Ν ἫΝ 
13 δἸγίηρ δ ἴῃ ἃ τηᾶηρεσ. Απὰ βυάάθῃϊυ ἴῃεγα γγὰβ Ψ ΠΏ [Π8 Δῃρ6] 15. νῇ. ἦν 

κἃ ταυϊεἴτυε οὗ τῆα Ὠδανεηϊγ Βοβὲ ργαϊβίηρ (οά, δῃᾷ βαγίηρ, - ὅκα, πανία, 
[4 ἡ ΟἸοτΥ ἴο (οὐ “1ὴ [ἢ6 Ὠϊρθαβῖ, 3: Ρὲ. 8: 

᾿ Απὰά ου δαγίῃ ἔρβδςε, Κ ροοά ψ11}} ἰονασγὰ πηθη.3 αὐνί!. Ἢ 

15. Απὰ [ἴ σᾶηια ἴο ρ455, 8523 [ῃ6 δηρε}]5 ΨΕΓῈ βΌΠΕ ΔΨΑΥ ἔγοτῃ ἴθεῃ " ΦῬ' αἰκ. 
ἱπίο ἤδάνβῃ, (ἢ6 5Βῃθρῃθγαβ βαϊα οὴς ἴο δηοΐῃογ, [εἴ 5 πον ρΡῸ Ἦ ἡΜωα. καὶ. 

Ἔνθ υπηΐο ΒειΙἤδιω, δηά 566 [ἢΐ5 τϊηρ ψὨΟὮ 15 σοτης ἴο Ρ488, τ Ῥε. ἱαετς 
τοὶ Ἡδλκ. 1ἱ 

1 ΝΟΥ 3. ρῃσο δά 8 ΤῊΪβ νψγαβ ἴῃ6 γβί δησοϊτηθηΐξ 9. ΠᾺΡ ἷ. 
4 Ουϊγ 18 δ᾽ ρῃγο] {Ππειβοῖνοβ 8. ἔτ Τ᾿ ρῃΓΟΪ Ὠϊπη56 1} ζει : ἐν βιρῦ αν 
8 ὙΠῸ νγβ Ὀαίγοί Πα ἴοὸ ίτῃ (σεοογαΐρρ ἐο 1.4 ζσε: στεΐλογ 145) τ; ἘρΡΏ. ἰϊ. 
9 1 σδῆγα ἴο ρ858 10 ξ}1 816 ἃ 1 δῃὰ Κεαρίηρ 5.7) (οΙ: 

15 χὴε δεεξ απίλογέξέσς ογεῖζ ’ὸ 18 Δῃ 14 ςἱοοά ὮΥ " ἔρον ςΒδρ. 

18. ψῆο 19 τἢ6 ὯΔ 41 Δῃῇα ] τλὰ ; Βα. ἢ: γἱηρ 
53. ρῬρεᾶςσε δηίοηρ 6 οὗ Οοα': ροοά ΡΙβαβίγε (σγεεξ, αερογαΐηρ ἐο ἐλ ὄεε 
Ἂ {ΠΕ Ὁ Ππ0ε᾿ ΤΩ ΘΏ οὗ ροοά ρ]6Α50Γ6) 

λυ 15. 
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1Ι6 νἢϊοὴῦ τὴ6 Τιοτά παι πιδάθ ον τἰπῖο 118. 

[(Η4Ρ. 11. 1--20. 

Απὰ ἴῆαΥ οδπλ6 
ΜΙ Βαϑβίθ, δηὰ ἔουηὰ Μδγὺ δηὰ Ϊοβθρῇ, δῃά ἔτμε Ῥαῦε ἱγίηρ ἴῃ 

17 419 ΤῊΔΗΡΈΓ. Δηά ψῇθηῃ ἴεν μδᾶὰ βθϑὴ 22, ἴῇδυ τηδᾶάς Κπονῃ 

Δριοδα [6 βαγίηρ Ὁ ἡ ὨΪΟΝ νὰ8 (οἷά τῃδηὶ σοηῃοσγηΐϊηρ 35. [ἢ15 
18 οἰ, Απάὰ 411] {δεγ ἴῃαΐ δεαγὰ 22 νοηάδγθα δί' ἴῇοβα [Ὠϊηρ8 
ἽΟ ΜὨΙΟὮ μέγα (ο]4 35 τμαπὶ ὈῪ ἴμ6 Βμερβεγάβ, Βυϊ" Ματγ Κερί 8]] ς γε. τι: 
20 ἴμεθ6 τἈϊηρβ,57 δηὰ ροῃάεγεά 38 ζἤφρε ἴθ ὮΙ ἢφρασί. Απά τἢς εαΐχ᾿ σι. 

ΒΏΘρΡἢΟΥα5. τεζυγησά, 5 ρ]ογἔγίηρ, δῃα ῥτγαϊβίηρ οά ἔογ 411] {ἢ « 8εε Μαιι. 

[Ὠϊηρ5 παῖ [Π6Υ Βαὰ μεοαγὰά δηὰ βεξῆ, 8ἃ5 ἰἴΐ νὰβ [014 3 θη 
(δ. 

3. (γεοξ οοποογηΐηρ [ἢ 6 βδυϊηρ 
36 φροΐίκδῃ υπΐο "» ΒΑΥΪΠΡΒ, 

ΟΟΝΤΕΝΤΒ. 6508 οὗ Νδζδγειἢ Ὀοσῃ πη Βειἢ- 
Ιεβοι (Μαῖς, ἱΐ. 1-11)]|. ὙΤῊ5 βϑοίίοῃ Ὠδγσγδίδβ : 
ἴῆς οἰτουπιδίαπςεϑ ὙΠΟ Ἰεὰ Η58 τῃοῖῃοῦ ἔτοπι 
Νζαγεῖῃ (ςὮδρ. ἱ. 26, 56) ἴο ΒεΙΒ] ἤθη (νεΓβ. 
1-);} ἴῃε ἔδοϊ δπὰ ρδος οὗ Ηἰβ Ὀ᾽γῃ (νευβ. 6, 
5); ἴδε ἄσβε ροόβρεὶ πηεββαρε, ΌὉῪ ἴπε6 τοῦ ἢ οὗ 8Δη 
δΔηρεὶ, ἴο Βῃορῃεγαβ ἴῃ ἴῃς δε] 5 (νεῖβ. 8-12) ; 
[ες Ἰογουβ βϑοῃξῷ οὗ [Π6 Παανδην Ποβίβ δὲ [ἢ]15 
δηπουποειηθηΐ (νοῦβ. 13, 14) ; ἴῆς νἱβὶϊ οὗ τῆς 
Βῃσρδεγαὰβ ἴῃ οὈδαϊεπος ἴο ἴδε ληρεῖς τησββᾶσς, 
(νεῖβ. 155-20); ἰπαὶγ ῥσαῖβα, πεᾶνθη δηὰ δϑιίἢ 
αηἱεηρ ἰπ [ῃς σα] εγδῦοη οὗ ἴπε ΠΑΝ. Υ. -- ΤΏεΞα 
ΒῈΡΟΓηδίυζαὶ ουθηΐβ 1ἢ δοσερίεα, τα σοποϊυβῖνε ἴῃ 
τοῖν βοῦν ἴο ἴπε ὈἸνηε-πυπιδη Ῥεσβοι οὗ 
ΟὨγιβι. Νὸ οηδ, ᾿ῃνοητης ϑἰδίειηθηΐβ ἴο ῬΓΟΥΘ 
πη ϑυρογηδίυσαὶ οτἱρίη οὐ [}6805, ψουὰ δᾶνς 
Ὀεδη βα ϑηθὰ ἢ (ἢ18 ὈΠοΣ ϑκαίςῆ, οὐ νυ τῆς 
διηουπὶ οὗ ταϊσδουϊουβ ἱποϊἀδηΐ ἤδτγε ἱπισοάδυοςά. 
“1π τῆς ἀεῖ41}5 οὗ [πη6 Ὠϊδίοτγ, ἴῃ 6 Βυρεγηδίυγαὶ 18 
οοπῆησα νη τῆς Πτ115 οὗ [η6 ϑι οἰδϑὲ ΒΟ ΕἰΥ 
δηά τηοϑῖ ρεγέεςϊ 50 Δ 111}, αὐὰ αἰ Βἔεσϑ Δ᾽ οζεῖῃοΥ 
ἱῃ 118 τεβρϑοῖ ἔσοπι ἴῃ 6 τρασνο]8 οὗ ἴῃς Δροςτῖγ- 
ῬῇΔ] ψυτηρβ.᾽ (Οοάσδ) ὙΤῆς πιδὶπ χρυχηδπὶ 
ἀραϊηβί (Πς ἰδίου! δ] σπασδοίοσ οὗ ἴῃς σμαρίεγ ἢδ5 
Ῥδδη ἄγαννῃ ἤτοι ἴῃ6 αἰ ΟΌΠΥ ἀθους τη6 σοπϑαβ 
ὕπάεγ Οὐϊπηΐυβ; ας 186 δοούγδον οὗ [ΚΕ 
βίδίεπιεηῖ οδηποὶ 6 ἀἰϊβρτονεᾶ, δηὰ ἰῃς [|αδἰαϑὶ 
ΓΕΒΘΆΣΟΠΘΒ ΠΟΠΗΊΤ 1. 866 Οὔ ΥΕῚ. 3. --- ΟἿΟΣ 
ΡΞ ΟΡΘῺ ἴο αἰβουβδίου 16 : ἰδῆς ἀδῖς οἵ ἴδε 
ἵττὴ (566 οὐ νϑὺ. 8), ἀπὰ {πε Ἴχᾶςξ 8686 οὗ τὴ8 

ΔΗΡΕ]5᾽ βοὴν (566 οἢ νεσ. 14). 
ΕΓ. 1. ἴὰπ ἴπο60 ἄδγα. [Ιπάεδηϊΐ ; ἀρουΐϊ ἴδ6 

πηε οὗ τῆς ὈΓΠῚ οὗ οδπ ἴῃς ΒΔρΈΒῖ. --- ΤΘΣ:9 τϑηΐ 
οπί 6 ἄθαῖθο, Δῃ δι οῦτδᾶνα οαϊοῖ. ἌΝΏδη ἰἴ γγᾶ5 
ἰδβδιιθα 8 ποῖ οὗ ὈΧΙΠΊΔΓΥ ἱτηρογίδηςε ; 1 δϑεοϊεὰ 
Τοβερὴ πὰ Μδτσυ "ἴῃ ἔῃοβε ἀδυβ.᾽ ---αῖ} [89 Ψοχϊᾶ, 
2. Φ., τὴς φ͵οναρε οὐ. ὟΝ Βῃου]ὰ ποὶ, ἴο ἀνοϊὰ 
ἀμ δπουϊγ, Πτϊς τς το ῬΑ]εβ ηα. --- Βῃουϊὰ ὯΘ θη- 
ΤΟ]]οὰ. ϑυσὴ Δῃ δηγοϊπιοὴΐ τνᾶ8 Κὸ ἃ τηοάσσζῃ 
σοηβὺβ ; Ὀυὲ 45 (ἢς Ὁ] πηγαῖα ῬΌΓΡΟΒΕ ννᾶ5 ἰαχδῦοηῃ, 
ἴδετε νγᾶ58 ἃ γαεσοσὰ οὗ ΡΓΟΡΟΓΙν. ΤΒς νογζὰ Βοσε 
υϑεὰ, 1ἴ 15 οΪαϊτηοὰ ὈΥ Βοιῆθ, Ὧ48 δἰ ΑΥ5 ἃ σεξει- 
δῇςε ἴο ἰΔχ-]} 1518, 38 αἰβῆπρσιυ 5ῃοα ἔγοπιὶ ἃ πΊΘΤΕ 
σΘΏ505 ΨΠῊ ἃ νἹ ΘΝ ἴο ΓΘΟΤΟΪ Πρ [6 Ἄττην. ΓαΚα, 
τῃεγεΐογα, τηῖσς ὈΧΤΟΡΟΣΥ υ56 (Π]8 ἴεγηι, Ἔνθ 
τπουσῇ δἱ ἔπε {πιὸ ποτα ΔΒ πὸ ανοεσαΐ οὗ τῆς 
Ῥιοροβεὰ ἰδχίηρ. Ααδεσνγαγὰβ ἤθη ἃ τορσυϊαῦ 
ΤΟΙ ΒΙΓΔΈΟΙ ἔογ ἰαχδίίοη ἰοοῖς ρἷαςε, δοσοσάϊηρ ἴο 
ΟΒΘΡὮυ5, 8ῃ ἀρτοδὺ οσουγγοα (Δ]]υἀ δα ἴο Ὁγ Γυκςὸ 

ἴῃ Αοἴβ ν. 37); ἤδῆοα δὴ ἄνονδὶ οὗ ἰῃς ρυτ- 
ἸῚ δὲ δὴ οδϊ ου ἀδῖο, ὙὯ1Ὸ6 Ηετγοά 'ψΔ8 511] 
ἴην, ψουὰ πᾶν οοολβίοηβα 4 ἀϊδβίυσῦαηος ; θα 

35. γἃὰ35 5ΒΡΌΟΚοϑη ἴὸ πδ δῦουΐ 
38 ρΡοπάδηηρ 39 ΞροΚθῃ 

οὗ δυςἢ ἃ ἀϊδίυγθαπος ἀθουὶ {815 ἄτης ἴΠοτα 18 ὯὩΟ 
τεσοσά, 168 τὸ δοοορῖ ἴῃς δῃσοϊπηξηΐ 8458 γόβοπι- 
ΠῈΣ ἃ πιοάθσῃ σοηβυβ, 811 αἰ Ό  νλπίβμ 68, 
ἔογ Αυρυϑβίυβ οτἀοτεὰ βυςἢ δὴ δησοϊμηθηΐ δὲ ᾿θδϑὲ 
ἴσος {Ππ|658 αἀυτηρ 5 γεῖρη, δηὰ ἴῃ βίδ βιϊ 8 ὑσθ- 
Ρατεὰ ὉΥ Ηἷπι, ἃ5 ψὰ σΟΥΙΔΙΪΥ Κποῦν, ἴΠοσα τγᾶ8 ἃ 
τεοοχὰ οὗ 6 ρορυϊδῆοῃ οὗ σουπίτ65 τυ]εὰ Ὦγ ἀδ6- 
Ῥεπάθδηϊ Κίηρβ, ϑῦοἢῃ! ἃ8 Ἡεγοά. [Ιὲΐ 18 ἴσιο, [6 
ἀαῖς οὗ πὸ οπς οὗ 
ἴη65886 δηῃτσγοϊταθηΐβ 
σοτεϑροπβ ὙΠῸ 
ἐμπαῖ δϑϑισηεὰ ἰο 
ἴῃς ὈϊΓΓ οἱ ( γϑῖ, 
Ὀυξ βοῦς [ἰπὶῸ 
ποῦ εἰαρϑε Ὀε- 
ίοτε ἡπάει νου]ὰ 
6 βιδ]εςιεα ἴο τῆς 
ΡῬτον 51:08 οὗ βυςἢ 
Ὧἃηῃ εὐϊς. Αἱ τὴς 
ἀδαιῃ οὗ Αὐυσυβῖυϑ 
Δ ῬΆΡΕΙ ὑτεραχεᾶ 
ὉΥ δῖπι, σοηίδίηΣης 
ἔν} 5: αβιεϊοβ οὗ [6 
ΘΙ ΡΙγε, Μ)͵ὼ5 τεδὰ 
Ῥεέοτε ἴῃς Ἐογηδη 
ϑεῃδαΐθ. ῬὉΤἢ15 1π|- 
Ρ| 168 ἃ οεηβϑὰβ οἵ 
(Ὡς ῬΡορυϊαϊίοη οὗ 
υᾶδα δος Ὠϊὴθ 
ἔοτε τῇς ἀδδίῃ. 

οὗ Αὐψυίυβ (Α. ἢ. 
14). Το Ἰδῖογ οθη- 
815 ὑπάο Ουἱτὶ- 
ἢἶΐ5 (α. Ὁ. 6), 
ὙὮΙΟ 5εθη8 ἴο . 
ΒανῈ Ῥδδη βρεςο]ῆ- 
ΟΔΪΥ ἔογ ἰῃς ῥι- 
Ροβα οὗ ἰαχαίϊοῃ, 
τΟΌΔΟΪΙΥ ἀϊὰ ποῖ 
ὉΠ 5} ἴῃε 5ἰδίϊβεϊοβ ἔσοτα Τυἀεα ἔοσ ἴ[ἢ6 Ῥᾶροσ οὗ 
ἴῃ δροτοσ, Αὐυρυβῖυ5 ογαετεὰ δ5 ἤγϑξ σεηββ 
οὗ ἴῃς Ἐοχιδη Ῥδορὶς ἴῃ ἴδε γεᾶῦ οὗ Εοχῃς γ26, 
δηὰ ἢς σου] βοάγοεὶν ἱεᾶνς (18 ἱπηροτίδηϊ Κιης- 
ἄοπι ουἱ οὗ νἱενν πη} ᾧ. Ο. 79 (ἴῆς ἀδῖε οὗ ἴῃς 
ςεηβυβ οὗ Τυἀεὰ ὑπάεγ Οὐυἰτιπῖυ5β, πιεπ οηεα ΡΥ 
7οβερῃυβ). Ὀυτίηρ ἴῃς ψμοὶς οὗ {815 ρεγοα κὲ 
γγὰ8 ἀερεπάδηϊ ὑροὴ Ἐοπὶς (υπάεῖ Ἡδτοὰ δηὰ 
Ατοδμοίδυβ). 

γε. 2. Απᾶ {λὲν ψὯϑ ἴδ βσεξ θῃχοϊτηοχι τηϑᾶθ 
πο π Ουἰτίηϊυα 'τὯϑ ΚΟΥΘΥΟΣ οὗ βυτία. ΤὨ]5 15 
(ἢε παῖυγαὶ βθηβ6 οὐ ἴῃς νεῦβε, [κῸ Πανὶηρ ἴῃ 
ταϊπὰ [86 σεεοπα ἀπὰ τόσα ποϊεα δησοϊπιθηὶ ὉΠ 6 οΓ 

Αυρνεῖυς (ο98'. 



ΓΗΑΡ, [1]. 1-20.] 

Ουτιηίυ5, τηδητοηςα ὈΥ Ὠἰτη561ξ (Αςίβ ν. 37) δὰ 
ΕὙ Ζοβερ ὺε ΤΒς πιδῃ σεξεστεα ἴο υπάοιδίεα!] 
8, διεζρίες Ομγέμίες (ποῖ Οπέγίμμ5); (86 οἵ- 
ἤςε νγ»ὰ8 ἰδὲ οὗ ργεβϑίἀδηξ οὔ σονεῦῃοσ οὗ ἃ Κο- 
ΤΑΔῚ Ῥτγονίποα (ΘΟ ΟΔ]Π]1Υ, " Ργοςοῦδ50],᾽ ΔΙ που ἢ 
ἴῃ Τσῇδρ. 111|.1 16 ἴδτὰ 15 ΔΡρ]]ςα ἴο ΡΙΪαῖς, νγῆο 
ὙὯ5 ΟἾΪΥ ῥχοσυγδίοσ). Ασοογαϊης ἴο [Ὀβερῆυϑ, 
1818 Οὐ η5 Ῥγ88 τηδὰς σονοτηοΥ οὗ ϑυγία εἰχῶς 
ΟΥ ἴδῃ Υδᾶγβ 7227 ἴῃ6 ὈἰΓ οὗ (χὶβίῖ, ἢ }]6 δο- 
οοτάϊης ἴο ἴδε βιδιοιηςηΐ οὐ Τογίυ ]δη (ἰβοϊαϊαὰ, 
Βοψενοσ), ΟἸσιβὶ 8 Ὀοσπ Βδη Ο. ϑαδξυσζηϊηυβ 
45 σΟΥΕΓΏΟΥ οὗ 5υτσῖᾶ. 

ΤῊΗΕΞ ἘΝΕΚΟΙΜΕΝῚ ὕΝΘΌΕΒ ΟΥἸἹΕΙΝΙῦ5. Κὲ 
Βο]ὰ ἐμαὶ Ουἱγ πὶ ννᾶ8 δισίσό σονοῦηοσ οὗ ὥϑγτίδ, 
(6 ἄγβι πη ἀρουΐ ἴῃς ἀδία 502}}γ αϑϑϊίῃηεα ἴο 
τῃς Οἱ οὗ (γέ, 1. Απ οἱ τῃοηυχλθηῖδὶ ἰῃ- 
δοσρτίου 806 8 Κ8 οὗ ἃ σεεορεῖ σου Οσβἢ (Δοςοτά- 
ἴῃς ἴο [86 δυϊπουιῦ οὗ ἴῃ 6 οοἸεργαιεα ϊβίογίδῃ 
δηα δηϊαυλτίδῃ Μοζωπιβ6η), πὰ [818 ἰ8 σοῃ- 
διτηδα ὈΥ ἃ ρᾶϑϑαρε ἰῃ Τδοϊϊαβ (πκαΐ. 11, 48, 45 
ἱπίεγρσεῖεὰ Ζυιηρὶ διὰ Μοιμπιβεὴ). 2. Ὗ ε 
Πᾶνε πὸ ἀεῆπιῖε τεοογά οἔ ἴΠ6 σονοῦποῦβ οὗ ϑυγία 
Ὀεϊνδεη Β. Ο. 4 ἀπά Α. Ὁ. 6---ἰδῆ γεᾶβ. ΝΟῊ 
ἀυτίηρ τ 8 της Οὐ] πη τηυβὶ μὰν Ὀδοη ῥσοὸ- 
σοηϑαὶ βοιηςνῇοτγα (Ὡς δα Ὀδαη σοηβὰ] ἰῃ Β. Ο. 
12), πὰ πιοβῖ ΡΥΟΡΔΌΪΝ ἴῃ ΘΥΓΔ, βίπος ᾿ξ οδῃ Ὀς 
τόνϑη ἴῃδὶ ἰΐ νγᾶϑ ποῖ ἴὴ [ῆ6 ΟἾΒΟΙ δδβίοσγῃ ργον- 

1η0685, ἀηαὰ ἢς 8 ἰῃ ἴῃς Εδϑὲ Ὀδέογο Β. Ὁ. 4 (30 
Α. ΝΥ. Ζυπιρί). Τῆς 5διαιεπηδηὶ οὐ Τεγζ ]λὴ 18 
δῖ οὔος ουὐϊνεῖρῃεα Ὁγ ἐμ ς [τῖσα ταρεδίθα 4556Γ- 
ὕοῃ ΠΡ ΗΣ Μ ἀηαὶ οὐτ Γοτὰ ψγὰ8 Ὀοτῃ 
ηεγ Οὐἰτηϊ5, Δα Πὶβ ἌρΡ6Ά] ἴο ἔπ6 τερίβϑίεσ 
δὴ τηδαδ ἔοσ σοοηδιτηδίίοη. Α τηϊϑίδκα οἡ τῆς 
Ραχζὶ οὗ 80 σλγοῦι! Δλὴ ᾿νοϑΌ ΑΙΟΥ 15 οὖ οὗ ἴδ6 
ποδίίοη. ΙΕ Ουϊτηἰυ5 Ὠδὰ ποῖ Ὀδεη σοόονοσηοσ οὗ 
τί δ [ῃδί {{π|6, [ΏΘΓΘ ΕΓ ΤΔΠΥ͂ ΡΕΓΒΟῚΒ ᾿ἰνὶην 

γῆ ο οουἱὰ δηὰ ψου]ὰ μανα ροϊηπίδα ουξ (ῃς τὰ ῖ8- 
ε. 
Οὐδεῖ ὀχρίδηδίίουβ : (1) ϑοῖὰς ἴ8Κ6 ἴῃς ποτχὰ 

ἐγαηβιδίοἃ ὁ νγὰϑ ζΟΥΟΓΠΟΥ ᾿ πῃ ἃ ΙΏΟΓΤΕ ζΟΠΟΓΆΙ 
86η86, Δηά βῦρῃὈροβε ἔδαῖ Ουϊτπὶυβ δοϊςα 25 Δη δχ- 
ΤΓΔΟΓΟΪΠΔΥΥ͂ ἐεραξέ οὗ ἴπε ΘΙ ΡΙΓΟ, ΟΥ 458 αυεϑδίοῦ, ἴῃ 
φοπαυςσίίης 1815 Οδπμβαβ, ποῖ 48 Ὁσοσοηβυ. ΤὨΪ5 
Υἱενν 5 ὑγαξοσαῦ!ς, ἰξ τπδί οὗ Ζυταρὶ σλπποὶ "6 805- 
(Δἰηεα. (2) ΤΣ υυδηϑβ᾽διίίοῃ οὗ ἴῃς Ε. Κν. “"ΤῊ5 
ἰλχίηρ Ῥῶ3 δτϑὲ τηδάς ἤδη Ογτσγεηϊυβ τγᾶ8 σον- 
ΘΓΏΟΥ οὗ ϑγτία,᾽ ἱπιρὶ γίηρ ἰδὲ [μὲ ἄδοσθε τνᾶ8 
τολὰς δὴ 6 μη οὗ ἴδ6 ΓΒ οὗ (τε, Ὀαϊ 
ποὶ σαγδα ἰηῖο εβεος υπΠῈ} τῆς ρσονογηοσβῃϊρ οὗ 
Ουϊτηἰυ5, ἃ ὨυΑΡΟΓ οὗ γελΓβ δἰϊεγιναγάβ. Βυΐ [}15 
ταεδηΐϊηρς που] Ὅς Ὀτουσῆϊ οὐἱ ὈῪ ἃ νεΙῪ ἀἰετεηὶ 
Ῥῆγαβε ἔσο ἴῃς οὔ υϑεα, (3) Θ᾽ τλ114γ ἴὸ (15, θὰ 
ΤΟΥΣ ρΥ ΔΙ ΓΔ[(4], 185 ἴδ Ιηἰογρτγείατίοη, “ΤὨ6 
ἰχίηρ 1561} γγαβ πιδὰδ ἔοσ ἴῆς ὅσϑὲ πιο ἤδη, 
εἴς, Νείῖποῦ οὗ 656 πηδεῖβ ἴ6 ΟΠ ΟΌ]Υ, δἰησα 
ἴῃς ἐχοοι!οη οὗ {πα εὐϊοϊ 5 ἐπρ] 6 ἴῃ τῆς οοτὰ- 
ἴηρ οὗ Τ᾿ οβερἢ ἴο Βεῖθ] οι. ϑοῖὴς βϑῦρροβε ἰδδῖ 
τὴς ἀεδῖῃ οὗ Ηοτχοά οδυβεοα δὴ ἱπίεγγυρίίοη, 80 
πὲ τὴς δηγοϊπιθηΐ τν)8 τηδᾶθ Ἴσοϊηρ]οῖς, ὑηάοσ 
Ουϊπηΐυ8. Βυϊΐῖ ὁ νγᾶβ τηδᾶς ᾽ ἀοεβ ποῖ τηξδῃ "νν 88 
ςομιρ εῖοα;,᾽ πὰ ποτα ἰ8β ῃο ἢἰδίοτγίιοδὶ ὑσγοοῦ οὗ 
ΒΌΓἢ ἱηϊογγαρτίοη. (4) [ὑ 18 ὈΔΓΟΙῪ ῬΟβ51:0]ς (δὶ 
[6 ράβϑαξε πιδδῃβ : “τηβ ἰαχίηρ ἴοοῖκ ρΪδος ὀζύογε 
Ουϊπηϊι5, οἴο. Βαὲ ψῆδι Ρυτροβα οου)ὰ {πεσε Ὀς 
ἴῃ Βυ ἢ ἃ 5Βιἰδίομεπε (5) ΤῊΣ βυρροπίίίοι ἴπδξ 
ἧς νὰ5 ἃ τῇοσε 2γιξεξέν ἰαχίηρ ἡ ϊοὰ ΓΚα σοπ- 
ἔουμα8. ὙΠῸ [6 Ἐοτϊηδῃ σδηϑιι8 5 ὈΓΓΘΥΙΥ ὑλνδΓ- 
τλπιδα. 

γετ. 3 
ἴδε ΟΕ οὗ 818 Ἔεχισδςοη (σοσιρ. νοσ. 4). Τ 8 
ΜΔ58 ποῖ (ῆς Ἐοιηδη οὐϑίοτῃ, Ὀυϊ νὰ8 ὈΓΟΌΔΟΪ 
δαορίεα 248 ἃ πηδᾶϑυσε οὗ ΡΟ ΠΟΥ ἰῃ δοοογάλποα 
πῇ ἴῃς ον 88} ΠΔΡἢ 5 ἴῃ τεζαγαὰ ἴο σζεηθαὶορίεϑ. 

ΨΟΙ,. 1. 23 

ΤΗΕ ΟΟΘΡΕῚ, ΑΓΓΟΚΌΙΝΟ ΤΟ ΚΕ. 

ΕΥΟΥΥῪ σὁ50 ἰπίο πἷὶσ οὐ Οἱ Υ, 1. Ζ., ἴο 
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Ἐοιηδῃ υβϑᾶρε ταηυϊτοα (ἢς δηγοϊπιθηξ οὗ ποϊηδη, 
διὰ ροββιΪν {Πεὶγ δοῖαα] ρσγαβϑοπος δὲ (ῃς ρ͵αος οὗ 
δηγοίαθηῖ, ΤῊΪβ τιϊχίυγε οἕὗ Ἐογηδη δπὰ [εν 58 
υϑᾶρα, 50 ΠΠΚοἷγ ἴο ΟΟΟΌΓ ἱῃ Δ4ῃ δητγοϊτηδηξ, δά δ 
Ὁηάεγ ἃ εν 5} Κίπρ γεῖ Ὀγ οτάδυ οὗ ἰῆς Βοχγδῃ 
ἘΤΆΡΘΙΟΥ, 8 ἃ ϑίσοῃρβ ὑγοοῦ οὗ {6 δοουγδου οἱ 
Τακεβ δοοουηῖ. 

γετ.4. Ῥομῖ πρ. ΤΣ υὑϑ08] Ἔχργαββίοη ἔοὸσ 
8 ἸΟΌΓΠΘΥ ἰονγαγαβ [συ 5816 1]. --- ΒΟΙΒΙοἤ θη. 966 
ου Μαῖϊ. 1}, 1. 

γει. ῥ' ἌΣ Μασ. Ἐνεη ἱξ ποῖ σεαυϊσχεα ἴο 
ἀο 80, 586 παίγα !Υ δοσοιηρδηϊςα [βαρῃ. [Ι͂᾿ ΒΟΥ 
δου ασ σοπαϊ πο 886 που οἰηρ ἴο Βἷπι, 68- 
ῬΘΟΙΔΙΠῪ 45 811} δα δε οἸδασεὰ ὑρ θεΐπαεδη {6 πὶ 
(οορ. Μαῖϊξ. ἱ, 18-25). Ῥεγῆδρβ [86 Ρσορῆθου 
τεβροσπηρ ΒΕ] μοτ (Μ|οδῇ ν. 1 ; οορ. Μαῖί. 
1. 6) 8 ἴῃ ΠΟΥ πιϊηά. ϑοιῆς [δῖ ηἰς (δαὶ 5886 
ΨΔ3 ΔῺὴ ΠΟΙΓΟΒ5, ΠΑν]ηρ Ροβϑεβϑίουϑ ἰὴ Βαίἢ]6- 
στα, δηᾶὰ τποσείοσγς ΟὈΪ ρεὰ ἴο ἌΡΡΘΑΓ ἴπετα ἴο 
ταργαβοηῖΐ δὴ δχίϊηοι ἔαταῖγ. Βυΐ δὴ βιοῖγεββ 
ψουὰ ποῖ θ6 κα ὶγ ἴο βεςἊῖκ τοῦυρα ἰῃ ἃ δίδθ]ς δὲ 
ϑυςἢ ἃ Τπι|6. -- 0 ψδὯϑ Ὀοίχο θὰ [0 δἶχα, Ι[Ιἱ ἷ8 
οεγίδίπὶν ἕοτοίηρ ἃ αἰβησυ Ὁ ἀροὴ ἴδ ραββᾶσα ἴο 
ΒΑΥ (μαὶ ἰξ οοηἰγδαϊοία Μαίΐξ. 1. 24. [Ι᾿ βεειη8 
ΤΑΠΕΙ ἴὸ βεῖ ἔογσί ἢ [Π6 δου] ΥΥ οὗ ἴῃς οᾶ5ς, ἃ8 
ἴοτα ἀεβουθοά, ΤὮδ νοῖβε ϑῃεαὰβ ηο Ἰ'ρῃϊ οἡ 
τῆς αυεδίοῃ, ἩΠΘΊΒΕΙ 8ὴς ἴοο ψεῖς οὗ ἴτε ἤουβα 
οὗ Ὠανίά. 

νει. 6. ὝΜΗΣο ΤΟΥ ᾿τοῖθ ἴποσο. Αροουρβαὶ 
Ἰεχεπαάβ (611 ΠΟῪ 516 νγῶβ ονδυίδίκαῃ οἡ ἴῃ6 ΨΔΑΥ͂, 
δηὰ βουρῃῖ τεξυρα ἱπ ἃ σᾶνθ. ΠΟΥ 56εῖῃ ἴο ἢλνα 
αττὶνεὰ τῇ Βει ἤδη, δηὰ βουρϊ 5ῃ 6 το  ἰῃ νδίη, 
Ὀεΐοτε ἴδ τας βρόκδϑὴ οὗ δοῖζα. ---- θοϊνοχοὰ, οἵ, 
“ὉΠης ἔογίῃ,᾽ 48 ἴῃς βᾶπιε ψοσὰ 15 (σαπϑὶδίςα ἴῃ 
ΕΣ, 7. 

γεσ. 7. ἘΕΙ͂ΟΣ δστεῖ ΟΤῚ δο. ΤΏ:15 ΠΏ Ρ}168 τηλὶ 
Μασὺ μδά οἵμοῦ οι] άσγοη (ἴῃ Μαῖίξ, ;. 25 τῆς τεδά- 
ἱπρ 15 ἰπ ἀϊδβραίε). [τ δ ἀπ] ΚΕ τμαΐ ἂῃ ΟἿΪῪ 
ομ]ὰ που]ὰ ἐπ τῆυς ἰοττηδα ΌΥ οὴς ΨὯο νσχοία 
Ἰοης δεογναδαγαβ ψΠῚ ἃ 1} Κηον]εάσε οὗ τῆς 
ἔΆτΩγ. ες οὐ Μαίῖί. χὶ!]. ὗ 5. ἼΛΙΟ 5 γ8 ὩΟΙὮ- 
ἱπῷ ἴο ᾿υϑεγ τὰς Ἰεχεπαϑ οἵ ἃ ὈΣγΓ τ τπουξ ραΐη, 
Δηα τῆς ΙὩΏΔΠΥ ΟἴΔΟΙ ἔδηςεβ ΜὨϊοδ αν Ὀδδὴ 
δἀάεά το δε 5ἴοτγ. --- πὰ ᾿ταρροϑὰ δἴτη ἱπ εὐσδᾶ- 
ἀἰϊηρ-αἱοῖδιοα, οὐ “Ὀδηάβ. Αδουΐ [815 μετὰ 15 
ΠΟΙ Ιηρ ὑπυϑυδ] Ἔχοορῖ τὯ6 ΔΟΌνΠΥ οὗ [ἢ τιοΐθεοσ. 
--ἴὰ ἃ πιδηροσ. Οὐ [Ι,οτὰ ψγὰ8 θοσγὴ ἰπ ἃ [8 ]6. 
ΤῊ 98 ρυτροβεὰ ὈΥ Οοάᾶ, Βονγενοσ δοοίἀδηΐδὶ 
τς Ἑσδοῖος οὐ ἴῃς ρατί οὗ [βαρ δηὰ Μδαῖυ. Ηϊ8 
861ξ-Δραβοιηδηὶ 15 τυ ᾿ΠἸυϑἰχαϊοά, ἴῃ6 πδίυσε οὗ 
Η!5 ἰπράοτι βυρσρεβίςα, ἴῃς Ἰεβϑοὴ οὗ Βαπι 
δηέοσοδα. --- ΤΥΔαΙΓΟΉ 5ᾶγ58 115 βίδ]α νγἃ8 ἃ εαῦέ, 
δηὰ [15 τιϊσϊ Ὀς (ἢ ολ56, βίποα ἰῇ τΟΟΚΥ οουῃ- 
65 οσᾶνδβϑ ἃσὰ υδοα ἔοσ 5.20 ].58. Οηε δησίθηΐϊ 
ἩΠΠΟΥ ἤηὰβ ἴῃ [18 ἃ δ] πιεπὶ οὗ ἴὴ6 ΡΥΟΡΏΘΟΥ 
(15. χχχὶ"Ἱ, 16) : “ Ηἰ8 ρῥίδοε οὗ ἀεΐδεησε 53}.411 Ὀς 
1η6 τιυπίτοηβ οὗ τοςκβ.᾽ ΤὍΤῇαε ρῥἷλος οδπποὶ 6 
ποῦν Ἰάςπδοα, [Ιἐ ἰδ ΠΏ ΠΚΟΙν τῆι ἴῃς οᾶνα Ὀ6- 
Ἰοησεὰ ἴο τῆς βῃορῃοσὰβ δἰϊζοσνναγαβ βρόίδη οἵ; 
ΨΟΙ, 1 ϑυρρεβίβ ἴῃδὶ Βδί]θἤοῦι Ῥγ5 ποῖ {με} 
ΠΟΙΆ. --- ΒθοθΏδο0 ἴΠΟΙῸ ΔΒ ΠῸ ΤΌΟΠῚ 7ῸΣ [61 ἐπ 
[9 ἴῃπ, οἵ, "οατανδηβοσαὶ.᾽ Νοῖ δὴ ἱπη, ἢ ἃ 
Ὠοδβί, 45 ἰῇ σῇδρ. χ. 34, 35, δυῖ ἃ ρος Βοος ἵγὰν- 
6165 Ἰοάρεά, ρῥγονιάϊηρ τῇεῖγ οὶ ἑοοά. Ὑπετῖα 
8 πο δἰπε οὗ νδηῖ οἵ Ἀοβρὶ Αγ. Τὰς ἴονγῃ νν 88 
ἔν}, (Ὡς ἰπῃ νγνᾶ8 ἔ0]]; ξδ!]Πἶρ ἴο οὐϊαϊῃ ἃ ρἶβδος 
ἴΠοτΘ, ΠΥ ἐουπὰ (ἢ6 τηυςἢ πεεαάςβα βῃο]ῖοσ ἴῃ ἃ 
ΒίΔΡΙς, -- Ποῖ ΠΟΟΘΒΒΑΤΙΪΥ Πούγανοῦ (μὲ οὗ [ῃ6 ἴΏη, 
ὙΠΊΟἢ πουἹὰ Ὅὲ 1655 τεῦτεα τΠἢΔπ οἴμετβ. Τῆς 
ἕαςϊ τπδὲ ομβαηρεοα [ἢς νου] τγδ8 δοσοταρ] }5ῃ6α 1ὴ 
ἃ 5[20]6 ; Ὀυϊ (ῃς τοῦ] 8 ΟἸΡΟΙΟΥ τιδὲ βοηᾶ 
ἔοι ἃ υπίνοσβδὶ ἀδοσες ἰδὲ {Π]5 Βυτη 0] Ὀἱγίδ 
τηϊσς Ὀ6 ἴῃ δοοοσγάδπος ἩΠῚῈ Ῥσγόρθδου ; ἔοσ Ης 
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ὙΠῸ [17 ἰπ [6 ἸηδΏρΡοΙ ἴποῖε τγ͵ὰ8 Κίηρ οὗ Κίπρϑ. 
ΤῊΘ δῃτοϊτηθηΐ 18 ἴῃ μα ἀϑρϑοὶ ἃ βῖρτι οὗ 5.076 ς- 
ὕσοηῃ, [1 Δηοῖ Γ οὗ ΒΡ ΓΙ ΟΥΥ. 

γεσ. 8. βῃορδοσχάξ, :. 4., Β0Π16 ἐΠΕΒΠΕΤΟΝΙ Ρτοῦα- 
ὉΙΥ σἤποβθὴ Ὀδοδυβα ἴΠαῪ ἴοο κα ϑίπγηδοη “γοτα 
ψαϊτηρ ἔογ [Πς σοπϑοϊδίοη οὗ [βῦβαὶ᾽ (νεσ. 25). 
Τῆς ΘΠορδετὰ οὗ [ϑγδδὶ σᾶσε5 ἕου Η5 βοςκ; 8116 
βοπαϊηρς ἃ ϑανίουσ ἰο 86 ψ8ο]ε νου], Ης 54115- 
ἢςα ἴῃ βεςσεὶ γεαγηίπηρβ οὗ [815 Πυσ Ὁ]6 ΟΟΥΏΡΔΗΥ. 
Η!5Β οᾶγε 18 ἃ5 τηϊπυῖς 45 1ἴ 15 Ὄχίθηβίνο. --- ἵζ90}» 
ἐπρ ψναῖοϊι ονὸσ (μοὶν βοοῖς ὈΥ͂ πἰσῃῖ. ΤῊ] πιρῃϊ 
ἤᾶνε Ὀδοη ἴῃ Ὠεοερεσ. Τῆς ον 58} ἘΑΌΡΙΠ5 
ἰπάβεα βὰν (μαὶ βοός κΚβ νγοσα ἴἌΚεὴ ουΐ ἢ Μδτοὴ 
δηὰ ὑγουσῃὲ ἤοτης ἱπ Νονεθογ, Ὀυϊ (ἢ15 ῥσορδᾶ- 
ὉΠΥ τεΐετϑ ἴο ἔδι -οἱ ραβδίυγσγεβ. Ὀυσπηρ (Π6 Γαὶην 
βοδβοὴ ἕἔγοπῃ Νονοδεῦ ἴο Μδτυςῆ, δοοοσγάϊηρ ἴο (ἢς 

ΤΗΕ ΟΟΘΡΕῚ, ΑΟΓΟΚΌΙΝΕ ΤΟ {ἀἁΚΕ. [(ΒΑΡ. 11. 1-20. 

ΤΟΒΕΠΠΟΩΥ Οὗ ἰγυϑΌΟΥΓΠΥ ΟὔΒΟΓνοΓΒ, ἰμ6τα σοηοῦ- 
ΔΙΠΥ ΟσΟΌΥΒ Δῃ ἰπίεγν] οὗ ἀσυ νγεδίθου (Ὀεϊννεοη 
18ς πιά ἀ]ε οὗ δος οΥ ἀπά {πε πιά ἀ]ςε οὗ Εεὺ- 
ΓΌΔΙΥ), ΘΠ ΟὗἨ σουσβε ἴῃς ρ1258 15 ὅστεεπ. ΤῊς 
Ἔχαςί ἀδία οδῃηοὶ Ὀε ἄχεα, Τῆς ἰγδαϊοῃδὶ ἀδῖς 
(δ οοθ Υ 25) 18 οὗ Ἰαΐες οτὶρίη, δῃὰ (ΟΠ ΒΙΤηΔ3 
ὙΔ5 ποῖ (ο]ορταϊεα ἰῃ ἰῃς ΟΠυγΟΣ 1} δῖον ἐς 
τα ἀ]ς οὗ ἴῃς ἔουγ ἢ σεπΌΤΥ, δηὰ 566 π15 ἴο ἤδλνα 
Ὀδοη βυρϑετυϊεα ἔΟΥ ἃ 5εγ68 οὗ πεαΐῃοη ἐεβῆνδὶβ 
(5ες Θοδαῖ: Οὐκγεὰ ἰέείονν, νοὶ]. 1ϊ., Ρ. 395 8.). 
Τῆς ΔΏΠΙΝΟΙΒΑΙΥ 185 Οὗ 1685 ΔηπΠαυ τ, οὗ 1655 
᾿πηροχίδηος πὰ δοουγδου, ἴλη Ἐδϑίεσ, τ ΠΙΟἢ γ85 
οὈβεσνεα ἔγοπι [ἢ δαι]1οϑῖ ὕσηθ8. [Ι͂ἢ ἴῃ6 ΘΑΓΥ 
ΟΒυτοὶ ἴδε ννᾶ8 ΠῸ ἃρτθοιηδηῖ 48 ἴο [86 {1π|6 οὗ 
(σβὴ 5 Ὀἰγῃ, δπὰ αυἱΐς 45 1ΠῚ|6 ἀπιοὴρ τιοάδσα 
σΠγοῃοϊορίβίβ. Τῆς ϑανίουῦ νγᾶβ Ὀοτῃ ἰῃ ἀφ Μιω- 

γναγεῖάο ᾿πη. 

"ἐπ: ΟὗἨ ἐΐρεξ, Ἰυδῖ θη Ηξ ννᾶ58 τηοβί ποαεάεδά, δπὰ 
ΜΏ6η ἰῃμθ [ον ]5} πὰ Οδηῖ!ς μοῦ] τγὰβ ἔυ}}Ὺ 
γτεραγεὰ ἔογ {πὶβ ὀεηῖγαὶ ἕαοῖ δηά τυγηϊηρ-Ροΐηϊ 
ἴῃ Ὠἰδίοσγ᾽γ. Τὴα 2εῖῃ οἱ ᾿εσεπηῦεῦ τᾶν ἢᾶνα 
Ῥδθη ϑ8εϊδοϊθα ἔοσ ροεῖϊς δηὰ βϑυτηθο]ς] δΠίης658. 
Αἱ ἰῃδῖ βοδβοῃ ἴῃς ἰοηροβῖ πῖρῃϊ σὶνεβ ψΑΥ ἴο (ἢ 6 
τοϊυγηην βυη ΟἹ 18 {πὰρ ῃαπὶ τρᾶσοῖ, 5ὲ 85 
(γχῖϑὲ δρρεδιεὰ ἱπ ἴῃς ἀδγίεβϑί πίρῃὶ οὗ βίῃ δπὰ 
ΟΥΤΟΣ ἃ5 86 σὰς Τρ οὗ [ῃς νου], 

νεῖ. 9. Δὰ δηβοὶ, ποῖ “ἴδε δηρεὶ." --- Βιοοὰ ὉΥ. 
ΤῊΪ5. Ἰπαϊοαῖςβ ἃ ϑυσάδη Ὀυὲ δοίι4] Ἀρρδᾶσγαποεδ : 
ποῖ ἃ νἰβϑίοῃ. ΤῈ Δηρ6] ΤΔῪ ἤάνε Ὀδεη ἄρονα 
ἴΠ6π᾿, Ὀαΐ (Π15 15 ποῖ βίδίεά, ΤὮς β5ῃερβογαβ ΠΊΔΥ 
Ὦλνα Ῥδδῃ ἴῃ ἃ βίδίε οὗ ρῬεοῦ αγ βϑυβοαρο ΠΥ, 85 
ἴουβ ἤθη, ἰπ 1π6 αυἱϊεῖ πῖρῃῖ, υηᾶδτ ἴῃς 5 
δάνθη8, ἤοσο αν ἢτβθὶ βδὴρ 45 ἴθ πνδῖομεα 

Ὧϊ5 οοκ ; Ὀκπὲ [158 Ψ}}} ποῖ δοοουπὶ ἔογ ἴῃς 5ἴοσυ 

Ὀεΐοτεα υ5. -- [0 «ἸΟΣῪ οὗὐ [89 Ιοτὰ. ὍῇΠε 5Ποκί- 
ὩΔῃ, ἴῃ ὈΠΡὨζη655 οὐ (οὐ 8 ῥγδβεποδ, 80 οὔΐϊεῃ 
ΒΡΟΚοϑὴ οὗ ἴῃ {πε ΟἹαὰ Τεβίαπιοηϊ. ΤῊΪΒ δοζοῖῃ- 
ΡῬδηϊεα {6 δηρεὶ, θοϊΪὰ ἴο σενθδὶ ἢΐ5 Ῥγδβθπος ἴῃ 
[ὴς6 Ὡἰσμξ πα ἴο αἰίεϑὲ 8 δυϊποσί νυ. --- Απὰ [86 
ὝΟΙΘ ΒΟΙῸ δίχαϊδ, [1 ,11., " ἰδαγθα ἃ στεαῖ ἔδαγ.᾽ Τῆς 
υ51.] εἴϊεςϊ οὗ ληρεῖς ἀρρεᾶγδησθβϑ, δ αποδὰ ἴῃ 
[815 οαβα ΒΥ {πε βΒιρεγηδίιγαὶ ὈΤῚΡ ἴῃ ς88. 

ψεΥ. 1ο. Β9 ποῖ δἴγαϊδ. Ο(οιηρ. οἤδρ. ἱ, 123, 
30.--ἘἹ Ὁχίηβ, γου κἰδὰ ἀΐησε οὗ στοαῖ ἴογ. ΓΙ, 
Ι Ἔνδηροὶϊζε ἴο γοῦ ρστεδῖ ᾿ογ.᾽ ΓΏΣ πιεββαρα 5 

ἃ ζυβρεὶ πιεββᾶρε, ἃ ἸΟύουβ τηδβϑᾶρε; {πογείους 
ἸΏΟΥ 5ῃουϊά ποῖ Ὀὲς δἰγαϊά. -- ΤῸ [89 ΡΘΟΡ]6, 
ἐ. 6.,) οὗ Ι5τδεὶ. ΕἸγδὲ οἱ 81} ἴο ἰβεῖη, ἴδη τσγουσῇ 
[δεῖ ἴο ἴῃ6 (σεηῖ1168. 

ψεῦ. αι. δηΐῖο γοα. ΤῊΪ8 Γεΐοσα ἀἱσαςῖν ἴο (ἢ ς 
ΒΒερπεγάβ, 48 ἴῃ ὙἊσ. 10, οοηδιτηϊης ἴῃς νίενν, ἴπαὶ 



ἡ Γ(ΒΑΡ. 1]. 1-20.] 

ΟΥ ᾿εγα τῆεη Ο ἐχροοϊοα ἴπ6 Μαεββίδῃ. --  ῖπ 
Ὧο αἱΐΥ οὗ θανίὰ. ΒΕ] ἤμθλ ; σΟΙΏΡ. νΈΓβ. 4, 
15. Τδε ἰδίϊεγ ἰῃβίδηοα 505 δῖ (ΠΘΥ ὑπάοτ- 
βίοοά ἴἴ αἴ οηςσθ. ΤὍΤῇδ τεΐογθπος ἴο [86 ρτόορῆθου 
ἴῃ ΜΙοδῃ ν. 2, ΜΒ ὈΓΟΌΔΟΙΥ ρῥἱαὶῃ ἴο ἴῃς ρῥίουβ 
ΒθΘρΒεγάβ. ----α βανίουσ. Οοπιρ. Μαζί 1. 21. Νοῖ 
ἃ τηεῖα ἴδ ροσδὶ ἀδ] νογοσ, ἃ8 ἈΡΡΘδΙβ ἔσο δὶ 
ἕο! ]ον5.: ψο 18 ΟἸμσῖδὲ ἴπ6 Ιοστὰ. Τη15 ἰ5 ἴῃς 
ΟἿΪΥ ἐλλοϑῷ ἍΜ ΏΘΓΕ [656 ΟΣα5 σοίηδ ἰοροίῃοσ ἴῃ 
[18 ἔοτῃι, Τὰ ἢγϑδί τηθᾶπῃ5 ὁἴἢε Μοββιδῃ,᾽ δηὰ 
οουὰ ποὶ Ὀς οἰδμογιν βε᾽ υπἀεγβιοοῦ ; [ἴῃς βεςοηά 
ἢδ5 αἰσεδὰυνυ Ὀδδεὴ υϑεὰ νῖσε (νεσ. 9) οὗ (οί, δπὰ 
15 ἴῃε ψοτὰ υδεα ἴῃ 186 ΧΧ. ἴο ἰσδηβ]δῖς ἴῃς Ηδ6- 
γεν ἰεθονδῦ. ἴε τῃοσζεΐοσε υπηάογβίδπα ἰῃς 
ΔΏρΕο]ὶς τησβϑᾶσα, [8158 ἄτβὲ (σοβρεὶ βἰδιίοηθηϊ οὗ 
τε Ρεούβοῃ οἱ (Οδγιϑί, ἴο πιθδὴ δαὶ ἴῃς οἰϊ]ὰ 
Ὀοσὴ ἰὰ ΒΕΓ Π]εἤοπὶ 88 ἃ ϑανίουῦ, 8 ἴἰῃ6 Ῥγοσλ- 
ἰδεὰ Μεββίδῃ, [Θῃονδῇ. 

γεῖ. 12. Τδο εἰρη. Νὼ βίρῃ μαᾶὰ Ῥεθὴ δϑδκεά 
σμαγαϑ τοαυοϑῖδα ἔοι (σοΏΡ. σὨΔΡ. ἱ. 26); ἤδη 

οὔθ, ἢς νγᾶ5 Ῥυηϊϑδεὰ (]. 18, 20). ΤὨς ἀϊδρεηβα- 
Ὅοῃ οὗ γα 15 Ὀερ᾽ ηΐϊηρ. --- ἃ δα ῦ0θ. Νοὶ "26 
θαρε.᾽ ὙΠΕΥ ᾿οσς ἴο Ἰοοῖὶς ἔοσ ἃ μὰ Ὀοσγῃ ἰῃδΐ 
ἄλγ, ψγαρρεὰ δηὰ ᾿γίπῷ ἴῃ ἃ τωδῆσοσ. ΤΆΘΙΘ 
σουϊὰ θὲ πὲ οπς 5ιςἢ.--ἃ Σ, ποὲ “ἐἀέ 
ΤΩΔηρει., ΤῊΪΒ 1πρ]165 τπδὶ ἴῃ6 ῥἷδοε τνᾶϑ ποῖ 
οὔδ ΜῈ}1 Κπουπὶ ἴο ἴῃ6 ββερῆεσάβ. ἤδησς [186 
δίδ!]ς οου]ὰ ϑΒολγοευ πᾶνε Ὀεϊοηρεὰ ἴο ἔδοτη, 
ϑοὴῆς ϑύρροβε ἴπδιὶ ἃ βδοοὶῖ ἰηθυσηοα συϊάοα 
ἴδῃ ἰο τῆς βροῖ, Ὀυὲ ἔδυ βύςο ἃ τανε] δίίοη [ΠΟΥ 
που ὰ 56  κκ, ᾿ξ πϑοδββᾶσυ, διθοηνῦ ἰῃ6 5.20 65 οὗ ἃ 
81Ὼ4}1] ρίδος κα ΒεοιΒΙ εἤοσω. 

ΨΕΥ. 1323. Α τοὐἱϊπιππδθ οὗ [Π0 ὨΘΑΥΘΗΙΪΥ Ὠοῖ, 
ἐ. 2. ΔΉ ΕΒ, ΨὯΟ ἃ.Γα τορζοβοηϊεα 48 ἃ Ὠοϑὲ 80Γ- 
τουπαϊηρ ἴῃς ἴτοης οὗ (οά (1 Κίηρβ χχὶϊ. 19; 2 
ΟὮχσοη. χνὶ. 18 ; 5. οἶδ !. 21 ; ΤΏ δη. νἱὶ. τὸ ; Μαῖϊ. 
Χχνὶ. 521; αν. χῖχ. 14. Νοιίδίης ἰβ βϑαϊὰ 85 ἴο 
ὙΠΕΙΠΟΣ τ 6 Βοηρ 88 ἵπ ἴΠ6 Αἷγ ΟΥ θη ἴῃς δασίῃ ; 
Ῥτόθαρὶν ἐξ νγν8 Ὠεξασγὰ ὈΥ ἴῃς ββερμογαϑ δΔ]οῃς. 
γε. 14. ΘἸΟΣΥ ἴο ἀοὰ ἐπ ἴδ0 ἰρᾳμθδί, δᾶ οἱ 

δΙΏΟΙΒ πι6 οὗἠἨ Θοὰ᾽ δ ΡΙΘΩΒΏΣΟ, 
οΥ, "ἰπ ἡ οσα Ηδ 15 ᾿ 611] ρ]δαϑεά. Τῆε Ρεβὲ δυ- 
τὨοτγ65, ΌῪ τὰς ἰηβουιίίου οὗ ἃ ϑίηρὶε Ἰδοσ ἴῃ 
ἴῃς Οτδοκ, τεδά : " πιθῃ οὗ ροοὰ ρῥΙεάβυτε.᾽ ΤΣ 
πογὰ 5 εἰβϑενγμετε ἰγδηβιαιεαὰ "ροοά-ν}}},᾽ Ὁ ἰΐ 
ταυβῖ πλόδῃ (οὐδ ροοά-ν}}} οΟΥ σοοά-ρ] άβυσα, 
ποῖ τηδη 8. ΤῊ 15 ὑσουρῆϊ οὐυξ ἴῃ ἴῃ6 ἰΓ8}58- 
Ἰαῖοη κἰνθῃ ἀῦονο, ἩὨΪΟΝ ἜΧρταβ865 ἴῃς νἱενν οὗ 
ἴῃς ναϑὲ τρδ] ΠΥ οὗ 580 ῃο]ᾶβ. Ὑμα ἔμ]}} τηδδη- 
ἵπρ 5: 1,δεἱ ἴῇετε Ὀδ, ΟΥ ἴΒ6Γα 18 (Ὀοϊἢ ἸάθΑ5 Ὀεΐης 
Ἱποϊυάεδα), σΊΟΥΥ ἴἰο αοὰ διηοὴς ἴῃ6 δρε]5. ἴῃ 
Βεάνθη ἔοσ βεπάϊηρ [ἢ6 Μεββίδῃ, δῃηὰ ὑῬεᾶςς (ἰῃ 
186 νι δὶ ϑεῆβε, 58] νδῖζομ) ΟἹ δᾶσίἢ ἀιηοῃνρ ΤΏ6 ἢ 
ἷῃ πῇοπὶ Ηδς 18 νὲ}}] ρῥ]δδβεά, 2. 4., Η]5 οὔοβϑβῃ 
Ρεορὶε. ΤὨς ἔογῃι ἰ8 (μαὶ οὗ ἩΕΌΤΕΥ ῥδγα]]εὶ- 
151, ἴῃ Ὸο [[ἴὴ65 ΨΠῺ ἃ ἴδγος-ο1α σογχζεβϑροη- 
ἄεξηςε : “φίοτγ᾽ --- Ρεδοα ;" “ἴῃ ἴῃ6 Πίρμεβῖ᾽ -- 
“ἢ δασίῃ ;᾽ "Οοάἂ᾿ -- “ἀιηοηρ τηδη οὗ Η]8 σοοά- 
ΡΙδαβυταο.᾽ “Τονλγά᾽ ἷ5 δἱϊοροῖμοσ ἱηοογταςί, 
“ (οοἀ-Ρ δάβυσε᾿ οδηποῖ πιόᾶῃ ἴῃς ροοῦύ-"}}} οὗ 
το ἰοναγὰ Οοὐα οΥὙἩ τονναγὰ δας οἵδε (Κοιηδῃ 
Οδίμο]ς νου ο5). ΤῊ5 56 η56 ἰ5 ΘΟΠΙΤΆΓΥ ἴο ἴΠ6 
δτατατηδλίῖοαὶ υϑᾶρο οὗ ἴῃς ατεεῖς ἃ5 Μ61} 45 ἴο ἴῃ 6 
ΔΗΔΙΟΩΥ οὗ ϑοτὶρίυγα!] βίδιθπηεηῖβ. Αἵ 500 ἢ ἃ Ππης 
[τῆς στυυπά οὗ Ρεδλος ψουϊᾷ Ὀς ρἰδοεά, ποῖ ἴῃ γιό, 
Ὀυΐ τη Οοά. μα 1655 σογεοὶ ἰταπϑδίϊοη οὗ ἴῃ 6 
ἙῸΝ. 156 ἴο ὃς εχρ]δϊηθα 45 ἔοϊονβ: αοα [5 
Ῥτδίβεά θὰ ἢδάνθη, δῃά ρεᾶος ρῥτγοοϊαϊπιδα οὔ 
ξατῖῃ, Ὀεολυβδε Ηἐ [88 ββοσηῃ Ηἰβ5 σοοῦ-ν}} 
ΔΙΏΟΩΡ πιοῃ ὉΥ βεπάϊηρ {μ6 Μεββίδῃ, ψῶο 15 τῆς 
Ῥγηςθ οὗ ρΡϑδᾶςς (158. 1χ, Εν δΔηὰ ὯΔ5 τε]ομποϊ δὰ 
Ὠράνϑῃ πα δασίῃ, ἀοὰ δπὰ σϑη. ἴῃ Ῥοϊῇ ο85685, 
“Ῥεδοθ᾿ ἱβ ἴο Ὀς ἰλίκδῃ ἰῃ ἴῃς ᾿τϊάδϑὲ 86η86 ; 118 

ΤΗΕ ΟΟΘΡΕῚ, ΑΓΓΟΚΌΙ͂Να ΤΟ 008. 

᾿Οοὐβ ροοά-ρ]δαβυσα. 
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ἴῃς τοβαϊὲ οὗ [86 στοαὶ ἀοίηρβ οὗ Οοἂ ἔογ ψΒ]ο ἢ 
ΔΏρ6]5 ῥγδῖίβε Ηϊπι. Ἅ“οοά-ρ]οάβυγε᾽ ποὶ ΟἿ]Υ 
ΤΔΘΔῺ5 ἔν ΟΥ τοὐγασα τηθῃ, Ὀὰϊ 1Π0}165 δαὶ βἰηξαϊ 
ἴθ ἅΓ6 ΜῈ]}- ῃ!]εδβίηρ ἴο ἃ Βο]γ Οοά, ---- ἃ τιγϑίευυ 
Ρτοοϊδι θα δηα ὄχρί δηθὰ Ὁγ ἴῃς ροβρεὶ οὗ [6808 
Ομτβῖ, 1η Ηἰἶπι, σμόβεη ἰπ Ηἰμι δηὰ ἰπῃ ἔοϊ]ον- 
8810 νὰ Ηἑ), βἰηξα] τῆθπ Ῥδσοτὴς ἴδε ΟὈ͵εοῖβ οὗ 

Οοαἶ δ τλσσου δηὰ Οοῦβ 
βονοσοισηίγ, ἴδ08 τηεοπρ ἰῃ ἴῃς Βαῦε οὗ Βείἢ]6- 
ἤδη, ἃγε οδ᾽ ευγαϊεα ὉΥ ἴῃς Πδδνθη]ν ποϑί. ῬΟςείγΥ 
ἷβ Ἰτυϊγ ΟὨἩγχιβιίδη υ5ὲ ἴο ἴῃς αχίθης [Πδὲ ἰξ 18 Δῃ 
Θοδο ἂηά σοϑροῆβα ἴο [15 ἢγβδί (τι βεδη ἔγτηη. 
Ἐ ἐϑὴν ΒΗΟΥ͂Ν ΤΠΘΙΓ ΒΘΥΤΩΡΔΑΙΠΥ ἰῃ ΠπηΔη᾽8 βαϊνδίίζοῃ, 
δηά υἱΐες {6 ῖγ ὨΙρἢθβϑὲ ρσαΐϊβοβ ἴὸ αἀοά, ἤδη {πε Ὺ 
βίης οὗ [ῃς ’ ϑανίουγ, (ἢσὶβι [86 τὰ." ΤΠς ροῖ- 
80η4] αἰρη οὗ τῆς Ἐδαάδολοσ 8 ϑυρροτίεἃ Ὁγ 
τ}5 Οἱογία ἕξ χερίςες, 6 ΟἾ5ι᾽ 5 ποῦς ἰῃ 
ὈΠΠΡΊΩΣ “Ῥδᾶςα οὐ δᾶσί ἢ δἀπιοὴς τθη οὗ οὐ δ 
δοοα-ΡΙδάβϑυσα ᾿ ὉρΒοΪ] 45 ἴδε ἰτυϊῃξα] 688 οὗ (15 
ἜΣ οὗ 186 δηρο]β᾽ βοὴρ δἱ ΗἸ5 Ὀἰγίῃ. 

Θ΄. 15. ΤῈ0 διθρμοσὰδ. Τῆς δηρο]8 τεηΐ ἴο 
εάνθη ; ἴὯς βῃερμεσάβ βουρδξ Ὑμαὲ ἴῃς δηρο]8 
δὰ ῥγάϊβεά : τῆς ἔοστλοσ, ἰο οοηηας {Π6 βοηρ οὗ 
“ΒΊΟΙΥ ἱῃὰ ἴδ Πἰρδεϑὲ; τῆς Ιδἰίοσ, ἴο αἴβοονοσ 
“Ρδαςα οἡ δδσίῃ.᾽ -- ον, ἃ 4, δὲ οὔσα. -- Ενϑα 
τοῖο Βούϊομθαι. Α5 ἔᾶσ 45 Βει] θἤδ ; 45 [μουσἢ 
ἴξ ψοσὰ ποῖ τῆοῖσγ ὑϑυλ] ρῥ]δοθ οἵ σεϑοσί. ---- Τηἷδ 
τίη, 10, " βαγίπρ ;᾿ ἴῃς βδῖηθς Ὑοσὰ 8 υϑεὰ ἴῃ 
ΨΕΙ5. 17, 190..ὡὨ. ΤΠ 5016 ἐδ: οὗ ἰδ65ε βῃδρ- 
Πασὰβ 15 ἃ ἴὌκοῃ ἰμδὶ ἐμεῦ ΕΤῈ ταδη " ἰπ ΒΟΌΣ 
Ης ἰ5 νι ε]]- ρ]εδβϑϑὰ, ἀπὰ μδῆος Ἵδόβεῃ ἴο σεοεῖνα 
[815 τονεϊδίοηῃ. 

γετ. 16. Βουπᾶ, Ξυρρεβίηρ ῥγενὶοῦβ 5ΘΆσΟΒ. 
- Ναγγν διὰ Ζοδορῃ. ΠῚ πᾶς δίχα! Υ ΠΟΙ 68 
Ὦχϑβί, 45 ἴῃς τοΐβου, θὰΣ Θβρεοδ!ν ἰῃ νἱονν οὗ [86 
ῬεουΑΣ παΐυσε οὗ Πδσ τηοιευποοά., --- [π [89 
ΘΕΟΣ : ἴῃς ΟἿδ ἴπ Υ Ὠδα βουρῆϊξ 88 ἴδ 51 

γεν. 17. ΤΈΘΥ 9 ποσῃ δυχοδὰ, Τηΐβ ἴῃ- 
ἀϊοδίεβ μὲ {ΠῈῪ πασταίεξα τῆς τηδίζεσ ἴο οἴμοσβ 
ἴΠ4η Μδγυ δπὰ [όβερῇ, ροσμᾶρβ Ῥεΐοτε {πεὶγ τὰ- 
ἴυγῃ ἴο (ῃεὶν οςῖκβ. -- Τ10 δδυΐηρ᾽, ΟΥ, “ ΠΟ ΟΘΤΏ- 
ἴῃς τῆς βδυηρ,᾽ ἡ. δ., Οὗ [86 Δηρε]8. ΤὍΤῊ]8 νν88 ἴῃ 6 
ἄγϑί σοβρεὶ τηεβϑϑαρε (οἱ Όγ τηθη. 
εχ. 18. Ῥουδοσοὰ. Δ {18 πλίυταὶ, δηὰ 

ῬΙΟΌΔΟΪΙΥ ἐτδηβίεηϊ, νόπάεν οὗ ἴἤοβα το Βεατὰ 
τὰς 5βἴοτγ, ἴῃ ἠδτγδῦνε οοῃίχαϑβίβ [6 τότε ΔΡ1ἀ- 
ἰὴ εξεςϊξ ὑροὴ Μαῖγ. Βεῖοσγε [6βϑὺ8 δρρελγεὰ 48 
ἃ ἰεΆοΒοΥ, ΙΓ γεασβ αἰϊεσιναγαβ, ἰῃ6 βίοτυ ττὰϑ8 
ῬτοῦΌΔΌΪΥ Σοτροϊζδῃ ὈΥ 811 Ὀυΐ ἃ ἔεν δαγηεϑί 8βο0]5. 
1 ἨϊΞ νοτὰάβ δηὰ σψόγκβ αἀϊὰ ποὲ ργεναπὶ ἴῃς 
ΙΔ858 οὗ ἴῃς [εν ἔσοση το]εσηρ Ηἰπι, ἢν 111|6 
ἰηῆσδπος νου]ὰ {8 ΒΊΟΤΥ ἤᾶνα. 

γεν. τα Βαυὶ Μαγν. 561] Ἰὼ τῆς ἑοτορστουηά. 
- Κορ 611 ἴχοδθ δαυίπθα. 8.6 Καρῖί, ΟΥ ἸΏΟΥΕ 
Ἔχαςῖίυ, βΒὴς ψὰ8 Κεορίηρ, οοππυδα ἴο Καρρ, ἱπ 
ΘΙ ΙὩΘΙΊΟΤΥ, 411] ἴΠ686 ϑυϊηρσβ, ἡ. 6.) 811 ἴῆ6868 
τὨϊηρ8 ποὺ βροΐίκθῃ οἵ. --- Ῥομάοσίηα ἴδοσπι ἰῃ ΒΟΥ 
Βοασί. Ἐσνοϊνίηρ, Τοοιῃρατῖης, σε δβεςη ὉροΣ 
1Βεπὶ ἴῃ ἴτε αυϊεῖυας οὗ ΒΕΓ Ὠοατί. ϑ8ἢς ροϑ8- 
βεβϑϑεα “[ἢς οΥπατηθηΐ Οὗ ἃ το οἰ δῃηὰ αυΐδῖ 5ρι τ᾽ 
(1 Ῥεῖ, 11, 4).- ΤῺ 8 δοουταῖς ἀεδίδὶ] ἕδνουβ [ἢ 6 
νον ἰπαὶ τῆς δοοουηΐ νγγὰβ ἀδγίνοα, δἱ ἰδαϑὲ ἴῃ- 
ἀϊγεςῖῖγ, ἔγοπι ἤοσ. Εν] ἀ μον 8ῃς6 δὰ »οέ ἃ ἔι}} 
υηάἀετϑίδπαϊηρ οὗ ἴδ τηδίζοσ. 

Ψψετ. 20. τυχεθᾶ, “. 4., ἰο ἴεν οοκ, ἴἰο ΤΠΕΙΓ 
ἄυϊγν. Απρεῖῖς τονοϊδίίοηβ αἷὰ ποῖ πλάκα [Πδτὰ 
ὈΠΕΔΙΉΓα] ΒῃΈρμεσβ. Βυς {ΠΕῚΓ Τγαϊαγυ 
ψ45 τηδάς ρἷδὰ Ὁγ ψνῃδὲ [Π6Υ δὰ πεδζά δηὰ 5866ῆ, 
ἯΝε ΕΔΓ ΠΟ τῆοσε οὗ ἴπεαι. δὴ Οὐοϑβίεγζθ : 
“ἼἼΒΟΥ ΡγοῦδΌ]Υ ἔς6]} 48] Θορ, Ὀθεξζοσε ἴῃῈ Ὀερπηΐϊην 
οὗ οὐῦ 1,οτά᾽ 5 ΡυὈ]ἰς ταἸηἰβίτυ, νὰ 1ἢ6 ΤΘΟΟ]]εο- 
ἤοῃ οὗ 115 πρὰϊ 1 (πεὶγ Ὠσασίβ, Δηα ἃ τ π|6 
οὗ τϊπὰ |ἰἰτὸ τπδὲ οὗ τῇς ἀρεά ϑίζαβοθη. ΤΒΕΙΣ 
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ὨΔΙΏ63, ὈΠΚΠΟΎΤΩ ΟἹ εατίῃ, τὸ τ ἰπ πεᾶνυθῃ, 
δηὰ {πεῖν Ἐχροῦθηςς 18 ἴῃς Ὀεδβὲ Ἔχϑρὶα οὗ [86 
ἄχϑι Ὀεδιϊυάθ. Μαῖῖ, ν. ,. 

1,εβ8οη8 ἔτοτῃ ἴῃς Ν αν : Οοα δ88 ἴῃ Ἔν ΣῪ 
Ὀιγ ΗΠ 8 δαπιίσαῦ]ς νόοσς. Βυῖ Οοὰ ἴο Ὀς ἃ 
Πἢ]]α, πὲ 8 ἴῃς τχίταοὶς οὗ τοῖσγαςϊοβ. Τῆς ὅτοαῖ 
Οοὰ ἴο ὃς ἃ ΠΠπ|ὋῸ Ὀδρε ; 1πλ6 Αποίεηϊ οὗ Τλᾶγ8 ἴὸ 
Ῥεοοὴθ δηῃ ἱπέδηπίϊ ; ἴῃε Κίηρ οὗ οἰδγηυ ἴο 6 
ἴννο ΟΥὙ ἴῆχας τηοπίῃβ οἱ, ἴπ6 ΑἸτηΐσῃϊ ἵββοναι 
ἴο δε ἃ Ψεδὶς πιδὴ ; Οοα ἱπητηαβΌγα ὈΪΥ στοδῖ, 
τυ οσῃ ἢδάνοη δηά δδγίῃ σαπποῖ οοπίδίῃ, ἴο ὕ6 ἃ 
ὈΑΌ6 ἃ βρῇ ἰοῃσ ; ες δαὶ τῸ]65 τῆς βίδβ ἴο 
ΒΌΟΚ ἃ ἩΟΙΏΔΠ 5 ΠΙΡΡΪς6 ; ([ἢς ξουπάᾶοτ οὗ ἴῃς ἢοᾶν- 
68 τορϊκεὰ ἴῃ ἃ ογδαϊε ; ἔπε ϑΎΔΥΟΥ οὗ {π6 του] 
δυνδῖῃςα ἴῃ ἱηέαπί Ὀδηάβ : --- ἰ 85 ἃ πχοβὲ ἱποτοαϊ- 
Ὁ]6 τῖηρσ, ἴῃς Ὀϊεββοὰ “ταγϑίεσυ ᾿᾽ οἵ ροα]ης88. 

ΤῊ ΟΟΘΡΕῚ, ΑΓΓΟΚΌΙΝΟ ΤΟ ὙΧΚ{. [(Ξαρ. 11. 21-.:0. 

ΤῊδ φαγί ποπαεοτοα, δὲ ΓΟ γ3ι) 5 Ν εν! γ, ἰο 566 
ἃ ὨΘῪ 5ΒἴΑΥ ἰἱπ Ὠοᾶνϑδῃ ; Ὀυῖ Πεάνθῃ τηϊρῆϊ γί ΠΕΣ 
ὝΟΠΟΟΥ ἴο 8566 ἃ ΠΩ ϑὺη Οὐ ΘΑ. --- ἸΙΟΤΥ δηὰ 
βϑῆδιης, ἴῃ Ὠἰρμεβὶ ἤδανοηβ δηὰ ἴἢ6 ἸΟΥΥ πιΔΏ- 
ὕετ, Δηρ6}8 Δπὰ βῃερῃεγάβ, ποῦν τη ςἢ ἴῃ Κεορίης 
ἢ ἰῃς ὈΙΠἢ οὗ ἴΏ6 Οοα-τηλη, αοἂ επιριγὶ 
Ηπι86}6 ἴο Ὀεδοοσὴς τῆᾶη [Ιξ 1 6 ΡΟΘΙΓΥ 8ῃ 
ποῖ ἰἰδίοτυ, ἴση τῆς Ροεῖ νου] ὉἊ Ὁ ΕΑ ἤδη 
ἴῃς δεσὸ (ουββεαυ). ΤὨΐβ ἔδοὶ ς8]]εα ἔου δηρ6]8᾽ 
ἰσιοβὲ βίγαίηβ, πα Ἔνεῦ βδίποα 88 θδδῆ 5βΕπιὰ- 
Ἰδῦηγ ἴδε “τηδη οἵ σοὐβ ροοὰ ρίεαϑυτε ᾿ ἴο νοΐος 
(Ὠςεῖν τπδηϊεβρίνίηρ, ἔοσ “Ῥεδος οὔ δδυίῃ,᾽ ἴῃ ἃ ἸΨΆΥ 
ποῖ αἀἰϑοογάδπι ἢ τπαὶ βοὴν οὗ {πε ἔυΐατε, ἴῃ 
ΜΠ οΝ δηροβ ἀπὰ στεἀδειηςὰ τάδ 504]} υπὶῖς ἴο 
Ῥταῖβε ἴῃς Βδθςε οὗ Βειδ]εῖοπι, ἴο βίην ἴῃς οἴογηδὶ 
Οἰογία ἐρε Ἐχεείςξες. 

ΟΗΑΡΤΕᾺΚ []. 21--40. 

7.ε Οἱγοιρεεῖςίον οὗ έδως ; τάς Ρμρίβεαξέον ἐρι ἐΐς Τρρρές (ϑίρισομ σμαὶ 4 ηπμα). 

21 ΝῸ “ νῆβη εἰρῃί ἀδγβ γαγα δοσοιῃρ 5866 1 ἔογ ἴΠ6 οἰγοιπι- 4 526 ἐἴαρ, ἷ 

οἰβίηρ᾽ οὐ [86 “4,2 ὃ ἢϊ5 πδπηθ ννὰ8 Ἵδ]εὰ ΤΕ 5175, ὃ να] ἢ ὁ 896 ἐμαρ. ἱ. 

ΜΆ5 50 πϑιῃδα οἵδ ἴῃ6 δηρεὶ Ὀεΐίογε ἢ6 ννᾶβ σοῃοείνεα ἰῃ τῆς 
22 ΜΟΤΑΌ. Απά “ψΏδη ἴῃς ἀδγβ οὗ ἢεγ ρυγβοδίίοη δοοοσζάϊηρ᾽ ἴο ς Ιαν. χἥ. 5- 

[πΠ6 ἰαὰνν οὗ Μοβεβ ψεσε δοοοιῃρ 5ῃ64,} τλ6γ Ὀτουρῶϊς Ὠἰτα ὅ ἴο 
23 Ϊ]ογυβαίθη, ἴο ργθϑθηΐῖ ἀξ ἴο [6 Τιοσὰ ; (Α8 [ἴ 185 υυιτῖδη ἴῃ 

[με ἴανν οὗ (ῃς 1οτά, ὁ Ενετγγ πιδ]Ὲ [δὲ ὀρεπεῖῃ ἴῃ 6 ΜΟΤῚΡ 5}14]] 4 Ἐχου. χἱῇ 

24. Ὀ6 οΔ]]6ἀ ΒοΙγ ἴο ἴῃ6 Ιιογὰ Ὁ Αμπὰά ἴο οὔου ἃ βδογίῆος δοοοσαϊηρ: 
ἴο [δῖ ψΏΙΟὮ ἰ58 βαϊὰ ἴῃ ἴῃε ἰαὺν οὗ ἴ86 1, οτά, 5 Α ῥδὶγ οἵ τυγί]θ- Ἃ μεν. χὶϊ. 8. 

25 ἄονδα8, ΟΥὙ οὸ γουηρ ΡΙΡΘΟΏΒ. 

26 ἴῇε Ηοΐγ αμοβῖ 8 νὰ5 ὕροὴ ΐπη. 

Απηά, Ὀ6ΠοΙΪά, [ἤογΘ ννὰ8 ἃ ἤδη ἴῃ 

76πβαίθπι, ἤοβα Πδπὶ6 τᾶς ϑἰτῆθοη ; ἀπά [ἴἢ6 βδ1η6 δ ΠΊΔη τύᾶς 

7751 δηὰ 5 ἀδνουῖ, ὃ ναϊηρς ἴον τς σοηδβοϊδίοη οὗ [5γ86] : δηὰ 
“7, ὅ8εε εἰδρ. ἱ. 

ὃ. 
Σ: 9 εὖ ἬΠα ΩΝ τ ΨΥ. 2. Αμπά τι ννᾶ5 9 τονοδλϊ θά ιπῖοὸο Στ ως 

431 νοσ. 18. Ηἷπὶ ὉγΥ ἴῃ6 ΗοΐΪγ ἀμοϑί,β ἰδαῖ ἢἣδ βῃου]ά ποῖ ᾽βε6 ἀβαΐῃ, Ὀεΐοσγθ, (᾿ς, 
27 Ὦς δα β6εὴ ἴῃς 1,οτα᾿ 5 (γϑί. Απά Ὧδ οϑῖηδ ὃγ 19 με ϑρί γι ἰηἴο αὶ Ἧς οἤλρ. νἱ. 24. 

ΠΕ ΤῚ 

τῆς τερῖα : δηά ψ ἤθη ἴῃς ραγθηΐβ Ὀσουρῆς ἴῃ [ἢς ΟὨ]]ἃ [65118, Ρς. Ἰχχχίχ. 
28 “ἴο ἀο ἔογ 1 Ὠϊτὰ δἰζοσ ἴῃ οσυδίοτῃ οὗ ἴῃ ἷανν, 

ὮΙ ὉΡ ἴῃ 13 5. ΔΥΠΊ5, δηά ἦ Ὀ].5ββεα (οά, δηὰ αἱά, δι. 

ΤὭΏΘΩ ἴοοῖκ ἢο 12 δι αοαρν : 
ΟΠ νἱι. 

29 51ιοτά, ον Ἰεϊῖεβί ἴου ΤΥ βεγνδηΐ ἀερατγί 1 ἫΝ 
. [2 ἸΨ. 2. 

Ιη Ρ6δ8ς6, 9 Δοςογάϊηρ ἴο ἸὮΥ ψοχγά : 1 αἱ ἐς οὐ οι 

30 ΕῸΥ ῬΤΏΪη6 αΥ65 Ὦδνα 566 ῃ “ (ἢν βδὶ νδίίοη, λυ ως 
321 γ ΜΝ ῈΪοἢ τλου Παϑί ργεραγαά Ὀεΐοσγε (ἢ ἔδοα οὗ 81] ρεορὶε ;}6 1.6. 

᾿ ᾿ , γ᾽ Ῥα. χουν, 2. 

22 “Α Ἰρδϊ ἴο Ἰρῃίδη 17 τὴ6 (σδη 1165, εκ. αἰῖ, δ᾽ 
Απὰ [δε ρίογυ οὗ "ΠΥ ρβορὶς [5γδεὶ. Ἔασθαι 

43 ΑΔπὰ 7οββρῇ 18 δηά ἢΪ8 πλοῖῃευ τᾶγνο δα 19 αἱ τῆοβε 35 τη ϊηρ5 

2 ]6]1εα 3 ἔογ οἰγουπης βηρ Ὠἷτα (σεοογἰζρρ ὁ Δ ὅδε: ατξλο» 7165) 
δ ᾿]]Εα Ὁ 4 {πε “ δ Ὠΐπχὰ ὁ τῃ|[5. ἴ ρῃίεουβ ὅ ϑρίτϊ 
9 δὰ Ὀδδἢ 10 ἴῃ 11 τδῖ ΟΕ τηὶρῃξ ἀο σοηςεγηΐη 18 ἣς ἴοο0Κ 

18 ἴῃο 14 ΝΟΥ͂ [εἰϊεϑὶ ἴπου ΤΩΥ βεγνδηΐ ἀδρασγίὶ, Ο ογὰ 
δ Αροοτγαΐηρ ἴο ΤΥ πνογὰ, 'ῇ ρεᾶοβ 
τ ἔογ γενοϊδίϊοῃ ἴο 
18. γγεγα πηᾶγνο]]ηρ 

16 Ῥβορἶθϑβ 
18 ἐᾷάε δεςξ ατεζλονεζίΖς γεασ 5 λῖ ΠΟΓ 

Ὁ (1ὴ6 
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24 ΜΏΪΘΗ ΨοΓα βρόΐκϑη οἵ 3: μη. Απα διτήδοη δ]6ββϑεά (θη, δπὰ 

5814 ηίο Μᾶγγ Ὧ15 τηοΐμοσ, ΒεΒοΪά, [ἢ 15 οὐτέα! "15. 5εῖ "ἴογ τῆς 
[811] δπὰ σι βϑίηρ δρδὶη 33 οὗ Ὥδηγ ἴῃ 15γδαὶ ; δη4 ἴοσ ἃ βἰρῃ " ψὩϊοἢ 

(Υεα, ἃ ϑνγοζὰ 5ἢ4]] ρίδεσοβ σου ρἢ 

[ἢγ ονῇ 801} αἷβο ; 53. τῆαϊ τῆς “1ῃουρϊ5 οὗ 35. τῆδην ἤδαγῖβ ΠΊΑΥ 
46 Ὀ6 τονθαϊθα, Αμπᾶ ποῖα ψὰθ οὔθ Απηδ, ἃ Ρῥιορῃοίεθββ, (ἢ8 

ἀδυρῃῖοσ οἱ Ῥῃδημοὶ, οὗ "τῆς {πὺ6 οὗ Αϑβοζ: 35 9ῃς 27 νγὰβ “ οἵ 

25 58ἢ4]] Ὀκὲ 33 βροΐκδη δραϊηϑβέ ; 

μ ῬΉΠ. ἱ, τ7. 
νυ (ον. Μεαι 

Χχί. 44. 
«ὦ Αςἰβ χχνιΐ, 

22. 

“ ΟΒαρ. ν. 22: 
Υἱ. 8: ἶχ. 46, 
471 χχῖν. 18, 

7. 768... χὶχ, 
24. 

«- (Βαδρ.]. » 

ἃ δῖεαϊ ἅσσα, δῃὰ ᾿δά Ἰινεὰ 33 ψ ἢ 4 Ὠυβθδηαὰ βανθῆ γοδῦβ ἔσο ᾿δ 
47 Ὧδγ νἱγρίηἰγ; Απά 886 τας ἃ Μιάον οὗ δροιΐ 9 ἔουγβοοτα δηά 

ἴουγ γεᾶῦβ, Μ Ὠϊ ἢ 89 ἀερατγιοα ποῖ ἔσγοτῃ [ἢ6 ἴδιρῖς, θυΐ 5 Ξεγνεὰ δ! 

48 Οσοα δ᾽ ΜἸ [Αϑιϊηρβ δηα ὃ ργδυεγβ “ ηἰρῃξ δπὰ ἀδαύ. Απά 5836 
οοτηΐηρ ἴῃ τμαΐ ἱηϑίδηϊ 3 σανα {δ η 5 πΠΚονν56 πηΐο τὰς οτὰ 

Δα 5ρᾶζε οὗ διπὶ ἴο 811 ἴθι 4 [δι Ἰοοκεά ἔογ " τεἀδιηρίοη ἴῃ 

α Αεῖδ χχνΐ. 7. 
ὁ (Ἰναρ ν. 33. 
ς Μᾶιι. νἱ. τ6- 

τᾶ: Αςιβ 
χΧιϊὶ. 2; χῖν. 
: 

᾿ «αὶ οπιρ. νεσ. 
25. 

4 ὅεε ςἤδρ. ΐ. 

30 ΘΓ 58] οι. 85 Αμὰ ψῆδῃ ἴοῪ ἢδὰ ρογξοτιηεα 86 411] τη ρ 5. δο- 

οοτάϊηρ ἴο ἴῆ6 ἰανν οὗ τὴς Τιοτά, ἴΠεγ τγεϊυσγηθα 1πο (811166, ἴο 

τΠ δ Γ ονγῃ οἷν 7 Νζαγεῖῃ. 
40 

σΟΠΟΟγηΪηΣ; 

Α58}θγ 895ῃὴ6 

σογΪΠρ᾽ ὉΡ δἱ (ἢδὶ νΘΥῪ Ποὺ, 586 
ον κα νῖ5ε 
Δοσοιηρ 5η66 
Βεΐηρ ΒΠ16ἀ, δγ, Ὀδοογΐπρ ἔ0]] 

σ Απὰ τῆς ΟὨ]]4 στεν, δηὰ ναχϑᾶ βίτοηρ ἴῃ 8ρι τι, 51 6116 ἃ 88 ἢ 
ψ]ϑάοτῃ ; κ᾿ δηά (δε ρτδοα οὗ (οά νγὰβ Ἰροὴ ἢ η,. 

3. {ἈΠῚὴὼρ᾿ δηὰ (ἢ6 τδίηρ 
ον» αἰ5ο, 1}6 ῥαγερελεεῖς ἐς τρρερδοδς Σ᾽ 

41 
ὄνεῃ υηΐο σερο,ρρ ἴο ἐλα δεεί ατλογίζέες 

88 με δεεέ ατείλογέζ 5 γεαά (οὰ 
δδ γγετὰ ψνδιτηρ ἕο {πε γεἀοτηρίίοη οὗ Γ᾿ γυβδί θη 
δ μἦφ ὁφεξ αμέλογέζέδς ον ἴῃ βρὶ τς 

ει. κε: 
οἴδρ. Ἶν ιό: 
δες Μδ2ιι. 1. 
13. 

{ ΓὨΒδρ. 1. 8ο. 
νεῖ. 42 δά 
Ὠοῖαδ. 

35. (δῖ 15 
(αὶ ἰΒουρῆῖ5 οι οὗ 

58 βανΐηρ ἰϊνεά 
} γὴο 81 φογνίηρ 

ΟΟΝΤΕΝΊΤΒ. Τῆς ἔυ]δἰτλεπὶ οὗ ἴπ6 Ἰἰεχαὶ σε- 
αυϊτοτηςηῖβ τοβρεοϊίίηρς ἴῃς ΟὨ]]ἃ 765ὺ5: ΗΙδ8 οἷσ- 
ουμηοβίοπ ἀπά πδηιὶηρ οὐ ἴδ εἰσ ΟΔΥ (νοῦ, 21), 
ἃ5 οης οὗ τῆς [ἐν 8ἢ Ρδορῖς, δηὰ ἴῃς σοαδηρίϊ οο 
ἔγοτῃι ἴῃς ἐ6πΊ1ρ]6 βεσνίος οἡ ἴῃς ἀδγ οὗ ρυγβοβείοη 
(ἐογεϊδει ἀδυ), 48 ἃ ἢγϑί- θοσῃ βοὴ (νεῖϑ. 22--24). 
Τὴ [6 ἔουγιοσ οᾶ56 τῆς πηοτα ἕδοὶ 5 βϑἰδίδα; ἴῃ (ἢ 8 
Ἰαϊίοσ ἰθοσα 15 δά δὰ ἰἢς ταοοχηϊοι οὗ ἴῃς ἰῃ- 
ἔδλπι ὉΥ ὕνο βοάν Ῥδσβοηβ, ᾿κοὶν ἴο Ὀ6 ἰῃ ἴδ6 
Τα Ρ]6. 
ΤῊΞ ΟἈΡΕΒ οὗ δνδηῖϊβ. 1. Τῆς ἢϊρμὶ ἰηΐο 

Ἐσγρὶ (Μαῖξ, 11. 132-21} τηῦϑὲ ἤᾶνα οσουτγγοα Δξοτ 
τῆς ργεβεηϊδιίοη ἰῃ τῃς ἴδ ρ]ς, δπὰ Ὀεέογα ἴῃς τε- 
ἴυγι ἴο Ναζαζγεῖίῃ. ὉΤῆδ ᾿Ἰουγηου οουἹὰ ποῖ ἢανα 
Ὀεεη τηδᾶς ἀυτίηρ ἴῃς ἔοτίγ ἀᾶγβ, ἀαπὰ Μαιμενν8 
δοσοιπῖ πιᾶ 68 ᾿ξ ρετέεοο Υ οὈνιουβ ἴμαὶ ἰῃς βρης 
ἴοοϊκ ρῥἷδος ἔγοιῃ Βείπ] μθπι. 2. Τῆς “ογαζίονε 
ΟΓ 1λε ὅήαρσί ἰοοῖς ρίδος αρουῖϊ ἴπ6 ἔπις οὗἩ ἴπε ῥγεβ- 
δηίαϊίοη ἴθ πα ἰερῖθ. Τῆς (τδαϊτίομδὶ ἀδίε 
(1Δηυᾶτυ 6), ἴπε {πὶ γίεεπιῃ ἀδγ ἰοῦ οὐὖῦ 1 ,οσὰ 8 
διχῇ, 15 ἴο Ὀε τε)εοϊδα. 80 Ἰοπρ 3π ἰηΐογνδὶ)ὶ (πνεη- 
(γ-8ενεῃ ἀλγ5) ἰβ ορροβεὰ ὃγ Μαζί. ἱϊ. 13, μοι 
ἱπαϊοδίθβ ἃ βρεεαν νναγηΐηρ ἴο [οβερῆ. Νοσ ψουϊὰ 
ΗἩετοά ἢδνε ροβέροπεά 80 Ἰἰοης ἴδε τοῦυγαοσ οὗ ἴῃς 
ἹπηοςοηῖβΌ Οχ (δ οἴδοῦ Ὠδηά, ποτ νᾶ9 ΠΟ 
ΤεΆβου ΨὮΥ ]οβορἢ δηὰ Μδϑσγυ βῃου]ά γεπηαΐῃ ἰοηρ 
ἷπ ΒοιΒ ἤει αἰΐϊεγ τῇς Ρυτγβοδίίοπ, δηα νεσ. 29 
ἱπάϊολῖεβ ἰδὲ [ΠΟΥ αἱὰ ποῖ. [11 18 υποεγίδί πη, ἔον- 
ανοῦ, ἢ Οἢ οΑπια ἥτγϑί, Τῆς ῬγΟΥ Υ οὗ ἴῃς 27γέ:- 
ορίαίϊοι μὰ5 Ὀδοη υτρεᾶ, Ὀδοδυβε ἰῖεσ πε νἱϑὶξ 
οὗ τῆς Μαρὶ δπὰ τῆς τενοϊδιίοη οὗ ἀδηροσ, ἴῃς 
ρατεηῖϊβ νου] βολγοοὶν νθῃΐυγζα ἰπῖο ἴ86 ἰεταρὶς ; 

Ὀεοδυβα δέϊοσ τῇς ῥγοβεηϊβ ἔγοπι (ἢ ς τῦῖβε τη ἢ 
Μασ πουϊὰ ποῖ ἢᾶνα Ὀγουσῆϊ ἰῃς οἤεγίηρ οὗ ρον- 
ΘΙ ; Ὀδοδυ86 ἰΐ 566 18 ΤΙΏΟΓΤΟ ᾿ἰκεὶνγ ἴπδὶ τῆ6 οὨ]ά 
πουἹὰ ἔγβί γεοεῖνε {πε ποπιᾶρο οὗ Ρίουβ [5Γ8 6168 
δηὰ τη οὗ ἴπς ταργοβεηϊδίνοβ οὗ ἴπῈ Οδη 168. 
Οπ ἴδε οἴδοὺ μαηῃά, ἤονενεσ, ἱξ πᾶ Ὅδ 8414 [δαὶ 
ἔποσα δθεπ]8 ἴο Ὀ6 ὯῸ ΠΕΟΘΒΒΙΥ ἔοσ ἰῃς α6]ΑΥ οὗ 
ἐπα ΒΟΙΥ ἔδυ ν ἴῃ ΒΕ] ἢ 6πὶ αὐΐξν ἰῃ 6 Ρτεβθηίδ- 
ἤοῃ. [π δῇγν οδβὲ ἴδε σονοϊδίίοη οὗ ἀδηροι ταδδ 
ἴο ΤΟ ΒῈΡἢ [ο]οννεὰ ἴῃς ρῥγεβεηϊδάέοιη, ϑΐποα 86 
ονεγβὰ αζ ομες (Μαῖξ. 1]. 1.4). 

ΕΓ, 21. ἨἘΐ ἄαγα. (οτηρ. οἤδρ. ἱ. 59. --- 
δοεῦθ. (ομρ. Μαῖϊ. ὶ. 21. -- ΨΈΏΟΣ ταὶ θὸ οδ]1θἃ 
ὉΥ [09 δηροῖ. ΟὐοἸηρ. οὮδΡ. 1. 31. ΤὨΪ5 πδηγίηρ 
Ψγ25 Δη δεῖ οἔ ορεάϊΐϊεπος δηὰ οὗ ἔα ἢ οἡ ἴῃ ραζὲ 
οὗ οι Μδτγ δπὰ 7᾿οβερῇ (οοιιρ. Μαιί. 1, 21, 25). 
ΑἸΙΒουσἢ [586 Ρἢ 15 1658 Ῥγοϊηϊποηξ ἰη (Π6 δοοουπὲ 
Ὀεΐίοτς 8, ἢς τηυϑὲ ὕᾶνα Ὀδδη ςοηνϊηοεα, ΤῊΪΒ8 
ψοΥβ86 ρίναβ ἴῃ ρσγδδίεσ ρτοπιίηθηςς ἴο ἴῃς πδυλὶης 
οὗ {ῃε ϑανίουτγ, Ὀπῖ ἔπ οἰχουπιοϊϑίοη ἢΔ5 ἃ βἰβηϊῆ- 
οΔησ6. Ης νὰβ8 τηδῖδ ὑπάοσ ἴπὰ αν, ἰδὲ Ηδ 
ταῖσι τοάδοχῃ υ8 ἔτοτι ἴῃς ἰᾶΨν. Α8 ἃ 5[η16ε85 Β6- 
ἵπρ [15 τῖϊα ὰ8 ποῖ ὨΘΟΟΒΒΑΙΎ ἔοσ Η πὶ, Ὀυϊ 88 ἃ 
Ὀοτη [ἐνν, Δπὰ 45 Οπα ψγῆο ἔ8]}6 ἃ της ἰᾶνν ἔοσ 8, 
Ηε νν»ᾶ5 οἰγουπιοϊβαα. 
ει. 22. Τποὶσ νυχίδοδίίοη. ΤΠῖ8 τοίου ἴο 

Μάαγυ δηὰ Ϊοβερῇ, γαῖπεσ ἴδ ἴο ΜδσῪ δπὰ τἢς 
ΟἾ]α. Ιῃ ἴμεν. χὶϊ. 4-6, [ποτὰ 15 πὸ διϊηῖ οὗ (86 
Ῥυγίβοδίίζοη οὗ τῆς οὨ] ἃ. Ὅηδ ῥσγδϑθηος οὗ [οϑερὰ 
ψ45 τεαυϊγοὰ Ὀγ τἢ6 ἰδ τεβρεοῖπρ ἴπς τεὰςὩρΡ- 
[ἴοῃ ᾽οὗ τῆς ἤτγβι-Ῥοσ (5866 οὔ νοῦ. 232), δπὰ [δ6 
ΟΘΓΘΙΏΟὮΪΔΙ] ὈΠΟΙΘΔΠΠ655, ἩΏΙΟΣ ᾿αϑθα ὑπ} [86 
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οτος ἢ ἀδλγ ἱπ ἴῃ οὯ86 οὗ ἃ πιδὶἜς μὰ (1μδν, χΧἱ!. 
2-4), αἴεοϊεά {Π6 Ὠυβραηά. 

ψες. 22. ἴπ ἴδιο Ἰὲὰνν οὗ [πο Ιοσὰ, Ἐν. χὶϊὶ. 2, 
ἔτεα ᾳυοίεα πῃ ἐχραπδύοη οὗ ἴῃς ῥσεϑεηϊδίοη. 
-- ΕΥΟΙΥ͂ 1819 ἴδδὲ οροϑηϑίδ ἔπ0 νοσιῦ, “ἡ. ἐ., ενὲ 
διβί-οση πιᾶῖὶῈ (' ὈΟΪ οὗ τηᾶη δηὰ οἵ Ὀθδϑί ἢ). 
ΤὨε 8δοηῆοςς (νογ, 24) τγχᾶβ τοαυϊγεά ἴῃ ἜΥΕΤῪ οΆ56, 
Ὀυΐ [π6 ῥγοβοπίδιςοη ΟὨΪΥ ἱπ ἴἢ6 ο486 οἵ (ῃε δγϑβί- 
θοπὶ βϑοῆ. Τῆς τεαιυϊγεοιηθηΐ ταϑρεςίης ἴῃς δγϑί- 
Ὀογῃ νγᾶ8 ἴῃ τοιηοηῦγαπος οὗ ἴδ Βραγτηρ οὗ [ἢς 
δηδῖ-Ὀοση οὗ τῆς 8γδε 168 ἴῃ Ἐργρὶ (Εχ. ΧΙ. 2 ; 
Ναχῃ. υἱῖϊ. 17). [πβιοδᾶ οἵ ἴῃς ἤγϑί-Ὀοσγη, ἤποτ- 
δνοσ, σοὰἂ ἴοοϊκ ἴῃς αἸΡΕ οὗ [εν] ἔοσ τῆς βεσνίος οὗ 
τῆς βϑαποίυατγ (Ν᾽ Όπι. 11]. 12; νἱ}. 14-18). Αἴ τς 
εἶπης οὗ 115 βυ 5 τα οη ἴδ ΠΟ ΘΙ οὗ τῇς δγϑί- 
Ῥογῃ ἐμ ἐχείος οὗ ἴῇῆς [,ονῖῖδ8 στηυβὲ Ὀς τεὐἀεογλοα 
ΌγΥ ἴδε ρῬαγτηθηΐ οὗ ἥνβ 5386 Κεὶ8 ἔοσ ἐδ. οἠς 
(Ν πὶ. ἢ]. 44-.;[5ὕ.)ὴ. Αἰεγγαγάβ, 1 Ἄρρθατβ (Ν τ. 
χΥ ὶ. 15, 16,) [παὶ ἐνε7}) Μγείεόογρε δορε ΜᾺΔ5 Ῥγδ- 
δεηίδα δηὰ τεἀδειηεὰ Ὁ. ἐπῆε ραγιηεπί οὐ ἐδ18 
διθουπί. Ηδς ψῆο νγῶ8 Ηπ]5ο]ὅ Ρυιθϑδὶ δηὰ Τεῖι- 
ὈΪς, ἀοίηρ οὐ βεῦνίοα 88 ποπὲ ὄνοσ αἱὰ, ὑσοῦ- 
ΔΌΪ 5υῦταϊ δα ἴο [με ἔοττη οὗ τεἀδιηρέοη ἔγοζῃ 
[ἢ τοπρ]ς βεσνῖοθ. Ουτγ [οτα δ βυρβεσυεηῖ σοῦ- 
ἀυςὶ ἴῃ οἰδαηβὶηρ [Π6 ἰοτρ]6, 5ϑῆοννβ μον ᾿1{|6 Ηδς 
τεματάςα {Πς ραγτηθηὶ οὗ ἰερᾶ] οἱ αἰτηβ ἃ58 84:15[γ- 
ἴηρ Η!5 Ζε8] ἔοτ σοαβ ἔουβε (7]ὁΒη ἱὶ. 123-17}. 

Τυτῖ]ο Όονοε. 

ψετ. 24. Δοοοτάΐηρ, εἴο. Τῆς οἤετηρ νγ88, 
δοςογάϊηρ ἴο [,ον. χὶϊ. 6 : “4 Ἰφτιὴῦ οὗ ἴῃς ἤγϑί γεᾶσ 
ἴοσ ἃ Ὀυγης-οἴεπησ, πὰ ἃ γουηρ ρῥίρεοῃ, Οὐ ἃ 
τυτ]ε-ἄονα, ἔου ἃ 5ϊ1η-οεσίπρ."᾽ ἴπ ἴῇς ςᾶβ8ε οἵ 
ΡΟνΕΓΥ : Α μαΐσζ οὗ ζυχί]ο-ἄονοθ, οΥὁἨ ἔἦγχο γουσβ' 
Ῥίποοιβ (εν. χὶϊ. 8). Τοβαρὴ δηὰ ΜδτΥ νεσὲ ποῖ 
τοῦ, θὰ οχίτεπια ΡΟΥΟΓΥ 15 ποῖ ἴο ὃς ἰπέεστοὰ 
ἔτοτῃ 1ἢ]5 οἤεγίπξ. [8 τῆδγ, ψ Ὠ116 ΒΟ᾽ ΟΌΣΠΘΥΒ ἴῃ 
ΒοΙΠ] ἤδη, δὰ 4180 ἴο ῬΑΥ ἅν 5Πθκοὶβ δὲ τῇ 8 
της, ἴθτα τννουϊὰ ΡῈ ἃ ο πο εὰϊ ΓΟΆΒΟΠ ἔοσ {ΠΕ ῚΣ 
Δνδι}}[ηρς ΓΠποτηβοῖγαβ οὗ (15 ῥὑγον βίο οὗ ἴῃς ΔῈ 
ἔογ ἰἴοϑθε ψῆο Μοῖς ποῖ τσ. " ΜΑΓΥ οδπηοΐ 
Ὀτγίπηρ ἃ ἰδ ἔοσ δὴ οβδετγίηρ : 586 ὈΓηρ5 80η16- 
τίη Ὀεεῖεσ, Ἔνθη τῆς ἰσὰς Πιτῦ οὗ σοά, ἱπῖο ἴῃς 
[ειρὶς.᾽ (Ννδῃ Οοβίέγζοε.) 

γασ. 25. βίμιθοι. Αοςςοσγάϊησ ἴο βοῆλε, ἴἢ18 

ΤΗΕ ΘΟΟΘΡΕῚ, ΑΓΓΟΚΌΙΝΑ ΤῸ [{0{0{ΚΕ. 

“Ῥτεοεάς τηδὲ ςοχηΐηξ. 

[(ΒΑ». 11. 21-40. 

ΜΔ45 ἰἣς βοὴ οὗ {6 ἔδιηουβ ΕΔΌΌΪ ΗΠ1]61, απϑπὰ 
ἔλίμου οὐ Οὐδυμδ]16 1] (ῃὴ6 ἰθαοῦοσ οὗ Ῥαὺυ] (Αςῖβ ν. 
34). ΤῊΘ ΒΑΡΌΙΒ 540 ἴῃδὶ [6508 5 Ὀόσῃ ἴῃ τῆς 

γ8 οὗ ἙΔΌΙ δ᾽πιθοη, βοὴ οἵ Η1]1ε]. Βαϊ τῆς 
ὩλΙὴ6 ΑΒ ΝΟΙῪ ΟΟΠΊΠΊΟΠ; ΥΕΙ. 26 βϑυρρεβῖβ {παῖ 
[Π15 τῶδηῃ αἷά ποῖ ᾿ΐνε Ἰοὴρ δξοσνασζαβ, ψ ἢ] 6 
ἙΔΑΡΌΪ Θιπίδου τγχαϑ ἂἰΐνε ἴῃ α. Ὁ. 12; δηὰ τῆς 
Ἰδησύασε ἤοτὲ ἀοοβ ποῖ ροϊπὲὶ ἴο ἃ ξαπιοὺβ πῆδῆῃ. 
ΑποΐδοΥ ὑπιγυΒΌΝ ΟΥΌΥ ἰγδα οι ἀεβουῖρθεβ Ἀπ 85 
ὈΙϊπά, Ὀυϊ τεοεϊνίηρ ἢ15 β'σῃξ οὐ ἴδε Δρργοδοῇ οἔ 
ἴῃς οὨ]]ὰ Ταβυ8. --- ΒΙρΗ θουδ, 45 τεραγαβ τς ἸΔν, 
διὰ ἀονουῦΐ, το  σΊ ΟΥΒῚΥ σοπβο που (ςοαρ. ΑΟῖδβ 
Ἷϊ. σ᾽ 1]. 2). - ϑαῖδίησ ζ0Σ [0 οοπδοϊδίϊου οὗ 
Ιδσϑοὶ, {. Ζ., ἔοσ ἴθ σοπλὶηρ οὗ ἰῃῇς Μεββίδῃῇ ἴο 
ΠΟΏ5016 [5186] ΣΟΙ [6 ΒοΙτονβ (ἀοέογες 32::16], 
ὙΉΙΟΏ δοοοσάϊηρ ἴο ἴῃ6 σοπμηοη δ6]1οῇ 5ῃου]ὰ 

Οοηρ. νεσ. 18. --- Απὰ 
[109 ΗΌΙΪΥ Βρίτὶ τῶν Ὅροι πἷα. ΤῊ5 εχρ]δίηβ8 
ἴῃς δυρδεαυδηὶ γον Δ] ἢ, 

γετ. 26. βμουϊὰ ποὶ δοὸ ἀδϑαίβ. ἊἋ(ορ. β. 
Ιχχχίχ. 48; ΤΌ Βη ΥἹ]]. ἐ ; Ηεῦ. χί. ; 4150 τῆς 
Ῥἄγαβε “ἰδεῖς ἀοαίδ " (Μϑῖί. χνὶ], 28; Ηςθ. ἰ:. 9). 
-Ἕ 18ὸ Ιοτὰ  ΟἸτίσϊ, 2. 6., " ἴῃς Μαββίδῃ οὗ [εδο- 
νδῇ.᾽ [Ι( 15 παρ] !]εὦ ἰμαὲ Θἰπηδοη νγᾶβ νεσγ οἱἹά, 
δηα ψουἹὰ αἷς βοοῦ αἷϊεσξ. Ηον {18 σενεϊδϊίοῃ 
νᾶ τηδάᾶς 5 ποὶ Ὠἰπίοα, 

Μετ. 27. Ἀπᾶὰ Ἦθ οδθ ἴῃ [10 βρίγτὶ πο [180 
ἴΘΣΩΡΙθ. Ηἰ5 βίαρβ. ψεσε ογάσγεα Ὀγ ἴῃς ϑρί γί, ἴῃ 
τς ΡόΟνΕΣ οὗ ψΒΙΟΣ ἢς ᾿ἰινεα. Τῆς ϑριτῖι ᾿δὰ Ηἰτὰ 
{ΠΟΥ ἴο τηδοῖ (ἢ15 οὨ] ἃ, τ οῖλ ἢδ ψ͵ὼΞ ΘηδΌΪοα, 
ὉΥ ἴπ βδπια ϑριτι, ἴο γοοορηίὶζα 45 ἴῃς Μοββίδῃ, 

ψεῦ. 29. Τῆδ πογαβ οἱ ϑίτηδοη δὰ ροεῖϊς ἰῇ 
(Παὶν ἔογπι, πὰ δνθὴ ἢ ἃ {γδηβ διίοη τοϊδὶῃ ΠΣ 
Ῥδουϊ αν Ῥεδυΐγ. ΤΏ βοηρ 158 οδἹεὰ λίπε 22 ἐ- 
ες, ἔτοτη ἴῃς ορδηΐηρ τγογάβ ἴῃ τῆς 1,4} νεῖ- 
βίοη. [|Κὲ ἴῆς Μαρπίβεαξ διὰ βεμεαέείτς, ἴι 15 
δἀαρίεα ἴο {πὸ ῬΘΟΏ] ΑΓ ἶπὶ ἀπᾶ οἰγουτηϑίδποοϑ 
αϑϑισπαᾶ ἴῃ ἴμς πδιγδῖϊνς. -- ον Ἰοθδὺ που ΤἸὮΥ 
βοσυδηΐ ἀθρασζί, “πον χαΐθαβϑα [ὮΥ βεγνδηῖ." ΤΠ 
νοτὰ “βεγνδηϊ ᾿ σοιτοβροηαβ ἢ Ιογὰ, ἑ. Ζ., 
“ταδϑίοσ,᾽ ποῖ [εὔονδῃ. δίῃ ἰβ τεραγαςα ἃ5 ἴῃ6 
αἸ5πι1554] ἔγοτη ὨΟΠΟΥΔΌ]6 56 γνίςα. --- Αοοοχάϊξηρ ἴ0 
ὯὮΥ νοζγὰ, ἡ 4.,ὄ (Ὡς τανθ δύσῃ πιρηϊὶοηδαὰ ἴῃ νΟΓ. 
26. ---- [π Ρ6806, ἴῃ ἴῃς ἔυ]]658ῖ 5βεῆβϑε οὗ δρρίπεϑβϑ, 
Ὀ]εβϑεάμθθθ. ΤὨΪβ5 ἰ8 ἴῃ6 σεβϑυϊὲ οὗ ἴῃς σεῖθαβα 
5 κ6α ἔου. 

γεῖ. 3ο. Βδϑο δοθῃ. ΤΠιεϑε ψοσὰβ σὰ δἢ- 
Ρμαῖῖς ; Ῥγοῦδον τῆς ττδαϊοη τοβροσοῖπρ Ρῥζδ- 
νἱουβ ὉΠ πᾶ Π655 Ῥγ28 βυρρεβίεα Ὁγ [Πδηὶ. “ΤῊ 588]- 
ψαϊΐου, ζ. Φ., [ῆ6 Μεβϑίδηϊς ἀδ  νογσαησθ. ΗἊς 5668 
[6 του] 8 βαϊναξοη, τ ἢ116 Ὀδμοϊάϊησ {πδ ἔοτῃ οὗ 
ἃ Ὠ6]Ρ]655 ΟὨ]ὰ, ΤὨδ ῥγουιϊηδηςα σίνεη ΟΥ̓ Θ1πὶ- 
δοη ἴο “5 νδίϊοη ᾽ γδῖῃεν (ἤδη ἴο ἴῆς6 ρούβοῃ οὗ 
τῆς οἾΣ]α, σοπῆσπηβ ἴῃς οαυὶγ ἀδίε οὗ ἴῃς βοῃΐ. 
1 αἷβο ἱπάϊοδϊεβ. [δὶ ϑιτηθοῦ πδὰ ἡοὲ πεαζὰ οὗ 
τῆς οηἀοἜΥ] ΟΟΟΌΓΓΟΠΟΟ5 ΠΟ ἢ Ῥσαςεοαςά. 

ψεσ. 31. ΑἹ] ὑϑοόρὶϑθβ, Ὀοΐἢῃ [εν ἀηὰ Οςπ|}168, 
83 ἴῃς ποχί γεῦβε 5ΒῆονβΒ. Τδε ρμαδβὶ ἴδηβα 15 υβοᾶ 
ἤτοτλ ἃ ὑσορβεῖϊς ροΐηξ οὗ νἱενν, ἃ5 ἴῃ ἴῃς βοῃρβ οὗ 
ΜάᾶδγΥ δηὰ Ζδοῃδιίδβ. 
ει. 32. ΑἸίρμῖς. ΤῊ 8 ἀςῆποβ " βαϊνδίοη.᾽; -- 

ἘῸῚ τονϑϊδίΐοι ἴο [86 6 πη }119056. ΟουρΡ. 15. χ]ὶχ. 6 ; 
ὙΏΟΣΤΕ (Πα, 18 ἃ 5: ΠΥ ῬΤΟρΡἤδοΥ. ὙΠΟ ἰάδᾶ ἴ5 
1ῃαὶ οὐ ΟἹὰ Τεβίδσηθηϊ ργορῆδου : Τῆς Ἰἰρσῆῖ οὗ [86 
ψου]ὰ σ565 ἴῃ [5σδοὶ, ὀσχίοη ἀβ [15 ἱπβυδηςθ ἴο οἴποσ 
πδίϊοηβ, ΜΓ ἢ ΒΌΡπ ἴο ἴῃς ΜοβΞΙ ΔΉ δηα χοοοῖνα 
τῆς ἸΙσῃϊ οὗ αὐ. ΟοιηρΡ. 15. ἱΪ. 2 ; χὶ. το; χ]ῖν. δ. 
---ΟΑλπᾶ ἴδ0 ΝΊΟΥΥ. ΤῊΪΒ 4150 ἀδῆποϑ ᾿ϑαϊνδίίζοῃ ;᾽ 
Βοιης (4 Κε ἴἴ 85 ἀεβηΐηρ “Ἰἰσμῖ,᾽ Ὀαΐ {Π15 ἀεϑίτουϑ 
τῆς Ροεῖϊο Ράαγδ]]6} 18π|, ἀπὰ 185 οἴβεγννίβα οδ)]δθςοιϊοη- 
ΔΌΪΘ. ὙΠῈ επὰ ρῥτοροβεὰ ἰβ ποῖ τῇς ρμίοτυ οὗ 
ἴϑγδοὶ, θυϊ ἴδ οοπιΐϊηρ οὗ ἴῃς Μεαββίδῃ, ἀηὰ Ηἰ8 
βαϊναϊίοῃ 18 ἰῃς ἵσις γοῦν οὗ βγὰςὶ, ἐδαὲ πιο 



ΓΗΑΡ. 11. 21-40.] 

ΓΕΔΙΥ 6ΧΔ}15 ἰὲ ἀῦονα οἴου πδξοηϑ, "δὶ οΥ ΠΙΟἢ 
ἱϊ ννᾶβϑ Ἅσῃοββῃ. 

ψεῖ. 33. Απᾶ πὶ ζδίοσ. “Το σΡἢ ̓  ναβ 50Ὁ- 
Βιτυϊεὰ δ Δὴ ΘΑ ἀλῖο. ὁΓΠ6 ρασρηΐϊβ᾽᾽ ἃζα 
ΦΡΟΚοη οὗ ἰῇ νεῦ, 27 (οορ. ἴῃς νοσὰβ οὗ ΜΆ, 
γεῦ. 48. Ουὖγ [ΤΙοτὰ, πονανοσ, ἰβ παν Υ τοΡ- 
τεβεηϊοα 45 σδ] }ἘΠἔἶπρ ΤΟΒΕΡἢ ΟΥ̓ (Πἰ8 {1|6. ΤΠ υ8ὲ 
οὗ ἴξ Ὀγ [κο, ἴῃ ἴῃς Ιερᾶ] δηα ρορυϊᾶσ βεηβ6, ἰῃ- 
νοῖνοβϑ. πο οςσοπίτδαϊοϊίΐἪοη οὗ ἢἷβ Ὀσαυουβ 8ἰδῖδ- 
Ὠλοηῖ5Β. ΤῸ δᾶνα δγοϊἀδὰ ἴδε ἴοεστη ψουἹὰ ἸοΟΚ 
κε [6 ΟνΘ-ΟΔΓΘ ΌΪ]Π6 585 οὗ δὴ ἰῃνεπίοσ. ---- 7679 
ἸΏΘΙΥΟΙ πα, ΜὮ116 δίμθοπ γὰβϑ βρεακίηρ. ΑἹ- 
ἘΠουρΡ [8158 ννᾶ8. ΟἿΪΥ ἃ σοῃῆστηδίοη οὗ ἴΠ6 τῇοτα 
αἰτεοῖ σαν ϊδίϊοηβ ὑῬσενὶ ουβὶν τηδάς, [ΠΟ ττομοΣ 
15 τηδᾶς τζοσε Ὀσοαινηδηΐ [ΠΔη ΠΕΣ ΓΑ 1}. 

γεῖ. 34. ΒΙοεδϑᾶ ἴμοπι. ὙΠε οσγάϊπατυ Ὀεηδαϊΐο- 
ὕοηῃ οὗ ἃ ρίουβ οἱ]ὰ τηδη. --- ὕπο ΜΙΑΣΥ 15 Ἰηοῦ6Σ. 
ὙΤὨΪ5 ἱπαϊοαῖςβ ἴμαὶ ϑτηθοη παν (ΟΥ̓ ταν εἰ ΔΏ Οη 
ΨῈ ἰηξογ) βοϊηδίῃϊηρ Οὗ ΠΟΙ Ῥδου Αγ τοϊαιίοη ἴο 
[6 ομ]ὰ. Ης πονν δ]]υδ5 ἴο ἴῃς βυδοσηρβ οὗ 
ἴδε Μεββίδῃ, αἰγεδὰν ἔογεϊο]ὰ Ὁγ ἴδε ΟἹὰ Τεβίδ- 
τηδηΐ ῥτόορδεῖβ. 19 ἔΌΣΓΠΟΥ τανοϊ Δ 0 ΤΏΔΥ 
ἢν Ὀεοη πδεαδα ἴο ργενεπῖ υπάτς οἰδίίοη οὐ [ἢ 6 
Ῥασὶ οὗ ΜδιΥ. --- ἶδ βοῖ, 111., .11ε5.᾽ Τῆς τεέεγεπος 
}5 ἴο ᾿γἱηρ ἴῃ δὴ δρροϊηϊθα ρἷδος, ὑσορδῦὶν στὰ 
Δ Δ]]υϑΐοη ἴο ἴΠ6 ϑἴοῃς οὗ Β[Π}Ό]Π1ηρ ̓  (18. νἹἱ]]. 
14; Ἐοπῃ. χΧ. 32:; ΟΟΙΏΡ. 1 Ρεῖ. ἰϊ. 8). -- ΕΌΣ [86 
ἕ [00 στίεϊῃρ οὗ πΙΔΥ. ΤὍΤὴ15 8. τηοβῖ 
ΠδΔΙΌΓΔΙΪΥ τοΐοστεὰ ἴὸ ἔννο οἾ45565: ϑοζηβ ζ41]} 
Κσουρσἢ ὑηρο]ϊοῖ, δι ης αἱ [ἢ15 στόοκ οὗ 
οἥεηςε ; οἴμειβ ἂς γαϊβεα ὑρ ἱῃγουρσῃ ἐδ! δπὰ 
ὨοΟΙΣηε88. “ΤῊς 18]1] δηὰ γβϑιηρ ρδὶη" (45 ἴῃ Ε᾿. 
Δ.) Ροϊμῖβ ἴο Ῥυϊ οἣς ο1435 : ἴποβε ἄγβί δυτ]οα 
ὉΥ ἃ 8686 οὗ 8.4 δηὰ ἴδδθῃ τγαβε ἃραίη “ὍΥ 1815 
ϑανίου; Ὀαῖ " ἀρϑῖη᾽ 18 οΐ ΠΘΟΘΒΒΆΓΙΥ ἱηΡ 16. 
- Δυᾶ 70. 8 λαοῖς 165 δροῖϑῃ διίαϊπδί. ΤῊ 5 
τείεγβθ ἴο τῆς {υΐυχα, Ὀυΐϊ τ[Π6 ῥγαβοηΐ 185 υϑαα οὗ 
Παὶ 15 Ομαγδοϊοσιϑίῖς. ΤὨΪ5 ῬΥΟΡΏΘΟΥ Μγ»25 ἔτ]- 
δ|]εὰ ἀυτίησρ Ηἰ8 φαγί 1 ; ἔπε συ] δ! ἢ 
ΜγᾺ5 ἴῃ6 “7055, ὙὮΙΟῊ 45 τῆς βίρτι οὗ βαϊνδοῃ [88 
ποῖ γαῖ Ἰοβὲ 115 οἴδησς (( Δ]. ν. 11). 

ΕΓ. 35. Ὗοδ, ἃ βινοζὰ 8118}} μίθσοθ [ΣΟΌΒὮ 
Ἐυΐηο οσὰ δου]. Τῆς βεηΐδηος 18 ῬΑΓΆΪ]ε] ἢ 
ἴῃς Ἰαβέ, ηὰ 5ῃουϊὰ ποὲὶ Ὀς ρΡῖΐ ἱπ ραγεηίῃεβεβ. 
ΤῊ σχεὐδςίοη δηὰ βυβετίηρ οὗ ΟἸγχιδὶ 85 7.51 δε Ὼ 
ἱπάϊςδίεα ; ψιῖτὰ Π158 τῆς στίοξ οἵ ΜΆΑΓΥ Μ11}} οοττο- 
δροηὰ. Τῆς οὐ πα! οὗ ΠΟΙ ρσσίοξ 15 δ ἴῃς 
ουϊπιϊηδίίοη οὗ ΗΠ8 ΒΟΙΓΟΥ͂Β: ἴπΠ6 βΒϑυοσα Ὀΐθγοα8 
ἀεεραϑί αἵ ἴμε οσοβϑβι ΤὨ]5 ἰ5 [πε Καγ- ποῖα οὗ (68 
“διαόαί ῆασίεν Φοοίογοτα. ΤὨϊΒ δηποῖθηϊ ἱπίοσρσγείδ- 
το 18 Ὀσδίεσγα ας ἴο Ἰδίεσ οὔμδβ: βυσἢ 88 ἃ σγεΐοσ- 
πος ἴο Μαγγ᾽ 5 δηρσυ θῇ ἔοτ 51}, οὐ μεσ ἀουδὲ δϑουΐ 
τῆς Μεββι δ 5}: οὗ ὮΘΥ 80ῃ. --- δὲ ἐπουρδμίν οἂἱ 
αἴ ΠΩΔΗΩΥ͂ ὨΘΑΣΙδ ΙΏΔΥῪ ὃθ Τουϑαϊοθᾶ. Νευϊγδ!  υυτἢ 
γαβρεοῖ ἴο (815 οπς, ν.1}} ὈῈ ᾿πιρο351:0]5. Δ ΒοίΠοτ 
τηδη {41} ὉΥ τίβε, ἴῃς Ἀρρδάγδῃος οὗ [15 οὨἹ]ὰ ψν1}} 
τον 8] ποεῖν βϑοσοῖ ἤοαγῖ, δηᾶ 1815 Μψ1}} Ὀ6 ἄοῃς 
[Πχουρὶι [πε στοββ, ἴο τ] ἢ ἴΠογα 15 4 ᾿δἴθηϊ σεζοσ- 
δος ἰχουρδουϊ. ΤὍΤδδ ἰ65ὲ ἰ5 ἔλ 8 ἴῃ τὰς Οπιοὶ- 
δπεά Οης (1 (οτ. ;, 23, 24). 

Δ οΥ. 26. Οπ9 Αππδ, “πο ἰ8 Βυρρ]ςα ἴο το- 
Ἰῖενε τῇς ἘΠ ρΊ 5ἢ σοηϑβιγυςσοηῃ. --- Α ῬΧΟΡμΘίθ8Β5, 50 
(Δ]]δὰ ρῥγανίοιιβ ἴο 118 {{π|6. --- ῬΏδημοΙ. ΤῊ 
πᾶτης οὗ ΒΕΥ Ὠυβραπα ἰ5 ποῖ τηοπθοηςα, ρΡτοραΟΪν 
Ὀεοᾶυβε ἢς πδὰ Ὀδεὴ 80 ἰοὴξ ἀεδά. Νοίῃϊη 
ἔυγῖμου ἰ8 Κπόνγῃ οὗ ἔδίποεσ ογ ἀδυρηΐου, ἰποὺρ 
ἰτδαϊεῖοπ ἢα5 θδθη Ὀυϑν ἴῃ ΒυρΡΡΙ πλοηςπρ [6 ΠΆΓ- 
ταῖϊνα. ---Θ.0 γῶν οὗ ἃ ρτοδῖ δβοὸ. Εσομι [ἢ 18 
Ῥοίηϊ ἴο “ἔουγβοοτα δηα ἔουγ γϑᾶτβ᾽ (νϑσ. 27), ἴῃς 
ἀοβοσιροη 18 ραγθηιῃθῖολὶ, σοξοσπηρ ἴο ἴ.6 Ρᾶγ- 
ΠΟΌΪΑΙΒ οὗ ΠΟΙ στοαὶ ἅρα. 

γεῖ. 3). Ἔνοῃ ποῖο ΤΟΌΣΒΟΟΙΟ δῃὰ 700ΓΣ ΥΟΘΙΕ. 

ΤΗΕ ΟΟΘΡΕῚ, ΑΓΓΟΚΌΙΝΟ ΤΟ {0{ΚΕ. 359 
Τῆς οοττεσὲ τοδαϊηρ βυρρεβίβ [Πῃδὲ 5η6 8 ΠΟῪ 
ΕἸΣ γ-ἔουΓ γεᾶγβ οἷά, ποῖ 4 ψιάονν ἔοσ ἰδδὲ 
Ρέτοα. ΤὨΪΒ 8 δνυϊ θην πηοπίϊοηςα 45 ἃ οομλ- 
ταδπάδίοη (οοτρ. 1 Τίμῃ. ν. 3, 5), Ἐβρεοῖδ!} 
ἃ5 ἰΐ 15 ΡΙΡΙΗΙ ἱπτηαιοα (Παΐὶ 806 νγ8 γουῃ 
δἵ [86 ἀεαῖῃ οὗ ΠῈσ Ὠυβθδηα. --- ἍἯ80 ἀθραχίοα ποῖ, 
εἰς. Ῥεβοηριίζοη οὗ Π6Ὶ τπιοᾶς οὗ 16. 5816 ποῖ 
ΟἿΪΥ Δρροδζδεᾶ ἰῃ ἴδε ἴδιρ]ς δὲ ἰδς οσάϊπαγν μουτΐβ 
οὗ ῥγᾶγοσ, δῃα οἡ οσγάϊπαγυ ἔδϑὶ ἀδὺβ (Μοηάᾶδν δπϑὰ 
ΤΗυγβάλυ), θὰξ ΠΟΥ ἰξε νὰ8 ἀδνοίεα επισεὶν ἴο 
το ρίουβ Ἔχοσοῖβοβ. Α5, βούγενεσ, 5ὴ6 σαργοβθηῖβ 
εχροοίδηϊ 1βγδοὶ, (15 σδηηοῖ Δὴ δίρυμηοηῖ ἢ 
ἔἕαλνον οὗ τηοῃδϑβῆς ᾿ϊξ6ὲ. Τῆς σδάϊοη δαὶ ΜΑΙ 
Βαὰ Ὀδεη Ὀγουρηξ ὉΡ υηάογ Ποὺ συϊάδπος ἴῃ τῃς 
ἴσα ]ς ἰ5 στουπα]εθ8. ϑίπιδοη ἂἀπαὰ Απηδ ' Ξιδηὰ 
ἴῃ βἰτκίηρ σοηῖγαϑι ἴο ἴῃς ἰπέαπί ϑανὶουγ, ἜΧΕ ΠΡ ]}- 
ἔγιηρ ἴῃς ΟἹὰ (ονεπαπί ἀεολυιηρς δπὰ ναχίης οἱὰ 
Ὀεΐοτε ἴῇῆς Νεν, ΒΟ 15 ἴο ρύοὸνν δηὰ σελ," 
 δη Οοβίοσζεα. 

γεσ. 238. Αἱ [δαὶ ὙΟΥΥ ΒΟΌΣ, ἑἡ. 6., θη ἴῃς 
τηροϊίησ ὙΠ Θ᾽πιδοη ἴοοϊκς ΡὑΪΔςα. --- αν ΔΚ 
παΐο Θοᾶ, Δοσοταϊηρ ἴο ἴῃς Ὀεῖίοτ βυρροτίδα τοδά- 
ὴρ. 886 ξ' νὰ Ργδῖβε ἴο ἴῃς ἘΔίΒΟΙ ἔογ βεηάϊης 
[86 Μεββί δῇ. --- ϑραῖΐο οὗἨ ἶσα. Ἐν ηΓν οὗ τῃς 
ΟἸΠ]α. -- Τὸ 411 ἴπόπι, εἰς. Νοῖ ΟΡΘΠΥ ἴἰοὸ ἐνεσυ- 
Ὀοάγ, Ὀὰϊ ἴο (6 οεἰγοὶς οὗ ρίουβ ῥῬεορὶς ὄὀχρεςῖ- 
ἱῃρ ἴῃς Μεββίδῃ. ΤὨὶβ ρσορδῦϊυ ἰοοΐς ρίαςς ου 
ἴῃς βροῖ (ςΟΠΊΡ. νοσ. 17). [Ὁ τῇδυ δᾶνα Ὀδδὴ τῆ8 
ΟΣ οὗ ῥγσαῦδσ, ἤδη πυρεῖβ οὐ {818 0145 
σπουὰ Ὀὲ ῥγεβοθηῖ. -- ΕῸΣ [806 τοἀοιιρίοι οὗὨἨ ζογα- 
Βδ᾽ο. Τῇς οοττεοὶ τοδαϊηρ ἕανοῦα [8 ἰσγδῃβ- 
Ἰδλίίζοη, ψὩϊοἢ τοίου ἴο τῆς βδδηϊῖθ Μοβϑῖβηϊς δ6χ- 
εοἰδίίοη ἰηάϊοςλίοεα Ὀγν ἴῃς Ε. Ν'΄., Ὀυϊ ροΐηῖβ ἴο 

ετυδαῖοτι 8ἃ5 (ἢς Ρἷδος ἤσσγε στεἀερῦουι σουϊὰ 
'η. Τδβε οχρεοϊδηϊ 5801}15 ΕΓ ΡΓΟΌΔΌΪ, 

Οὔβουχα Ῥεύβοηβ, δῃηἃ δὴν δχίεπαεὰ Κηονεάρε 
οὗ τῆς ῬΌΡθεειες τεβρδοίηρ 118. ΟΕ] ττου]ὰ Ὀς 
σμδοκοα ὉΥ {με βρῆς ἴο Ἐργρί δπὰ ἔπε ψν τ ἢ- 
ΓΑΔ] ἴο Νπ τατοῖμ. Ταῦ ἴῃς δοοουῃΐβ οἔὗ Μαῖ- 
ΕΝ δὰ ΓΚ υπάοϑισηοαϊγ βυρρίοιμθπὶ ἐδο ἢ 
ΟἾΒΟΓ. 

ψεγ. 39. ΤΟΥ τοϊαγποὰ ἰπΐο Θ411160, ἴο Τποὶξ 
ον οἱἷγ Ναξασοίῃ. ΟἱὨ 1561} [ἢ15 βυρρεβῖβ (Πδῖ 
ΠΕΣ δὰ Μαγυ σοηϊ ἀἰγεςι δηᾶ ἱπιπιεα δίο] 
ΟἿ ο  βαϊο ἴο Ναζασγείῃ. Βαϊ τἢ}5 ἰ8. ποῖ 

ΕΧΡΥΟΒϑὶυ βίδιθα, [{ 15, βονγανοσ, ἀπ συ] ἴο 50- 
Ροβα. ἴηλι 1κὸ δὰ β86δοὴ Μαίμεν᾽β δοοουηΐῖ, ΟΥ 
υἱοῦ σέ7ϑα. 

γεσ. 40.. Ἀπᾶ ἴδιο οἾΣ]Ἱὰ στον. Οὐοτρ. [ἢς δο- 
οουηῖ οὗ 0} 8 γουτῇ (οἤαΡ. ἱ. 80). Τῆς ποχὶ 
ϑαοΐξίοῃ 1]]υξίταῖοβ τμδὶ 15 βίαια ἴῃ {ῃ18 νοῦβο, δη 
ψΕΙΒ6 52 ΙΤεΕροδδῖβ δηᾶὰ ὄχίθηδβ [ἢς ϑίδίειηςπί, 
στον οὗ ΒΟΥ 15 πιδπιίϊοπεὰ ἄγβῖ, ἃ ροϊπίὶ ποὲ ἴο 
Ὀ6 ονει]οοκεά. ---Απὰ ψαχϑὰ 5 . Ὧδε νοχγάϑ 
“ἴῃ 50 ἱ Γ᾽ ἀγα ἰπϑογίδα ἔσγοῃι σἤδρ. 1. 80, ἀηὰ χεΐοσ 
[86 ϑἰδίδιηδηϊς ἴο τηθηΐδὶ δηὰ βριτῖυδὶ ἀδνεῖορ- 
ταεηῖ; Ὀὰῖ πιπουϊ {π|5 ἱπιεγροϊ δου ἴῃς 56 η86 ἰ5 : 
Ουν [οτὰ ἱπ Η!5 σεπυὶπε Ὠυπιαη ἀενεϊορτηρηῖ, 
ξτενν βίτοηρ 48 ὃς στεν ἴῃ Ὀοάγ, μδα ἃ Ὠεδ] Υ ΡΒ γ8- 
108] στονῖῆῃ. --- Βοΐῃα' (οΥ “ Ὀεςοτηΐηρ᾽) 8]1οὰ τ]ὰ 
ψυἱϊδάομι. [Ι͂ἡ πιϊηὰ δὰ βρὶτὶϊ ἰοο Ης ρτεν. Τὴϊ5 
Ὀεΐηρς δε πῖῖθ τ ιϊβάοσα τνῶβ δῇ ἰηογδαβα οὗ 
Κηονίεάρσα ἰῃ ῬΊΡΡΟΠΙοα ἴο Ηἰ5β ρῃγβίοδὶ στον, 
ἱποϊ υϊηρ, ἃ5 ἴῃς ἡεχί ἱποίαςθηϊ (εἐβρεοίδ!! νεσ. 49) 
Ῥ ΔΙΏΪΥ 1π|ρ}165, Δ ἰπογοαϑίηρ Τσοηβοϊουβηςθβ8 οὗ 
Οοὰ 48 Ηἰβ δίμει, ἂὰ ννακεηίης οὗ Ηἰ5 ονῃ 
αἰνίπς- υπλλῃ σοπϑοϊουβηδββ, ἃ τεοορηϊίοη οὗ 
Ἡ!Ἰπι56]}, ἃ τενοϊδιίοη οὗ ἴῃς τυϊβάοσῃ ὑεϊοησίης ἴο 
Ηἰ5 Ὠίνιης παῖαγο. ΕῸΣ (ἢ ἰδ ὁ τυϊϑάομη᾽ νγὰ8 ἰῇ 
Ηἰπη δηὰ 185 ἀἰβισυ βηοα ἔγοτη τρδὶ 15 βιδίδα 
ποχῖ: διὰ [80 ζτ800 οὗ Θοᾶἂ (τῆς ἔανοτ οὗ αοἀ Ηΐ9 
ἘΔΙΒοῚ) 88 Ὄρος τη. (ΟΟἴΏΡ. νου. 52. 
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ΟΗΑΡΤΕΚ [1]. 41--52. 

7216 δε 1ἸΊο ξεγμδαίονε, 14 δον ϑξεσως ἐμ ἐὰς Τρρηρέε. 

41 

42 [εαϑὶ οὗ τὴς. ρδβϑονοσ. 

ΟΝ 1 μῖ58. ραγεηῖβ ψεηΐ ἴο [θγιιβαίθπη “ Ἔνοσυ γεᾶγ 3 δ ὃ ἴῃ « σοπιρ. 
ὅδηι. ἷ. 3. 

Απά νῇδη ἢδ νν»85 ἵγνεϊνα γϑδῦβ ο]ά, ὁ Ἐχ. χχίη. τὶ 
ουϊζ. χνι, σ. 

ἴεν “ψϑηΐ ὉΡ ἴο Θγυβαίθιῃ 8 δϊοσ (ἢ6 ουβίοτη οὐ ἴῃς [δδϑβῖ. ς ὅεε νεγ. 4: 

43 Απὰ ψβδη ἴμεν ῃδὰ ἔν 6]16ἀ “16 ἄδγϑβ, δἃ5 ἴεν τεϊυγηβά, ἴῃς 4 Ἐκ. χῆϊ. 15. 
ΟΠ] 4 [6515 ταγτθα θη ἴῃ Τογυ βάθη; δηά Ποβαρ δηᾶ ἢΐ5 

44 πλοῖο. Κπονν ποῖ οὗ 1.6 Βαΐ 1Π6γ, βυρροβίηρ Ὠἰΐπὶ ἴο ἢᾶνα Ὀδθεη 

ἴῃ [ἢ σορδηΥ, οηΐ ἃ ἀδγβ ἰΟΌΓΠΕΟΥ ; δῃὰ ἴΠεΥῪ βουρῶΐ Ὠΐπη 

45 ἀτλοηρ; ἐἠ41γ ΚΙ Π5[ο1]ς πὰ “δοαιαϊπίδηοςα. Απά ψβθη ἴΠΕῈγ ἐουπά “ (βαρ. χαϊβ, 
τὰ ποῖ, {Π6Υ τυγηδα δος δρϑίη ὁ ἴο [Θγυβαίθπι, βεα κίηρ Τ Ἀἰη,. 

46 

47 
48 

Απά [ἴ οἀπι6 ἴο ρμ458, ἴῃδΐ δίϊεσγ ἴἤτεε ἀδγβ ἴπεῪ ουπα Ὠἰτα ἰπ., ἔα ἔτος 
[ἢ6 (6 ΠΊρ]6, 7 5: [ἰἰὴρ’ ἰῃ (ἢς τηϊάβι οἵ 5 τῆς ἀοοΐοτβ,ὃ Ῥοῖἢ ἤρδγίηρ 2.1} τὸ: 
τΏδπ, δηᾶ δβϑκίηρ ᾿θῖ σαδϑίίοηβ. Απά ἃ]1 [δι Ὠδαγὰ ἢϊπὶ γεσα δ 17 

Δϑίοῃ θα 9 δἵ δἰβ ὃ υηδεγβίδησίϊηρ, Δηα δηβννεσβθ Απά ψ ἤδη ἃ 8εὲ Μαγς 
ἴΕΥ 88 δίῃ, ΠΟΥ εγα δηαΖζϑα : 11 δηα ἢ15 το οΥ 58] 4 υηΐο 

Ρ 

ΧΊ,. 13. 

ἨΪπι, ϑοη, ᾿νῆγ δαβῖ ἴμου ἴἢπ15 ἀθαὶζ νυ τ 5 ἡ ὈΘΠοΙΪά, ἐγ ἔαῖμου : ἐαπιβοῦσε, 

49 Δηἀ 1 μαᾶνε 12 βουρῇτ [66 βοττονηρ. Απα ἢς 5δἰὰ υηῖο [6 ΏῺ, 

Ηον ἰ5 ἴἴ τῃδϊ γε βουρῃϊ πε νὶϑῖ γε ποῖ δ τ[ῃδὶ 1 πιυϑῖ Ὀδ6 ἃ 7οδα ἢ. τό. 
50 
Σ 

ΔΌουΐξ ἔτηγ Εδίμετ᾽ 5 Ὀιιϑίη 655 16 Απηά ἴδον υηάἀετγβίοοά ηοΐ [ἢ6 2 Οοπιρ. οδαρ. 
βδυϊηρ ΜΏΪΙΟΒ Ὧδ 5ρᾶκε υῃΐο ἴπαηι. Απά δε ψοπὶ ἄονῃ ἢ Τὸ 

τδτη, δῃάᾷ οδηια ἴο ἢ Ναζαγείῃ, δηὰ νὰβ βυδίεςϊ παηἴο 16 [61 : "" 8εε νετ. 30. 
Ὀυϊ "18 τηοΐῃεσ Καρί ἃ]} ἴῃ 656 βαυ!ηρδ ἢ ὮΘΙ ἢαδτγί. 

52 

νοῦυγσ ψίτ οὐ δηά τδῃ.1 

. Αηάὰ 
δ 714 δοσί αεζλογτδς ο»εῖζ ἴο [ΘΓ 546 πὶ 
δ Πὶ5 ραγθηῖβ Κηον ἰΐ ηοΐ (σερσγαϊίρες' 209 214 δέτέ αμξλογέξἠε5) 

τ τ το 15} ΕἸ 86. ο»Ζ ἀσδὶῃ 
11: αβίοηϊδηρα 
14 ἴῃ τ᾽ ΕΔΙΠοΣ5 ἀοϑδέ ἢ 
11 τῃρῃ. 

Ἶ βϑοκίηρ ἴογ 
12. σ»»εἷΖ Ὦανο 

Απά 658115 ᾿πογϑδϑϑα 15 1 ψ]ϑάομι δηά 9 βίδαίζυγα, δηά 5 ἰὴ ἔδ- 

3. ΟΥΟΓΥῪ ΥδΑΓ 
4 

1δ ἢ6 γγᾶβ ἴῃ βιι)εοϊίοη ἴο 

“ ὅε6 νϑγ. :ὸ 

ο Μαῖι. νἱ. 27, 
ῃοῖε ; ςδαρ. 
ΧΙΧ. 3. 

2 ες. 4ο. 

ἴο [Θτυβδ θα 
Ὀο 

9. λιηδλζϑα 10 Ἡἰς ΔΩΞΎΘΙΒ 
18 αἸὰ γε μοί Κπονν 

16 αἀνληςδοα 

ΤῊΙΒ βεοίίΐοη ξῖίνθβ δὴ δχδρὶς οὗ πε τ ]βα τη 
ἦα5ε Ξροίεη οἵ (νεῖ. 40), ἴῃς τῆογα βἰρηϊ βοδηΐ 6- 
οᾶυβα τῆς ἱποίάδης οσουττοῦ δὲ (ἢς ἂρὲ (ἔπτχεϊνε 
6418) Ώδη ἃ εν 15} ὈΟΥ ὈδΟΔΙΏ6 ἃ “5οὴ οὗ τῆς 
τ ν ΜΒ ἢγϑί (Ὁ}}Ὑ ϑυρ)εςϊεα το ἴῃς οὈεαΐϊεηος οὗ 
τῆς ἰανν. Τῆς ψο]ς 5βἴοσυ 15 το] 850 βϑρὶυ, ψὶ( ἢ 
ΒΌΓΝ ᾿πἰδτηδὶ τ ΚΒ οὗ ἰσυςξ} 655, [Παἴ 0 Γοάβοῃ 
ἔογ τε)εοιϊίπρς 1 δὴ Ὀὲ ἔουπα. [Ιζ 5 ἴῃ τπαυκεα 
οοηίγαβι νἱτἢ (ἢς υππαΐυγαὶ δοϊίοηβ οὐ ἴῃς Αροο- 
ΤΡ] οϑβρεϊβ. 
ΟΝ οὐκ] κΡ᾽5 ΟΗΙΠΌΗΟΟΏ. [ξ νγ»ὰ8 ἃ γεαὶ 

ΟὨΙ]ΠΔΠοοά δηα γουίῃ τἱρεηΐης ἱπῖο τιαπῆοοα, Ηθγα 
ΠΕΙΕ ϑοτίρίυγε 185. ψ6}} ἡἰρἢ 5:16 ηἴ, τὸ δηα δὴ 
ὈΠΑΠΘΜ ΓΔΕ ἀτρυμηοδηΐ ἔογ πε ἀοοσίτπα οὗ 1ῃ8 
ὨΙνπο- υμδη Ῥείβοηυ οὗ ΟἢγιϑΊ, ΗοΝ οουϊὰ 
ΒΌΓΘὮ ἃ ὧπς ἃ58 εϑιι5 ίίεγννδσαβ ὈΘΟΔΠΊΘ Κ͵ἿΟΝ ὑὉρ 
ἴπ βυοἢ 4 ρῥίαςε δηά ἱἰπ βυςἢ οἰγουπηδίδηςοβ, 1658 
Ης νετζο ἴτς πολγηδῖς ΝΥ ογὰ ὃ Τῆς Βυπιδη δάνδῃ": 
ἰᾶσε8 Ηδς δη͵ογεοὰ ννεγα σοϊηπιοῃ ἴο 4}1} ἴῃς [εἐνν8. 

Ὗε δηὰ πο ἔγᾶρς οὗ ΔΗΥ͂ σοηΐϊδοῖ τ ῖἢ τῆς ᾿δατηΐην 
οὗ ἴμοβε ἄδγβ; ἔπεα Ψγὰ8 ΠῸ βΒ0ῇοοϊ οὗ ρῃϊ)οϑβο- 
ῬΠΕΙΒ 'ῃ ἀεβρίβεὰ Ναζαγοίῃ. Νοσ οδὴ Ης κ 
τΑῸΪκοα Ἡν ἢ 561{-τηδς πιεη οὗ σεηΐυ8. ΕῸΣ νὮΐῈ 
[π686ὲ ἴοο πᾶνε Ὀδεὴ ἀερτίνεὰ οὗ Ἰ᾿ἰνὶπρ [δας ῃο τ, 
(πεῖς ἀενοϊορτηθηΐ σδῃ 511} ὍῈ δοσουπίεα ἔοσ ὈΥ̓͂ 
(ἢ6 υδε οὗ οἴπεν εὐπυολιίξοηδὶ »έαρς, ἀπὰ γε ἢᾶνα 
ἴο ἴγαςα (ἢ ΘΠΟΥΡΎῪ ἢ ἩΒΙΟὮ δυο ἤᾶνε βουρσῆϊ 
Π656 τηδᾶπ8 δῃᾷα ἱπιργονεα τσ. Βαῖΐ ἴΠ6τὰ ἰ5 
ὯΟ ἴγδοα οὗ βυςἢ ἃ ᾿Ιἔδ οὗ δρρ]οαίίοη ἤοσα. ΝϑΥ, 
τῆς Ἑομδζαςίεσ οὗ ΗΪ8 βυρβεχυθηὶ ἱεδομίηρ ξοτοὶ 
(ἢ τἤδΟΥΥ ἴπαξ ἢς ἴῃ αἰϊδϊπεὰ ΗΠ Κπον]εάζα. 
115 ἴοο υηἰᾳια ἴο Ὀ6 ἴΠ6 τοβυϊῖ οὗ βίαν. Θομδ 
(7λε ἔένγεον οΓ Οἀγέεῆ): "Ὴπς οοπῆπεὰ Ηἰπιβεὶξ 
ΒΕΓ ΟΕ το τα]ρίοη. Βαΐ ἔτοπι (παῖ οεπίτε Ηδ 
δῃδα Πρ νοῦ ἴῃ 6 τ ΠΟ]Ϊς του] ἃ οὗ τηδλη πὰ παίυγα. 
Ιη τὴἨ,5 ἀδρασγίπηδηξζ, ὑπὶ|ῖκῈ 411 ΟΥΟΙ σγθαΐ πιδῃ, 
ενεὴ ἴῃς Ῥγορῃεῖβ δηὰ τῆς Αροβι]εβ, Ης νγᾶβ δῃ- 
ΒΟ] ἴον ΟΥΡΊΠΔΙ ἀπὰ ἱπμαεροηάεηί. Ης ἰδυγσπὶ 
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τῆς που] Ὧἃ5 ὁπὲ ῆο πᾶ ᾿εασγηθα ποίῃϊηρ ἔσγοσι 
1 δπὰ νγᾶβϑ ὑπᾶεσ ἢο ΟὈρδῦοη ἴο ἴ, Ηδς βροκε 
ἔτοσῃη Ὠϊνίπςα ἱπτυ] οη 48 ος το ἠοΐ ΟὨΪΥ ζησιῦς 
(6 γαῖ, ὈυϊΪὁ Ὑπὸ ἐς ἴῃ6 ἔγυϊῃ, δηπα ἢ δὴ δὺ- 
που ΙΓ ἢ σοχηπαπαβ δυβοϊυςα βου γ ]551 0, ΟΥ 
Ρτγονοῖκεβ γε ρε] θη, Ὀὰϊ σᾶπ ἤενῈ Ὅς ρΑβϑαᾶ ὉΥ 
ΠῚ οοπίειηρὶ οὐ ἱπαϊβδγεηοθ. ΗΠΠ8 σπγάαςίογ 
δηά [ς σγεσὰ οσἱρπδίδα πὰ βυβίαϊπεα ἰῃ βρὶΐς οἔ 
αἰγουμηϑίδποαβ ΨΥ] Γῆ γῇ] ἢ ΠΟ ΘΑΥΏΪΥ ἔοτος οουϊὰ 
ἢδλνεα οοηϊοποα, δηά ἱποσγεΐοσε τὲ ἤᾶνα Ὠλα 
{πεῖν τοδὶ ἐουπαδίϊοη ἰῇ ἃ ἔογοδ ὙἩΒΙΟΝ Ῥγᾶ8 ΒΌΡΟΊ- 
παίυγσαὶ δηὰ αἰνὶπα.᾽ 

γεν. 4:1.  οηΐϊ, σεῖς δοουδίομμοα ἴο ῥβο. --- 
Αἱ [89 ἔοαεδὶ οὗὐ [0 Ῥαββοῦοσ. Οη ἴπε Ῥᾶβϑουοσ, 
866 Μαῖϊ. χχνὶ. 2.0. Τῇ τηδὶς 5γδθ 68 "γεῖς 
τεασυϊγεὰ ἴο ἌρΡεᾶσ δῖ ἴπ6 ἴῆγεε γὙεαυ)ν {εα5(5 (Εχ. 
ΧΧἸ, 14-1))}. Οοιτεη, δοοογαάϊηρ ἴο τῆς ἰεδοἢ- 
ἷπρ5 οὗ ἃ ὑτοηίπεηῖς ἘΔΌΡὶ (1161), εσα Ὀουπὰ 
ἴο αἰϊεπὰ τῆς Ῥάββονεσ ἐεδδ. ΜΑσγΥῪ ῬτΟΡΔΌΪΥ 
ὑγεηΐ ἔσγοια υἱουβ τηοϊίνοδβ, γαῖ μεσ ἤδη ἘΔΡΌΙηΪοΔὶ 
ΤᾺ] 68. 

γεν. 42. ἔψοϊνο γϑασ οἷὰ. Αἱ [ἢ]15 ρὲ ἃ [ενν- 
158 ὈΟΥ Ὀδοᾶτης “ἃ β80η οὗ ἴμε αν ᾽ δῃηὰ νυὰβ8 ἢδποα- 
ἔουιῃ Ὀουπὰ ἴο ΟΌΘΥ {πε ᾿ανν ἴῃ ἴλ 6 Ζ.}} Βοορα οἱ 115 
τεαυϊγοιηθη8. Αἰΐοσ {815 ἀρὲ αἰϊεηάδπος δὲ ἐμδ 
ῬΆΒΒΟΥΟΥ νγᾶ8 πεοῦβϑατυ; Ὀσὺΐ [Ὡ6 ρᾶββάσε Ὀδΐογα 
Ὁ5 σίνεβ Π0 δϊπὶ ἴπδῖ [8 νγὰβ ἴπὸ ἄγϑδε τὴς ἴῃ 6 
Ομ] 6508 δα δοοοιηρδηϊεὰ Ηἱβ ραγθηῖβ (ἈΠ 6Γ. 
[πη τῆς οΥἱσίηδὶ, νοσβ. 42 πὰ 43 ἔοσιῃ Ὀαξ Οἤς 56}- 
ἴδποθ. 

νεῖ. 4.1. ἘῸ]ΙΠ1οὰ [1ὸ ἄᾶγθ. ΤὨς 5ενθη ἀδγ8 
οὗ ἴῃ δας. (Εχ. χὶ 1 δ᾽ ων. χχῖϊ 6: Ὠδυῖ, 
χνΐ. 2.) -- Ταχτίοὰ Βοδί πὰ 1π Σοταδαῖοσα. ΤῊΪ5 δηὰ 
16 παοχὲὶ οἴδυδαε ἂἵὲ ἰδ οἰ ρηδίς Ῥαγίβ οὗ [ῃ8 
ϑοηΐδηοα (νογβ. 42, 43). --- Απὰ πἷ4 ραγϑηῖς ἀἱὰ 
ποῖ ἵππον . Τὴ ἀο68 ποῖ τ Ρ]νΥ ψαηΐ οὗ ΡΙΟΡΕΓ 
ολτα οὐ {παὶγ ρασέ. ϑυοὶ 4 οἰἹᾶὰ δὰ ποῖ Ὀδδη 
ψνοηΐ ἴο οδι86 δηχίεῖγ. Ηον ἴξ βαρρεηδὰ 15 ποῖ 
δἰαϊεα, Τῆς τηδΐη ροϊηῃξ 18, [ῃδὲ Ηδ, δέζεστγαγαβ 
(νεῖ. 51) δηὰ Ὀεΐοτε 80 οὐεαϊδηΐ, τετηδιπεὰ τὶ τἢ- 
ουῖ σοηϑυ] επς ΗΒ ραγοηΐβ, δηὰ υ5 δε ΗΝΪπιβοὶξ 
ἔογ 80 ἀοίηῃρ (νεῖ. 49). Η8 δοῦοῃ νγ8 οοοδϑίοπεὰ 

ΔῊ ἰΓΓΘΒΙΒΕ]ς Ἰοηρίηρ ἴο ταδὶ ἴῃ ἴῃς βδςσεά 
ΟἸἵν δηὰ ἰὴ ἴπὸ ουδὲ οἱ σοα, ΤᾺ] Ἰοησὶης Ης 
δταιϊδεὰ νιπουξ οοπβυϊηρ ἴοβα ἰὸ σῆομα Ης 
ΟΥ̓ πα Ύ ον εὰ οὐδάϊεποθ. ϑυςὶ σοράσοξ νουϊὰ 
δᾶνε ὕδδθη ἀἰβορεάϊεηςα, ἱπιρΊ γ᾽ πιΟΓΔ] ἱπιρογέθο- 
[ίοῃ, ἰξ [ε808 ψγεσε ποῖ τόσα ἤδη ἤδη. Τδα 5016 
υβεἰβοαιίοη 15 ἰῃ ἴὰς Εἰσοῦ σοὶ δι οηβῃίρ Ηδ 848- 
δοσίβ (νοῦ. 409). 

ψεγ. 44. ἴπ [δ Θορδην. Τῆς Ὀαπὰ οὗ ἔο]]ονν- 
ἴγανς!]εσβ. Τθαβς ΟΔγανδῃ8 ΜΟΙ οὔΐδη ἰᾶτρο, δπὰ 
Ὁ5ΌΔΙἿΥ πδάς ἂρ οὗ ἴῆοβε ἔσο ἴπ6 β8δτὴς αἰ 5(Γςῖ. 
“- Α ὅδγ8 ἰοΌΣΙΟΥ. Ὀυγηρ ἴῃς ΟΑΥ ὯῸ ΔηχίειΥ 
που]ὰ Ὀς ἔε]ῖ τεϑρεςοϊηρ 80 ορεάϊεηξ ἃ οὨἰὰ, Ὀυΐ 
αἱ ηἰσῃϊ δα νου Ὀ6 Ἔχρεςοίδα ἰο σοϊοϊη Η]8 ρδῖ- 
δηί5. --- ΚίηείοΙκ δυὰ δοηᾳπαϊπῖαδηοθ. Τ15 νν»298 
ῃαΐυγαϊὶ, ἀπὰ 5πον8 ἴῃς σοιμῃηροβίτου οὗ ἴῃς Τδγδ- 
νδῃ. 

ψεΥ. 45ς. Ταχηθᾶ Ὀθοῖς [0 Ζοτπδαίθιι, σθοϊκίηρ 
οσ τη, 1. Φ.,) ΟἹ 16 ῬΑΥ 48 {ΠΥ τοϊυγηςά, 

Μετ. 46. ΑΥΟΣ ἴπτο90 ἀγα. Ἐσεοκοπεα ἔσγοτῃ ἴῃς 
{ἰπ|ὲὸ ν ἤδη ΠΟΥ πιϑϑεὰ Ηΐτ : οὔθ ΟΔΥ τείυγῃ- 
ἴηῷ (ρο551:0}]γ ραστί οὗ δΔῃοίμεσ, 45 [ΠΟΥ βθαγοῃςα οἡ 
[Ὡς Αγ}, Ἀποίδμου οὗ βϑάσοῃ ἰῃ Τοσυβαίθπι, [μα 
(εἰγὰ ἀδγ τπδῖ οὗ ἀπάϊηρς ΗἩΐηλ. ΟἸΠΟΥΒ ῥγεΐεσ ἴο 
τοοκοη ἴσγοόῖ {πεῖς ἀερασγίυσγαε οὐδ οἵ εχ) 6 πὶ : 
οἣς ἄδγ ουὗῖ, οαα ἴο τοίυτη, ἴῃς [πϊγὰ οὗ 5θᾶσοῃ. 
ΕΠΙΠΟΥ ἰ5 Ὀτείεγαῦ!ε ἴο {π6 (πδοσΥ ἴῃδὲ τῆτες 10] 
ἀλγβ γεγε βρδηΐ ἴῃ Ἰοοϊκίηρ ἔογ Η!τ ἴῃ [ΘΓ] οτ. 
Ης πιυβῖ ἢᾶνα Ὀδδῃ πιοβῖ οὗ [δ {ἰπλὲ ἰῃ (ἢ ἰδηλρὶς, 
δηὰ 11 Ψψου]ὰ βΒολγοοὶν κε [ἤθηλ 80 Ἰοηρ ἴο (Ὠίηῖκ 
2Ὲ ϑϑδυοῃιης ἔογ Ηΐπὰ ἐδοῖθ. --οἶὰ [0 [6Π}}]190. 
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Ιπ οπς οἵ ἴῃς ροσοῇεβ οἵ ἴῃς οουτί οὗ (ἢε ψγνοσηξῆ, 
ΤΠΘΥ ἑουηὰ Ηϊπὶ ἤετε Μδγγ ταϊρῃξ ρὸ (νεγ. 48), 
δηᾶ τῇ ἴπ6586 Ρούο ἢ 68 ἴῃ ΒΔΌὈ]8 μα! ἃ τ δὶς βοῆοοἑϊβ. 
-- Βιτηρ ἴῃ [80 πιϊάδὲ οὗ [1:0 ἔθθόμοσα, ἴῃ 6 7εν- 
δὰ ΕΔΡΌΌ15. ὙΠΕΙΟ 15 ποίην ἴο ῥτονς ἴμαὶ Ηδ 
δῖ Ποῖα, ἃ8 ἃ ἰδασῆθσ. Τα Ῥοβιτοη 18. πῃ θ- 
Ποηδά ἰο 5ῆον [αὶ Ης τγαβ ἠοῖ δὰ, θυῖ ννῆστα 
Ης οουὰ 6451} ῬῈὲ βεβξῆ. ΝΟΥ οδὴ ἰδ Ὀς ρῥγονδά 
[δὲ βοῆοϊαιβ οἱοοα ἀπὰ ἰθασῆεα ταῦ ἰῇ [ἢ 656 
5561} 685. ΤΣ οὐβίοτχ ἴῃ (ἢς Ελϑῖ 15 ἔοσ βομῃοΐὶ- 
ΔΓΒ [0 51 ογοββϑιϊ ερρεᾶ οἡ ἴπε βοου. --- ΒΟΪῈ θ8Σ- 
ἐπ ἴθης, δπὰ ἱπα ἸΏΘΣΩ αυθδείομβ. ΤῊς ὁ 6 Δ7- 
ἱησ᾽ 15 πιδης[᾿οηδα ἢγβί, ΠῚ ἢ ΟρΡΡΟΒ65 τῆς ἰάδα 
οὐ Ηἰΐβ μανίην ἰδκεὴ ἴῃς ροϑίτοη οὗ ἃ ΒδΌῦϊ. 
“Αβκίηρ ἴδ πὶ αυσβιοηϑ,᾽ νγὰ8 5 ΠΊΡῚῪ ἴῃ δοσοτά- 
δῆης6 ΜΠ ἴἢς [158 ουβίοπι : ἴῃς “οὐσίαν: ἀϑκεά 
4υθ 5005. 

ες. 4). οτο διιασοὰ δἱ πὶσ ππᾶθσα : 
ἃ5 τηδηϊξεϑιθα ἴῃ Ηΐ5 σοι ργε;δηβίοη οὗ ἴπα 58 
͵εοῖΒ (υπαουδίεαϊν τε]ρίουβ) υηάδον ἀϊδουβδβίοῃ. 

Ηΐ δηδοσθ. Τῇ 15 δα ἀθὰ 85 ἴΠ6 βρεςὶδὶ 
Οὐπά οὗ διηδζεπιεηῖ. Νόοῆς οὗ [π6586 ΔΏΒΊΝΟΙΘ 
να δε ργεβογνοα, ὑαϊ [6 βυ βεαυδηϊ ΓΕΡῚΥ ἴο 

ΜάδτΙΥ ἱἹπαϊοδίεβ ἴπ6 ψνἰβάοτῃ οἵ Ηΐβ πογὰβ. Βαυϊῖ 
ΜΘ πιυϑῖ δεν οὗ [6 ἱπιρσγοῦδθϊα δηὰ πη- 
ψδιγληϊοα νἱοῦν ἰδὲ Ηξδ Βρόοκε 48 ἃ ἴθδοῇοσ, οὐ 
ΟΥ̓ΔΟΟΪΑΥ͂γ. ΧΑ Ἰεοίζυγην, ἀσπιοηδίγαςησ ΤὨ]]α, 
ψου]α αν Ὀδοη δὴ ΔΗΟΠΙΔΙΥ, τ πο ἴῃ6 Οοὰ οὗ 
οτγάοσ ψουἹὰ Ὡσνοσ ἤᾶνε Ἔχ οα ̓  (ΟἸ]Βαιι56η). 
ΤΏὭΏΘΓΟ 15 ποι ῃϊπρ Ὀσγετηδίυγς, ἐοσοα ἃ, ΟΥὁἨ ὑπθδοο- 
ἷηξς Ηἰ58 αρε, δπὰ γεῖ 4 ἄερτεα οὗ νψβάοιῃ δηὰ δὴ 
ἸὨΙΘΉΒΙΥ οὗ ἰπίεγεϑθε ἴῃ στεὶ ρίοσ, ψΏΙΟἢ 565 ἔλσ 
ἃῦονς ἃ ρυγεὶνγ πυμλδη γουϊῇ. 

γεν. 48. ΘΥ (ἑ. ε., ΗἾβΒ Ῥαγδηϊβ) ΨΟΣΘ δυΐοῃ- 
ἐδμθοᾶ. ΟοΙρ. νεῖ. .ο. --- Ηΐο πιοίδποσ βαϊὰ ππΐο 
ἷα. ΤῊΙ5 ἰηδϊοδίεβ (δὶ ἴπετα ψ͵ὼΔ8 ἃ βρδ6οεϊαὶ 
ΤΟΆΒΟΠ ζοσ ἀφ βροακίηρ γί Ποῦ ἴδῃ [Ὀβορῆ. Βαὲῖ 
[86 ΔΏΒΟΥ ΘῆΟΝ5 (ἢδλῖ [Π686 σπαρίοιβ ΟΥῈ ποῖ 
ττϊτῖοη (0 πη} } οχαὶὲ Μδτῖγ. --- ὅθ, ἄἀτοεῖς, 
“(Ὠ11α,᾽ -- ΨΥ, εἴς. ΤΏΕΓςΕ ἰ8 ἃ ἴοῃς οὗ Γερτοδοῦ 
ἷῃ ἰΒς αυεϑάοηῃ, πὰ 4180 ἃ εἷης ἰπαὶ [6808 παὰ 
ὭΟΥΟΙ Ὀαΐοτα ρστίενοα τῆς τηοῖ μοῦ 5 ἢδαστί. ΤῊ 8 
βεραγαῖοβϑ Ηΐ δῖ οὔος ἔτομι 4]Ϊ οἴει ὈΟΥΞΚ. --- 
ΤῊ ζδίδοῦ δπὰ 1. ΤῊΪ9 ἔογῃ οὗ βρεεοῇ νγ28 γε- 
αυγεοὰ ὈΥ υὑϑᾶρο. Ια τπιᾶγ, πονγανοῦ, πρὶν παῖ 
ΜᾶΥΥ δα Ὠενοὶ ἰο]ἃ ΠΟΙ 50η οὗ ἴδε τειηδυκαῦδ 
αἰσουτηβίδποοθβ οὗ Ηἰ5β διγίῃ, δηὰ ἤδη ΗἰἾβ δι ιβυνου, 
ἈΞϑυπηρ ἃ Κπον]εαρε οὗ “Τρ δ αίλεν, που] ὃὈς 
ἴλς ὕλοσε γε γ κα]. 
ει. 40. ον ἰδ ἰδ (ποῖ γὸ βουβῆξ 10, ΟΥ̓ 

“ΟΓΟ 86οκὶηρ το Α ὈΟΥ οὗ ἔνεϊνα γϑδγβ 
σου] υπαεγϑίδηα [86 το οΥ β δηχίοῖγ. ([ἢ 
ΟΥοπίΆ] Τσουῃίγδα8 τηδίυσ  σοτὴαῈ 8 ΘΑΥΙΣΓ [ἤδη 
διηοηῦ 08) δεῖς Ηδ ΟΠΪΥ Ὠυμπηδη, (ῃς ΔΗΒΊΥΟΣ 
νοῦ μάνα Ὀδεη ἘΠΘΕΚΊΗΕ: Βυῖ “Ἰηὴ 411 ἴῃς 5]1|- 
ΡΙ ΟΣ δπὰ Ὀοϊάης88 οὗ ἢοΙγ οἰ] ἀποοά;,᾽ Ης εχ- 
Ρ΄εβ868 δϑιοη βητηθηΐῖ {παῖ ΤΏΟΥ παὰ ποῖ Κπονγῃ 
ψὨεῖς Ηε πουϊὰ ΡῈ δπὰ πότε Ης οὐρῆϊ ἴἰο Ὀς.. 
Ης Κηεν δηα ἔεϊξ τῆογε τννὰβ βοιπείῃϊηρς ἴῃ Ηἰπὰ 
δηᾶὰ ἴῃ Ηἰβ ῥγενίουβ ὀφόψθι ψ Ὡς ἢ ον 20 ὁξ 
Ζμοισε ἴοὸ ΜΆΓΥ δἀπὰ Ϊοβερῇ, ἴπαὶ υβ8εαἃ Η!8 
Ὀεϊηρ θεῖο Ης νψ͵ὰϑ πὰ ἔογρδας [Ὠοἷγ δηχίθίν 
δρουξ Ηΐτι. Μαγγ᾽β τεργοδοῖὶ ἰπιρ0]}}68 (δὲ 85Π8 
Πδὰ ποὲ ἰο]Ϊὰ Ηἰπὶ ὧξ ἴῃς τπὶησθ 58ὴε δὰ ἔβη 
“Ῥοηάεγίηρ ἰπ Βεὺ Ὠεαγὶ᾽ (νδῖ. 190). ΤῊΙΒ πιὰ 68 
ἴῃς Δ θα τἴῃ6 τηοτὰ τγοπηαγκαῦα, νυ} 116 118 αυϊεῖ 
ΤΕροβα βῆονβ [δὶ (ῃς ΤοὨ ἃ τγᾶβ βυροσίοσ ἴο ἴῃς 
τ οί εΥ. --- ἃ γ9 ποῖ πο. ΤὨ15, ᾿Κὰ τὴ ὑσδ- 
νἱοῦ8 οἴδυβε, ἱπι0}1ε8 {μαξ (ἢογ σεεσάξ ἴο Πᾶνα 
ἱκπονσὶ 15. -- ΤΉΔΟΙ τασδὶ Ὁθ6. ΤῊΪΒ ρΟΪηῖβ ἴο ἃ 
γιογαΐ Ἰδοαββιγ, ἰάδης 81] σ ἢ ρεγίθοϊξ ἔγεεάοπι. 
Ουγ Ιοτὰ δἤεἼσγναγαβ υ868 ἰΐ οὐ " Ηἰβ8 δρροϊηϊδὰ 
δὰ υπάοτίλικοη οοιγβὸ ᾿ (ΑἸ]έοσ). Αἵ 115 π|6 
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ὙΠΘη 1658] ἀυ 611 Ὁροὴ ἃ 7615} Ῥογ, Ης 
ψουὰ ἜΧΡΥο85 ΗΪ5 οοπνϊοϊίοη οὗ εἶμεν. [{ τορτε- 
βεηῖβ [ἢς 6 ἤδη ΟὨ]άγοη Ὀορχίη ἰο ἔεεὶ (δαὶ 
ἔθοΥ πᾶνε ἐπίεσεα ἀροη " {πῚ 5 οὗ ἀϊδοτείίοη,᾽ δηὰ 
ἀϑϑυπδα ἔον ἐμασηδεῖνοβ ἴῃς σεογαί ΥαΒρΟ ϑ: 1 Υ 
ἈΠ οτῖο ἸΑγσ Εν τοβῦηρ ὕροὸῖ (ποὶσγ Ρᾶσε 8. -- [8 
ΤΩ ἘΔΙΒΟΙ᾽'Β Βοῦδθ6. [ἰῤ|., “ἴῃ [26 Γϊη 5 οὗὨ ΤᾺῪ 
ἘΔΙΠοΙ.᾽ [Ιζ ΠΙΑΥ πλόᾶῃ : δ άϊπρ 'π, οσουρὶςἃ ἴῃ 
[δὲ ἡ ὨΙΟΝ Ὀεϊοηρδ ἴο τ Εδίμου, ἴο ΗΠ!8 ἤοποσ 
δηὰ ρίοτυ, ἱποϊυαϊηρ 411 ρδοδϑ δἀπὰ δπιρὶ ογτηοπίβ 

οὐ] τὶν ΗἾ8, Τῆς ῥ]δος 'π τ] ἢ Ἧε ΔΒ, 5 
ἸῺ ΔΗΩΥ͂ οΔ86 ἱποϊυάεα. Βυΐ ᾿ξ βΒεδηϑ Ὀεβὲ ἴο στό- 
ϑίΠοῖ (ἢ 86 η86 ἴο 186 έσεσ. Οτεοὶς υϑᾶρα ἔλνουῦβ 
1185. ΤῈ αυσϑίοη ἀρουϊ βεοκίηρ Ηΐση τλδ 65 ἰὲ 
ΠΟΟΘΒΒΑΙΥΥ͂ (0 δοοαδρί (ῃς τοΐεγεμος ἴο ἴπ6 [δΠ1Ρ}]6 
8ἃ5 ἴῃς ὈΥΠΙΆΤΥ͂ Οης, ανθῃ 1Ε [Ὡς ΟΣ σεΐογεηςς 15 
ποῖ ἐεχοϊυἀδὰ. ΤΏΟΥ πεϑὰ ποῖ Ὦδνε ὡοισάζ Η τὰ, 
1ῆοΥ οὐρῖ ἴο ᾶνς Κπονσι τσάεγε ἴο Βπὰ ἤπη. Αι 
ἴῆς βᾶσης (ἴσης ἰΐ ἰβ ἔγσυς ἴμδὲ Ηξς ἤετε βυρρεοβίβ 
[δς ΒΡἤοτα ἴπ  ΒΙΟὴ Ης Ἰνεὰ, ὙΠΕΙΠΟΣ 1 οσ ουἱ 
οὗ ἴῃς ἴδ 0]6. ὙΤηδ ποσαβ : “ἸὯΥ Ἑδίδοσ, αβϑβοτὶ 
ὙΠΑῚ )ῶ8 ἹΑΡ] ἰεἀ, ΟΥ ΟἾΪΥ περαινοὶυ Ἔχργοββεα, 
ἴῃ ἴδε ῥσενίουβ ρασῖ οὗ ἴῃε τεϑροῦβο. Ηδ οἱδίπιβ 

ἃ8 Η!:5 Εδῖμεσ, δηᾶὰ ποῖ ΟἿΪΥ 7υπι1]8ς5 Ηἰ5 
οοπάυοὶ ὈΥ 118 οἸδίτη, Ὀὰϊ Ἔχρταβϑεβ ἴπ6 οοηνΐο- 
κοι παῖ ἴεν που] δᾶνε στεοορτιζεὰ ἃ, ὙΠοτς 
8 ἃ οοπίζαϑί πὴ ἴῃς ΡὮγδϑο,  ΤῊΥ ξδίμογ᾽ (νεῖ. 
48). ΤΙ Ϊβ 8 ἰῃς ,γε: γεεογξά κέέγαρες οἱ 6508, 
δηᾷ ἴῃ 11 ἴῃς Ὠἰνιη6- υϊηᾶῃ 86]-ςοπβοϊουβης 55 18 
ταληϊξοϑί, Τα πδιγαῖϊνα βυρροϑὶβ {μαὶ (15 τὴᾶϑ 
ἴῃς δτβὲ ἔπιες ποτὰ οὗ 118 ἄἀδερ τιοδηΐης δὰ 
ξΔ]16ὴ ἔτοτλ Η5 1108. ΟἈἸγβι 8 ἄγβὶ βδυηρ Ὑγ23 
ποῖ 4 ΠΊΟΓΆΪ ὑγοοερί, Ὀυϊ ἃ αἀδοϊαγδίίοῃ σοῃοογῃ- 
ἱηρ Ηἰβ τεϊδίίοη ἰο ἀοὰ. Τῆς οδ]πληδβ88 οὗ ἐξα 
ζοβροῦβ6 σοηῆσταϑβ ἴμ6 νίεν [δὶ [ἢ6 σοηβοϊουβη 688 
οὗ 1}15 σεϊδίίοη δα ρσγονίουβὶν Ἔχὶβῖθα, 
ες. το, πὰ ΤΥ ππδοσειοοὰ ποῖ ἴδ δαγίηρ,. 

ΤΠ ψ͵ὰϑ Ὠδλίυγαδὶ, οὐ Δἕοσ [6 σοηδυκδῦϊα 
ῬΕΟΌΠΔΣ 68 οὗ Οὐγ 1 οτα 5 ὈἰπΒ, Τνεῖνα γελυβ 
δὰ ραββεὰ 5ἰπος ἵδη, δηὰ {πεῖν ζΑΣἢ πυρῆς ἤανα 
βτονῃ οᾶκοσ. ἌΝὮΙς ΠΕ Κηεν βοιλείῃϊης 858 
ἴο ΗἸ5 Ῥεύβοῃ, ΠΟΥ σουἹ]ά ποὲὶ υπαεγϑίδηα τῆ6 
ἀδεροσ τισαηΐϊηρ Ἡ ΠΟ Ηδ βεεπγηεα ἴο σογιρτζο- 
Παπα 50 οΟἰθαυ δηα Ἔχρσα88 50 ἀδοιἀεάϊγ. Εὰτγ- 
ποῖ, δὶ Ηδ βαϊὰ οδιὴδ ἕτοιι Ηϊηλβοὶέ πὰ ποὶ 

ΓΗΑΡΤΕΚ 

ΤΗΕ ΟΟΘΡΕῚ, ΑΓΓΟΞΚΌΙΝΕΟ ΤῸ {0{18. [(ΒΑΡ. 11. 1--22. 

ἴσοχα τπεὶν ᾿Ἰηξοστηδίοηῃ ; (8 ονεάϊδης ΟΠ Πἃ ἀσνὶ- 
αἴδὰ ἔγοιῃ Ηἰἷβ ρασεηΐβ᾽ Ἴχρεοϊδείοη δηά ΟΔΙΠΪΥ 
υβδῆδεά ΗΒ οοπάυςῖ, ΝῸ ποπάσοσ ἰδογ ἀϊὰ ποῖ 
υπάοιβίδηα. ἴΙὴ ἴπδϑο ἀδὺβ τδῃ, ΠΟΥ 41} ἴῃ 6 
Ἰρσδῖ ἔγουα ΓΟ σ βι᾽8 116, ΑΙΟΣ 8}1} [6 ονϊάδηςσοβ οὗ 

Ϊδ ῬΟΝΟΣ 1ἢ ἴδε ΓΟὨβλη Τδηϊυτο8, ἔδ:] ἰο 
υηδεγβίαημα {δ18 βαγίηὴρσ οὐ Η18, τεβρεοῦησ Ηἰ5 
οὐγῃ Ῥεγβοῦ. 

γες. ὅτ ὝαΣ ἰὴ ευδ͵ἱοοίδοπ ππῖὸ ὅτοπι. Ἐσο- 
ἀεπηρ [0}1] οὐεάϊοπος, γοῦν πουγκίηρ δἱ Ηἰ8 
τερυϊεα ξαῖμοΥ᾽8 ἰσαὰς (Ματκ νὶ, 2). [ῃ ἴῃς ἸΙσδὶ 
οὗ νου. 49 ἰδ18 οὐδαϊδηος ἌΡΡΘᾶΙΒ ἃ5 ἃ 5εϊξ- 
Βυμ  ἰΔου, [{ δάάβ ἰο οὔὐσὔγ οοποορίοη οὗ (ὃς 
σοι ρ εἴδη 685 οὗ Η!5 νἱοδ που ποσὶ ἀυγίης ἴῃ6586 
ἰοτρῦ γεᾶσϑ, ἴο σοι δοῦ ἰπδὲ ἴμοῖε τεσὸ ΟἴΠΕΓ 
οὨΠ]άσθη ἴῃ [6 Ὠουβομο]ὰ ἴο ὈΥ Ηΐπι ἰπ ἴῃς τγὰγ8 
80 Τσοχηηοῃ ἴἰο ΟὨ]άγεθ. Τῆς ραβϑβῖνε νἱγῖι65 
οουϊὰ Βολγοοὶγ Ὀεὲ πιδηϊξοϑίοδαὰ ἢδα Ης Ὀξεδη Δ] οης. 
-- Βυΐ πὲ ΣοῦοΣ, εἴς. οϑερἢ διβετὰ ἰρίρρη ἔγοπι 
τῆς ἩΙΒΊΟΙΥ δ (δὶβ ροϊης, Ηδς ρῥγοῦδοϊνυ ἀϊδὰ δἱ 
βοὴς πιο ἀυτγίησ τῆς εἰρδῖδεη γεᾶγβ Ὀδίοσε ΟὟΓγ 
Ι,οτὰ ἶβ παϊπἰβίσυ θεσᾶῃ. Μάδ1γ Κορὶ 411} ἐπεϑε βδγ- 
ἱπρ8 ἴῃ ΒΟΥ Πεοατὶ ἀὐυγίηρ [8686 γελγϑ, ἀπ ἔγοιι ΠΟΥ 
ἴδε Ενδηροὶ ϑὶ ΤΠΔΥ ἢανε ἀοσνοα ἢ15 ἱπέοστηδίίοῃ. 

γε ι. 52. ποῖ “ ἱπογεδϑοα." --- [πὰ υνἱἱϑ- 
βίδίσο, οὐ, “ἀρε;᾽ 5ε6ὲ Μαῖϊ νἱ. 27. 

ὙἼΠ6 ΓΟΥΠΊΟΙ 8686 5 ἱποϊυδεά, 1ὲ τῆς Ἰδῖῖεσ Ἀδὰ 
Δοςερίεά. -- ἴπ ΖδΥΟΣ (οτ; βταςο ἢ) τἱῦιϊ αοὰἂ κπὰ 
05. ΤὨΏς ἔλνοσ 1} ξἔουπα Ἔχρτγεββίου δὲ 
Ηἱ5 θαρίΐβτω, ἀπὰ ἰμδὲὶ ὄχργθββϑίοη ἱσῃρ}165 5: η 1658 
Ροχέεοξιοη. ΤῈΣ ἱππούξηος οὗ οὐ] ἀῃοοά, ἔτεα ἴῃ 
[Π158 ολϑς ἔγουῃ 411 Ἵ] 15} ἔδυϊ5, ἀσνεϊορεά ἱπίο 
σοι ρ]εῖα ΒΟ] μ688 οὗ Ἰἰέα, ἰῃὰ ἴδ 6 ΜὙΑΥ οἱὗἱ Ῥοβ να 
οὈεάϊεηος. Ὀυπης (815 ἔἶπις οὐ γουϊζῶξυϊ οὐεαϊ- 
δῆςα πὰ βυδ]εςκίου, ν)ὰβ8 ρεγέοπηεα ἃ ἰᾶτζε ρματὶ 
οὗ τῃλι ψοσκ ψ ΒΙΓἢ 86 βεοοηα Αὐἀδηὶ πιυϑῖ (0 28 
Ε] Δ] τῆς αν 0» οἱλεγε. ΤὨΐβδ ποσὶς ἐουπὰ 
“ἔλνοσ στὰ Οαοὐα,᾿ Τῇς ἔδνου σὰ πηθὴ τνᾶ8 
ΤΟΡΔΌΪΥ ποῖ σοταρ]εὶθ. Ενδῃ ἱπ γουῖῃ Ηδ τηυβὲ 
- ἰϑδεὰ Ὁ Ηἰβ8 11 δραϊηϑὲ ἰδς ποσὰ] 
Ῥεορὶς οὗ Ναζασεῖῃβ (ςοπῖρ. οὔδρ. ἱν. 28, 209). 
Πα ὀχοσοίβε οὗ Ηἰβ ραβϑβῖνα νυἱτγίυδϑ τηυϑὶ Αννα 
Βεδὴ οοηβίδηϊ δηὰ ἱποσεδϑίης. Ηἱἰἴβ ᾿ὐρϑηθὸν πιλϊῖτ- 
ἱῃρ 85 ἃ ᾿6850} ΠΈΝΘΟΣ τΔοχα περ δα ἴῃ τὴ 18 
Ὀυδι]ϊη ἀσ6. 

111. 1--22. 

7Ζε ὩξεἔἘρεῖείγν οΥἡ ὅολπ δε Βαρῤίίδί; ἐζᾷε βαῤῥέενι 97 ϑέεεως, εὐὲᾷ Δ έυέμό 

765 11»10;} 10 171». 

Ι ΟΥ̓ ἴῃ τὴς βέζεθητῃ γεᾶσ οὗ [86 γεῖρῃ οὗ ΤΙΡογ5 Οαβασ, 

Ῥοηῖία5 ῬιΪαῖε “ θεΐῃρ βόνεσηοῦ οὗ Ι͂ἀ468, ἀπά  Ηετγοά « 

Ῥεΐηρ; ἰεἰγαγοῦ οὗ (1166, δῃὰ “ 8 Ὀγοῖμεγ ῬΏΠΙΡ ἰθίσαγοι οὗ 

Ιῖυγοὰ δηά οἵ ἴῃς τερίοη οἵἱ Τγδοῃοη 5, δηὰ Γγϑδηΐϊδθ (ἢ 6 
4 Αππδβ δηᾶ “ (δίδρῆδβ Ὀείηρ ἴδε ΒΙΡὮ 

ῥτίεβῖβ, ὃ “16 ψοτά οἵ (οά σαπλθ πηῖο 5 ]οἢη ἴμ6 8οη οἵ Ζδοδα- 
2 τοίΓαγο ἢ οἱ Αδιΐδθηδ, 

ΟΡ. ἱΐ. 2. 
Μαῖιι. χῖν. τὶ 
γψεῦ. τοὶ 

ς Μδῖιι. χίν. 5, 
Ματζῖ νἱ. εγὶ 

αἵ οι χνιῖϊ. 
13,24) Αο 
ἶν. 6. 
Ὁδ χὶ. 40. 

4 τᾶβ ἴῃ ἴῆ6 ψ]άδγηεθ8. Αμα 6 οᾶπια ἰπίο 811 ἴ86 σουηΐγΥ 4 Αἰ μον τ 
στο Μλκκ 

Δρουΐξ ]ογτάδη, ργθδοβίηρ ἴῆ6 Ὀαρίϊϑπι οὗ τερθηΐδηοα ἔοσ τμ 68 ΕΣ 
᾽ οἷ, σῷ 

1 οὗ [ῆς τερίοῃ οὗ [τὐγοδᾶ δηὰ 3 ον" [Π6 
δ ίῃ {π6 Πρῃ ρῥγεβίμβοοά οὗ Αῃπαβ8 αῃὰ Οβίδρῃαβ (σεν αἷμ ἐο ἐλδ δέεέ 

αμζλο» 2:65) 
4 τερίοη γουπά 5. υηΐο 
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4 τοιη]βϑίοῃ οἱ 8ῖῃ8 ; Α5 ἰΐ 15 συσιτη ἴῃ [6 ὈοοΪϊς οὗ (ῆ6 ψνοτα8 

οὗ Ἐϑαϊ45 6 ἴῃς ῥσορδεῖ, βαγίηρ,ῖ 

λ᾿ Τῆς νοϊοθ΄οὗ οὴ6 οὐυϊηρ ἴῃ [6 ψ]] ΘΟ ΓΉ 658, 

Ῥτερᾶγε γε ἴα νὰὺ οὗ (ες 1, οτά, 
Μακε ἢϊ5 ρδίῃϑβ βίσαὶ ρ!ϊ. 

ς λ Ἑνεγυ νδ]]δὺ 5.41] θὲ Α]]6ὰ, 
Απά Ἔνεῖγ τηουηΐαϊῃ δηα Ὦ1]] 50.411 ΡῈ Ὀσγοιρδξ Ἰοῦν ; 
Απά [Πε ογοοϊκοα 58}4}1} θ6 τιδάβ8 βεἰγαι ῃϊ, 

Απά [δὲ σου ρ ννὰγβ σβαΐζ δ ταδάς ὃ βιηοοίῃ ; 
6 {Απὰ 811] Βεϑἢ 5}4]1] 5ε6ὲ ἔτῆς βαϊναίίοῃ οἵ ἀοά. ὁ 18. αἱ. 5: 15. 
7 ΤΆρη 8κ6ϊά Π6} το (6 πα] ῖτυάς Ἡ (δὲ σδπης ογι ἢ 3 ἴο Ὀ6 Ὁ Ἄδα χανῖι 

ῬαριϊζΖεά οὗ Ὠἰτη, Ο σεηθγαίίζοη 18 οὗ νίρεῦβ, ῆο μαίἢ "αὶ ννάγηεαὰ «ββρ. ἱϊ. 30. 

8 γοὺῦ ἴο σα ἔτοηι [6 γαίῃ ἴο οοηθ ὁ Βχίηρ ἔοσγ {πογείοσα 
ἔγυ5 νΟσΊΩΥ οὗ δ τερεπΐίδησε, δηᾶ ἐερίη ποῖ ἴο βὰῪ ψἹ τ ΐη γουτ- ὦ ΟΡ Υ δε 
856 Ιν6β, δε ανε ΑΡγδῆδῃηι ἴο ϑϑν"7 ἔδίεσ: ἴοσ 1 88Υὺ υηῖο γοῦ, Τβαϊ σἶν' 9: 
(οά [5 80|6 οὗ ἴ[ἢε86 βίοῃθβ ἴο γαῖβθ ΠΡ οἰ] ἄγε ὑπο ΑὈγδμδιΩ. 

9 Αῃὰ ον αἷ5ο0 ἴῃς χα 15 ἰδϊα υηῖο 16 (ἢ6 τοοῖ οὗ ἴῃς ἴγεθβ: δνϑῦν 
{γα (μογεΐοτε ψῃϊοῦ ΤΠ Ὀτίηρεῖῃ ποῖ ἔοσίῃ ροοά ἔγυϊ 15 βεννῃ 

ΙΟ ἀον, δηα οαϑῖ ἰηἴο (ἢ τε. Απάὰ τἢὰ Ρεδορὶς δϑκεα Ηἰστη, 88γ- 

11 ἱηρ, δὶ 58}41} νὰ ἀο {ῆφδη 18 Ηδξδ δηϑνοσείῃ δηά ϑβαϊτῃ 19, Ασιο ἢ. 47: 
πηῖο ἴθ ῃ, " Ης [δὲ Ὠδίἢ ἔνο σοδίβ, ἰδεῖ τ ἰτηρατγί ἴο Ὠἰηὶ (ἢαῖ ὑμὴν δ ορας 

12 αίῃ ποῃδ; δῃᾶ δα δαί παιῃ τηθαΐ, ἰοΐ Ὠΐπὶ ἀο {κονίβοὸ. Τἤδη Ὁ " καξε τς 
ὁ ΟΑΠΊΘ 4150 ρυδ]σδηβ ἰο Ὀ6 ὈαριίϊΖεά, 4π4 31 5αἰά υπίΐίο Ὠΐπι, ὁ ὕξαρ νἷ! 59. 

13 Μαβίοσγ, "" νῆδί 541} γα ἀο Απὰ ἢδ 5αἱάὰ υπίο ἴἤθι, » Εχδςί “2 Οοπιρ βαρ, 

14 Ὧο τηοῦὰ (ἤδη [μδὲῖ ΜὨΪΟἢ 5 δρροϊπίθα γοι. Απά {6 50] 16 ῦβ. 
{κονῖ56 ἀδτηδηάεά οὗ Ὠϊτη,23 βαγίηρ, " Απα 328 νηδῖ 584} ψὲ ἀο 

Απά 6 5414 υπΐο ἴῆθηι, ᾿ο νὶοΐδηςα ἴο Π0 πδῃ, μοὶ το σ Κ δοοιι56 

αην [α΄βεῖν ; 8 δῃά Ὀε σοπίεηϊ ΜΙ γοΟὺΓ 4 ρ68. 
Ι5 Αμπὰ 85 ἴδῃς ρθορὶε Ψεσα ἴῃ Ὄχρθοίδίοη, δηᾶ 811 πηθη πχιϑοὰ 35 

᾿ς ἴῃ {δεὶγ Βοαγίβ οὔ 35 Ϊοῇῃ, νεῖμεν 6 ψεγε ἴῃς ( γίβί, οὐ ποῖ ; 57 « 1οδὰ ἵ. το, 
16 "͵οβῃ δηβνεγεα, βαυίηρ υπΐο ζζορε 81}, 1 ̓ πάἀδεα ὈαρίϊΖζε γοῦ ΠΝ κ Ματτ. {ἱ. 

νναΐεσ ; Ὀυΐ Οἠδ ΓΙ ΒΓΘΥ (ἤδη 1 οοτῃοίῃ,33 τῆς ἰαίομοῖ οὗ ψῇοβϑ6 ἼΟΣ ἱ 

50.065 9 1 2π) ποῖ ΨΟΓΤΙΩΥ ἴο πηΐοοβα : ἢ 5041] ὈαρίϊΖζε γοὺ ψὶἢ 

(7 ἴῆε Ηοῖὶγ αδοβί δηὰ σι 89 τε : ΝΏοΒβα ἴδῃ ἐς ἰῇ δ15 Ὠδπηά, 
δηᾶ Ὧδ Μ11] [ΠοτουρὮ Υ Ρυγρε 51 ἢϊ5 ἤοοτ, δῃὰ ν"}}} 83. σαίθοσ (ἢς 
ΜὮδαϊ ἰηΐο Ὦ15 ρΆΓΩΘΓ; Ὀὰΐ [86 ΟὔΔῈ ἣδ ν}}} ὈυΓη 83 ἢ ἢγς 

ἃ ἴϑα. χὶ. 5, ὦ 
δ. 

ὈΠΟΌΘΠΟὮΏΔΌΪΘΟ. 

8. Ἰβαϊδῇ Τρ» ἴΖ βαγὶῃρ δ Ὀεοοηα 
9. ογεξΐ 5811} Ὀὲ τηδάςε 10 Ἡς καἰὰ τὨεγοΐογα 1. τι τιἀ65 
13 γεηῖ ουὖϊ 18 Ὑε Ὀχοοά 14. σρεῖξ ὨΔιἢ 
16 527} γΟῸΓ 16 ογβῇ ΠΟΥ͂ (ἢ 6 ΑΧ6 450 8 ᾿γίηρ δἱ 
1 τῃδὶ 18. [6 5}8]} ψὲ ἀο 19 οαἱὰ 
Ὁ Απάὰ {Π6Γα 1 ἐπε εγί ΤΟΥ 33. Απα 50] 6165 δ'β8ο δϑκβα ἢΪπὶ 
8 Απάνε Ἡ. ὙΓΟΏΡΕΟΪΝΥ 356 χελβοηδά 
36 ΠΟΠΟΟΓΏΪΏΡ; Ἵ ΠΟΙ ΠΟΥ ΠΔΡΙΥ ἢ6 τόσα ἴῃ6 (ηγχίβί ; 
35 1Π6τὰ σοτηεῖῃ ἢ [ῃδι 18 τοὶ τος (ἢ8π1 39. 5Δ 685 80 ον: ψἰῃ 
81 {ΠΟΥΟΌΡὮΪΥ ἰὸ 85 10 8ὲ ὈΌΓΠ ὉΡ 
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19 [ἢ ΡΘΟρΡΪδ. 

ΤΗΕ ΟΟΘΡΕῚ, ΑΓΓΟΚΌΙΝΕα ΤΟ [{0{ΚΕ. 

Απὰά τϑδην οἵδε ΓΠῚῺρ5 ἴῃ 15 Ἔχῃοσγίδϊτίου ργεδοῃθα ἢς δὲ πηῖο 
“Βυϊ Ηετοά τῃς ἰαίγασγοι, Ῥαίηρ γαργονεά Ὀγ δίπὶ ἢ ΜΝ τσ. 5: 

[(Η4". 11]. 1-22. 

ἴον Ηδγοάϊδϑα ἢἰβ Ὀσοῖμεγ ῬΗ1ΠΡ᾿ 5 νἱε,32δ Δηά ἔογ 411 86 εν]]5 88 
20 ΜὨϊΟῆ Ηεγοά μαᾶ ἄοης, Αἀάαβδά γεῖ (ἢϊ5. ἀῦονα 4]1, ἐἴμαΐ ὃς ὁ Ἔτωωε 7οἕα 

βῃυϊ ὕρ [οἢη ἴῃ ῥγίβοῃ. 
21 Νον “" νὭδη 411 [86 ρθορὶα ψγεσε ὈαρίϊζΖϑά, ἰ σδῖὴς ἴο ρ455,57 κ᾿ Ματτ. δϊ 

12.179 
τηδὶ [65118 αἷϑο Ῥεὶηρ 83 ῬΡαρί]Ζαα, δῃηα " ῥγαγίηρ, ἴῇ6 Ἀδάνθῃ ψὰβ Μακκὶ. ο- 

22 ορεπεά, Απὰά τες Ηοὶν αμοβί ἀεδβοθηάθά ἴῃ 4 ὈοαΪγ βῆδραν ζῶ. ἶχ. 

ΠΚς 89,4 ἄονα ὕροη ἢϊτΩ, ἀπά ἃ νοῖσα οδηλα ἔσγοτῃ ἢ ἤδάνθη, ΜὨϊΟἢ 

5814,231 ΤΏΙ τί τῦ Ὀεϊονεα ὅοῃ ; ἴῃ ἴδε 1 δῃ 33 ψε]] ρ]εδβεά. 

8ι 50 ἤδη ψι ἢ ΤΑΔΗΥ͂ οἴδοσ οχῃογίδίίοηβ 6 
δῦ κὰς ῥεεξ αἀμίλογίζιός γεαα Ὀτοι 6 γ᾽ 5 τα 
δῚ Νοῦν ἰΐ σᾶς ἰὸ ρ8458 ἤθη, οἴς. 
40 ουΐ οὗ 

ΟΟΝΤΈΝΤΒΕ. Τα τι: ΒΓ οὗ Το 18 παιταϊοα 
μὰ 411 ἔουγ Ενδηρο !θῖ8. δου αν ἴο ΤυΚα Ἄγε: 

ἃ οἰγοποϊορίοαὶ! ποῖϊος (νοσ. 1), ΜΏΙΟΝ Ῥοϊηςβ 
ουἵ {πε Ἔχᾶςὶ φῬοϑβϑιοῃ οὗ τῇς τηρδῖη σόβρδὶ ἔαςιβ8 
ὁπ ἔπε τψῖας ρῥ]αϊξουα οὗ υπίνογβαὶ ὨἰβιοΥΥ ; Ὠδ 
υοῖς8 ἴῃς ἔ}16Υ αυοϊδίοη ἔγοια 88] (νυ εγ5. 4-- 

ἐ), διὰ ἕδνοσαὶ ρδγίσ 8 Ἔχ ΡΠ ΥΠΡ Ἰολὴὲ 
τεδοπίηρ (νεῖβ. 190-14). Μαῖζδεν δῃηα Μᾶγκ ρ885 
ἃ οπςα ἴο ἴπ6 δηποιποειηδηΐ οὗ ἴῃς οοχίηρ οὗ 
ἴῃς Μεββίδῃ, Ὀυϊ Γπκςὸ ργείδοςβ 1ἴ 1 ἃ ἀςβοτρ- 
ἄοῃ οὗ ἴῃς βἰδῖες οὐ Ὄδχρεοϊδίίοῃ ρσένδιθηῖ διλοη 

τὰς Ρεορὶς (γνδσ. 
15) ΔΒ (ο 

“( τα ἔυ116ὺ δοοουηὲ 
οὗ ΤΪοδῃ (ἰ. 19-25). [1 

) ΖΝ ὙΒΟ ρτϑοησηθηϊ 
ἣν γὺ ἣ ̓ ) οὗ ἴδε Βαριἰδὲ ἀπὰ 
Υ ΓΝ ),,)) Π τὰς οδυβε οὗ ἱξ ὅγε 

Φ “δι μξ »»)Ἅ το! ομθα ἢοΙδ 
Α , 7: (νοῖβ. 19, 20) ἴο 
ἂν. πα οοτρὶείς ἴὰς ἃς- 
«ἃ “ΥΊἬἝΜ τοουπὶ οὐ 70}π8 

δοῦν ; 86 Ὀᾶρ- 
5πιὶ οὗ 1ε5805 δηὰ 
(ὃς Ὀϊνίης δἰίεβίδ- 
ὕοῃ νὩΐσἢ δοςοη- 
ἀΡΩᾺ ἱξ, οοχηΐης 
δϑὶ (γϑῦβ. 21, 22) 
85 τηοϑῖ ἱπιροσχίδηϊ 
δηὰ 458 ἃ σέβυμρ- 
ἤομῃ οὗ ἴπε τηδιῃ 
τχοδαὰ οὗ [ἢς ἢ ͵5- 
ἴογγ. Ου [ἂς οἢδτ- 
Δοίεσυ δηᾶ τι βϑίοη 
οὗ ]οδπ ἔπε Βδρ- 
Ει8ῖ, 5866 οὔ Μδίΐί- 
πον 1). 1--12. 

ΨεΓγ. 1. [λικο᾽8 
ΔΟΟΌΓΔΟΥ ἈρΡΡδδΥΒ 
ἔχοτω ἢΪἷ8 ΠΆΠΠΕ 

Τιρογίωυς ϑβαγ. Βεῖς πὸ 1ε58 ἴμλη 
βενεὴ οβῆοϊαὶ Ροὺ- 

ΒοηΑζ685, ἔγοτι ἴπε Ἐοιηδη ὀρ ΟΙΟΥ ἴο ἴμο [εν ]5ἢ 
ΒΙ ἢ -Ουϊαδῖ, οὐ ὮΙΡΒ-Ὀτὶοβίϑβ. --- πὶ [9 θα 
ΥΘΔΣ οὗ [80 χοΐσηι οὗ ἸΣθοΣΐΒ ὕοδασ. ΤῊς 516 ρ- 
ΒΟ Δηὰ βυσοαβϑοῦ οὗ Αὐυρυβθίυ8Β. ΤΣ υδϑυδ]ὶ (Δηὰ 
ἱποοττοοῦ) Οὐγέία γα (Α. Ὁ.) οοἰποίάε8. ἢ 
(ἢς γεᾶγ οὗ οῃς (υ. 6.) 754. Αὐρυκῖυ5 ἀϊεὰ 
Αὐρ. το, ὕ. σ. 76) (οΥ Α. Ὁ. 14, οουπέϊηρ ὖ. 6. 
754 48. ἢ. 1). ὍΤΠα δέίδοηε γδᾶσ οὗ τς 80]ς 

41 ο»εῇ ΜὨΙΟΝ 5αϊα 

ῥγοδοδαὰ ρ]δὰ ἐἀϊΐῃ 
Ξ τὴ Ἔν} (Ὠἰηρβ 

88 Ἠανίηρ ὈδΘη 89 ἔοτιη, 85 
43 γγλ5 

τοῖσι οὗ ΤΙ ετ 5 τγᾶ8 ἔτοτη Αὑρυβὲ το, Ὁ. Ο. 781, 
ἴο ἴτε βᾶπὶα ἀδὺ γ7γ82. Βαυΐϊ ἢς νγβ δββοοϊδιδα 
νὴ Αὐσιυβίυβ 45 ΓΌΪΟΣ, ἔσοιῃ ΔηΌΔΙΥ, 765. ΤῊΘ 
εἐχρταβϑβϑίοη ἰγαηβιδῖθα : “οὗ ἴῃς σγεῖστι οὗ Ῥετγταβ 
υ8 ἴο τεοίκοῃ ἔσο οἰ οΥ Ροϊηῖ, ἘδοκΚοηίΐησ ἔσοιι 
ΔΏΠΔΣΥ, γός, “ἴα δέεεπῖΒ γελγ᾽ ψνου]α ρὶνα 
Τοῦ [Δ ΠΌΔΤΥ, 770, ἴο [ἈΠΌΔΙΥ, 780, 45 ἴῃς ἀδῖε οὗ 
7ο 5 στηϊηϊϑῖσυ. ΤῊ}5 ἀδίε δοοοσὰβ Ὀείίεσ τὰ 
ἐδς ἔαςοι ἔπαὶ ( ἢσχιϑὲ νγὰ8 Ῥόσῃ ὀγζῦγε ἴῃς ἀδδιὴ οὗ 
Ηετοὰ (Μαῖς. 13. 190), νοῦ οσουγγοὰ τ΄. σ. 790. 
Εοσ 7ε805 “᾿͵λαῪϑ ἀῦουϊ [ΠἸΓῪ γοαγβ οὗ ἀχε᾽ (νεζ. 
23) αἱ ἴπε ἔπης οἱ Ηἰ8 Ὀαρὥβιῃ, τ Ὡς τοοῖς ρῖδος 
Βοῃς Εἶπα ἴα οὴπ Ὀερδη ἰο Ῥγεδοῆ. Τῇ 
οἶδεν νἱενν του]ὰ σὶνε ὯῸ ΘΑΙ]ΠΟΓ ὙδΑΓ [ΠΔῃ 781 
ἃ5 ἴῃς Ῥερίηπίπρ οὗ 85:. ΤΟ} π᾽ 5 ταϊπηἰβίσυ, δηὰ 
ΟΌ]α Ἰεδα ἴο ἴπῸ ςοποϊυδιίοη ἰμδὶ ΟΌΥ Γ,οτὰ τγᾶβ 
ἐλέγέν-πποο οΪὰ γε Ηδς ν8 ὈδρθζΖεά. 
ΤῊΪΒ 8 Ροββίθ]ς, θὰϊ ποῖ ὑγοῦδθὶθ. γε ἴπετγε- 
ἔοτε μοϊὰ πὲ τὴς Ὑδᾶγ βΡροόκδὴ οὗἉ ἰ5 Ὁ. σ. 779 - 
ΩΝ (Α. Ὁ. 26-2)). Ου ὃς ἀδίς οὗ οὔ [Γ,οτα 
ἱγῖ, δὲ6 ἴηϊτοά. ὃ 7, 3 (1). --- Ῥοπεῖυ ῬΙ]αἴο. 

Θιχιὴ ΤΩΣ (ργοουγαίοτ) οὗ δυᾶθα. Ης Βεϊὰ 
τῆς οδῖος ἔτοτῃ ὕ. 6. 770 ἴο γ80 (Α. Ὁ. 26--36). --- 
Ἡοτοᾶ. Ἡετοὰ Απεραβ, ἰῃ6 βοῃ οὗ Ἡδτοὰ ἴῃς 
Οτοδῖ, δηὰ Μαϊζμδςο, τἰῃς ἔ.}} Ὀτοῖδοῦ οὗ Ασομ οῖδοβ 
(Μαῖι. 11. 22), ἀπά ἴῃς τηυγάετεν οὗ Ϊομη ἴῃς Βδρ- 
εἶβι, Ης ἰ5 ἔγεᾳυςηεῖν βροόκεϑη οὗ ἱῃ ἴ86 (οβρεῖΐβ. 
Ης ν5 (θέ σασος οὗ Θ4111600 ἔτοπι τ. Ο. 740 ἴο 792. 
Ῥεγεᾶ γὰἧβ αἷἰδο ὑπάθσ ἢὶβ ᾿υΠβαϊ οἴου. --- ἘΣ 
Ῥγοίδον ῬΏΠΙΡ. Νοῖ (δ βϑῖὴς δ8 ΡΆΠρΡ, ἴῃς ἄχοῖ 
Ἀυβραηά οὗ Ηετγοαϊΐδϑ, Βροΐίκεη οἱ πῃ Μασ νὶ. 17, 
δηᾶ δ᾽ υὐδά ἴο ἴῃ Μαίϊ. χιν. 3 ἀπὰ νϑσ. το, νῇο ννᾶβ 
αἰβὶ μετ ϊεὰ ὈΥ Ηἷ8 ἔδίμεῦ δῃὰ τεπιδὶηεα ἃ ῥγίναίς 
εἰζεη. ῬὮΠ]Ρ τἰῃς τεῖγαυ ἢ γ85 ἴῃς 8οὴ οὗ Ἡογοῦ 
τῆς ατεαῖ δηὰ (ἸἹεορδῖγα, 4 σοῃδῃ οὐ [Ἐγυβαϊειῃ, 
τὴς ΔΙ δηᾶ ἰδϑὶ νἱξς οὗ Ἡεσοὰ. Ηδ τεϊρῃβδὰ 
ἔσοτῃ 750 ἴο 786, δηὰ νᾶβ8 ἴῃς Ὀεβὶ οὗ ΗἩδσγοά" 5 
5Β0Ώ8. --- Ἐδο τορίου οὗ Τυσχοδ διὰ Τυδομου 6. ΤῊς 
πογίεοδβίεγῃ ρᾶγὲ οὗ Ῥαδ]εβίίης, Ὀεγοπά ἴῃς ὅεδ οὗ 
Ολ]1|6ς6. -- ̓ ἰγβδυΐδο, ᾿θίσασο οὗ ΔΌΣΙΘΩΘ, ἴῃς ἀϊ5- 
υἱοὶ δδουΐ [δε ἴονῃ οὗ ΑὉ114, ψ ΊΟἢ τγᾶ8 εἰσθίθοῃ 
τη }]168 πού οὗ ϑδαπιαβουβ.Ό Αποΐπεσ ροζβοη οὗ 
[15 πᾶτιὸ τυϊεὰ ΟΥ̓ΟΥ ἃ ἰδύρεῦ ἀἰβιηςί ἰῃ ἴῃς 88πὶ6 
τερίου δου βἰχίυ γϑδῦβ ὑθείοσς, πὰ νγὰβ ΚΙ 16 Ὁ 
Απίοηγ. ΑἹΙ ἴδ 6 τεγγτοτυ τυ]οὰ ὈΥ [Πδὲ ΣΙ Υ5Δ}145, 
ὙὙΔ5 ἀβϑίρῃδα Όγ Αὐυρυδῖυβ ἴο οἴδεῖβ, Ἄεχοορὲ ΑδἹ- 
Ἰθηδ, ψ ῆϊς ἢ ἰπογεΐοτα βθαπὶ8 ἴο πᾶνε δαᾶ ἃ 860- 
δΙῖαὶς τεσ. δ 15 παιηδὰ ΌΥ [κεῸ αἰοης, Ὀυϊ 
ἃ βοοά ΠΙΔΩΥ γεᾶτβ δέιεσιναγάϑ ἴῃς αἰβίσίος ννᾶ8 
οΔ]]δὰ “ Α0114 οὗ 1, γβαηΐδϑ." 



ΓΗΑΡ. 11]. 1-2.] 

ψετ. 2. ἴπ [}0 δἰρἢ γτίϑδίμοοὰ οὗ Απηδὲ δᾶ 
δ ρ 85. ΤὭεγε σουἱὰ Ὀ6 ΡΓΟΡΟΥΥ Ὀαῖ οπς ΒΙΡἢ- 
ργςϑὶ, μοϊάϊηρ οἶος ἔοσ [1ξς ; [86 νοῦβε {ῃευθίοσα 
βϑυσρεϑὶβ ΒοΙη6 ὈΕΟΌΪΙΑΥ δἰδῖς οὗ τηϊηρ8. ΕΤΟηι 
ΟἴΠΕΙ ΒΟ σοο5 τΉὰά ἰεάζῃ: (παῖ Απηδ5 δὰ Ὀδθῃ 
Ἀϊση-Ρτίεϑῖ, θυϊ 5 ἀεροβεα Ὀγ ἴῃς Ἐοτηδηβ ΒοΠὶς 
γεᾶτβ Ὀείοτε ; παῖ, ΔΕΙΟΥ ἃ ΠΌΡΟΥ οὗ σἤδηρε8 ἢ 15 
δοη-ἰη-ἰἂνν ΟΔΙάρἢᾶ5 τγ5 τηδάς ἢἰ ἢ -ρυσϑί, ΠΟ] ἀ- 
ἵπῷ [6 οδῖος αἱ 1185 ἴθ. Αππδβ, ΠΟ νοσ, 18 
οδ δὰ τῆς πἰρῃ-ρτίοδὲ ἴθ Αςῖβ ἰν. 6, δηὰ 511} εχ- 
εγοϊβεα βοιης ἔυποίουβ οὗ τῆς οἷος (]ολη χνἹ!!. 
12). Αππᾶ8 Μλ8 ΡΓΟΡΔΟΌΪ τοοορηῖζοα ὉΥ ἰῃς 
7εἐνν 48 ἴῃς ἐκρυζριαίε ἈΠ -ὈΓοβί, ἡ 81ΠῸ Οαἰάρἢδ8 
ἮΔ5 Δοοδρίεα 845 ὨΙσΏ-Ρτοϑὶ οἷ “ηείο, ἩΠΘΏΘνΟΥ 
οοπίαδος τι Ἐοϊαδῃ δου ΒΟΥ Ὑ τηδαᾶς 5.0 ἢ ἃ ταο- 
ογσιϊοη ἀφοθραρδε Τῆς πδπ)6 οὗ Αππᾶ5 σΟΠΊ68 
ἄγβῖ ου δοοουηῖ οὗ 8 ἀζὲ πὰ ἰπῆπεποθ. ΟἸΠΟΥ5 
ΒΌΡΡΟΒΕε ἰδαῖ (6 ὕνψο δἱϊεγηδίςα ὑὙθΆ Ὺ ἱπ (ἢ6 
οῇῖοα ; οἴδοιβ, (αὶ ΑΠηΔ5 τνγ2β ἴῃς ἀδρυῖ ἴο ἴΠ6 
ὨΙσὨ-ουοδὲ (2 Κίηρβ χχν. 18), ἴυ8 ονδαΐηρ τῆς 
Ἐοχδη ἰηϊετέοσεποο. Τῆς δγϑὶ νίονν 15 [6 Ὀδ6ϑι, 
ἐβρεο Δ }γ 45 ἰξ ἱηνοῖνοβϑ ἃ ργοϊδδϑίὶ ἀρδπϑὲ (ῃΠ6 υἡ- 
ἰανγέυ τς] Ἰρς τ] δὴ οδῖος οὐ σοα β δρροϊηϊ- 
τηοηῖ, ΟομΡ. οὐ Μαῖὶ. χχνὶ. 2, 57. --- [0 ψογὰ 
οὗ θΘοἃ οαθΘ. Τῆς ΟἸΙἹαὰ Τεβίδπιεηϊ ἔογγλυϊα ἔογ 
Ῥτορδειῖς νὰν ραν --͵ἷἰὼὲ ἴδ9 νἱϊάοσιοεδδ. 866 
οὮΔΡ. ἱἰ. 80. 6 θερίπηϊηρ οὗ [ΟΠ 5 τα ἰΒΙΓΥ 15 
τεξεττεά ἴο. . 
ει. 3. ες οὐ Μαζί. 1. 1; Μαζκ  ὶ. 4. 
γεῖ.4. Μαῖίεν δηὰ Μαζῖκ αἷ5ο ᾳφυοίς 15. χὶ. 

4, Ὀυϊ ΠΟ ΠΟΤΕ. 
Ἅεῖβ. 5,6. Ἐ ΟΣ γΔ]1ΟΥ, εἴς. Ιὐκς δὰ 8 15. 

χ]. 4, πᾶ ραᾶτγὶ οἵ νεσ. 56. Τῆδ σοιηουδὶ οὗ ἡδίυγαὶ 
οὔὐβίδοὶςβ ἔτοτῃ ἐξα ραίῃ οὗ δῇ δρρτοδοῆίϊηρ ἼἽοῃ- 
ὈδτοΙ σεργοβϑοηῖϊβ ἴΠπΠ6 χεπιονδὶ οὐ τηογαὶ ἢϊη- 
ὶ αξδνον ΌΥ τιθδῃ8 οὗ [οἢ π᾿ 8 ργοδοῆίηρ οὗ σερεηΐ- 
ΔΏςα, Ὀεέοτε {86 σοτηης Μαϑ5,Δ}. --- 
Ἐδο δαϊνδαίου οὗ Θοἃ. ΤῊς Ἢ 5Ξαϊναϊίου ᾿ 
ΒΡΟΚδη οὗ ὈΥ ϑδίπιθοη (ἢ δρ. 11. 20). 

ψεῖβ. 7γ-9. ὅ6εε οἡ Μδαῖίϊ. 11]. 7-Ἠ|. 
- Μυϊιυᾶοθα. Μαϊῖίζῃεν : “τδηΥ οὗ 
ἐς ῬΠατγίβθοβ ἂδἀπὰ ϑαεαάάυςςεβ.᾽ ἴῃ 
115 οὯ86ε 45 ἰῃ δαὶ οὗ ὄἜνεσυ ρορυΐαῦ 
ῬΙΘΆΘΠΕΟΙ, πᾶπγ οὗ ἴῃς ΠΘΆΓΟΙΒ ΨΕΓΕ 
αἰιταοῖςὰ ὈΥ 116 ΟὈΓ ΘΙ ΟΥ ΨΟΙΒ6 
ταοῖνοβ. Το οῦη Κηον [ἢ 5, πα δάορί- 
εὐἀ {58 βενδγε ἴοῃα. -- ΤΠ ἀρτοοιηδηΐ 
σαὶ Μαίπον 15 οἷοβο, Ὀὰϊ ἴῃ σου. 8, 
ψὸ ἢᾶνο ἔσχαὶϊῖς ᾿πϑιοδὰ οἱ " ἔστυϊ,᾽ δἀπὰ 
Ὀοαίδ ποῖ ἰπϑιεδὰ οὗ “ΤΠ]ηΚ ποῖ᾽ 

ψεῖ5. 190-14 ἃ. ρϑου Αγ ἴο Γυ 6. 
γεσ. το. Ἔιδῖ ἴοι 5Β}8}} τὸ ἀοῖ 

ΤὮς αυεβίοηῃ οὗ ἴοβε μοβε ᾿οη- 
βοίεπος δά Ὀδδη διουβεὰ. (ορ. 
βἰτααῦ αυεβύοημβ, Αςῖβ ἰ1. 27; χνὶ. 
40; Χχί!. το. Βαυϊΐ [ἴῃς Δῆϑνεβ ρίνεη 
υπάοτ {π6 ζοβρδὶ ἀἰβρεηβδίοη Ψεσὸ 
αἰ οτοηίΐ. 

ΜΕΙΓ.ΙΙ. Ἐὼ ἴδς ΒΑΙῈ το οοδίμ, 
εἰς. ΤῊΪβ ΤΡ 8ᾶγ8 ποίῃιηρ οὗ ἔπ ἢ δηᾶ ἴονς. 
᾿(). 10 μαθεν ἰβα ἴο ἴῃς ἀἰβρεηβδίοῃ οὗ ἴῃς ἰδ, 
458 ἃ Ὀτδδοῆοῦ οὗ χαρεηΐδῃςα, ἃ ξογεγαηπεῦ οὗ {πε 
ϑανίουτ. ὙΤὮδ ΔΠΒΊΟΥ γγ25 σουγεσῖ, Ὀυϊ ΠΘΟΘΒΒΑΓΙΪΥ 
ἱῃοορὶεῖθ. ΤᾺς Ρῥυϊηςρ]ςῈ 8 πὶ οὗ υη86]5ἢ- 
πι6855, Ψ ΠΙΟῺ ἷ8 5εῖ ἑοσῖῃ ὉΥ οὐγ 1, οτά, ἴῃ ἴμ 6 56Γ- 
το οὐ ἰπς Μουηῖ, 45 σε αεργέρρ ἰσυε. ΤῊ Ϊ5 15 
ἴῆς ἍϊΠΚ Ὀεΐποδθη ἴῃς ἴννο ρυθδοῦουβ, 8 [ὯῚ 85 
ΤΊΟΓΆΪ Ργοςδρίβ ἅτ οοῃοεγηβα. 

ψεῖ. 12. Ῥυδ]ίοδηδ. Ταχ-ραίθεσειβ. ὅ6ες Μαῖϊ. 
ν. 46. Τβεῖγ ρσέβεῃςς 18 ἃ ὑσοοῦ οὐ ἴδς ρονοῦ οὗ 
Τοδηβ ὑγεδοῃίηρ. 
ει. 132. Ἐχδοῖ πὸ τῶοσθ. Οτοδλί ὁρροσγίυῃ!υ 

ἔος Ἄεχαςου νγδβ δβοτάεα ὈΥ {86 βγϑβίοτη οὗ Ἰοϊης 

ΤῊΗΕ ΟΟΘΡΕῚ, ΑΓΟΟΚΏΌΙΝΟ ΤΟ {0{ὐὕΚΕ. 365 
ουἱ ἴδ ΠΟ] δοιοτβῃΐ 8 ἴο ἴῃς ἰσμοβὲ Ὀϊάος ; ἰῆς 
εχδοίϊΐουϑ νουὰ 4]} ἐς αἰδαγ ῥγοῆϊ. 

γεγ. 14. βδοιάϊΐοτβ. ϑοιηδ βοϊἀΐεσβ. Τῆδ οτίρ!- 
Δ] ΤΟῦο 8 ἴο ἴῃοβε ἰπ δοῖιδὶ βογνῖοα δὲ ἰῃς {ἰπι6. 
ΤΒΘΥ ΤΔΥ πᾶνο Ὠδὰ ρο]ςα ἀυτγ ἴο ρετέοττη. Τἢδὲ 
{μ6Ὺ ννετε ξογεῖβη πη γοθπᾶσεβ εηρίουεα Ὀγ Ἡετοά 
8. 1655 ΠἸΚΟΙῪ, βίπος ἴῃς ᾿μέεγεπος 15 [παῖ ΠΟῪ νν γα 
ΘΙ ΠΘΥ [Θνν8 ΟΥ πιθη {ἴκὸ ( οσπο]υ5 (Αςἴβ χΧ.). - 80 
νἱοίοσοθ ἴο 0 ὁ56. ΤὭς νεγὺ ἢγβί τηδλῃ8 "Ἢ 5ῆδ κε 
ν]ΟΙΘΠΕΥ,᾽ [θη ἴο ΟΡΡΓα55, να Χ, ΑΥ̓͂ ὑπᾶδθῦ σοητΓ]- 
Ὀυξίοη, εἴς. -- ΜΟΙ ΟΣ δοοῖδθ ΔΩ ΨΤ͵ΟΠΔΊΌΙΥ. 
1 ϊ., πο Υ Ὀς 5 σορΒδηΐ8, ἱ. Φ., ΡΙΑΥ ἴῃς 5ΡΥ, ὕς 
ἸΠέοστηΘσβ, βἰδηάοσ, εἴς. ΕῸσ βυςὴ σοπάιπςξ τὰ]]}- 
ἴἌΓῪ βοσνῖςς, ἰὴ ἴἤοβε ἀδγϑβ, δβογάοα στϑαὶ ὀρρου- 
[} 1. --- Βο οοπῖθαϊ ἰδ ΟΣ ψαροδ. Μυτπη1ε8 
οὔ δοοουηῖ οὗ ΡΔΥ Ἴ6σε ἔγεαιθηϊ, ἜΘ Ρ ΘΟ} ἈπιΟῊ 
ἴδε 501616185 οὗ ἀδρεηάεης Κίηρϑ. ὙΠ αἰὰ ποῖ 
ΒΑΥ: ΤὭΏΓΟΝ ΔΌΔΥ ΥΟῸΣΓ ΔΓΠῚ5 Δηὰ ἀεβεσί ὑοῦσ 
οοἴογβ; Ὀπῖ : ο ποῖ ἀῦυϑε γοῦυγ ροῖνεσ. Ηἰ8 6χ- 
Βοτίδιοη Ρ]ΔΙΠΙΥ ἱπΡ0}165 ἴῃς ᾿ἰαννέυ]πε885 οὐ 186 
τ  ΠΆΓΥ ῥτοξεβϑίοη, δηα σοηβεα ΠΥ ἴῃς τὶρσῃὶ οὗ 
ὟΔΥ υηάοῖ σογίδίη οἰγουτηβίδηοςεβ. ΙΟ ΠΏ ὑπάεῖ- 
βδίοοα δ 5 δυάϊεπος, γεῖ ἣἢς πδὰ Ὀξδῃ ἃ τεοϊυβα. 
Κπονϊεάρε οὗ υμηδὴ παῖἴυσε 18 εβϑεητ 2] ἔογ (ἢ Θ᾿ 
ῬτΈΔΟΒαΥγ ; Ὀυϊ ἃ οΑτοῖα] βίυαγ οὗ σοασ᾽8 Υοτὰ ἴῃ 
Τοῦτοι ηΐ ΤΏΔΥ Ὀς ἃ Ὀεῖίεῦ τηθδῃ8 οὗ οδίδιϊηρ ἱΐ 
ἴλη οοηδίδηϊ ᾿ηἰογοουγβε τ ὶτῃ ἴῃς πνου]ά. 

γεν. 15. ὝοΙΟ ἰῃ ὀχροοίδἝϊοιι, ἑ. Φ., νγαϊ πηρ ἔου ἃ 
ἀεοϊαταῦοη οὗ ]οὔπ γεϑρεοῦηρ Ὠἰπιβ6]ξ. ΟΙΏΡ. 
[ὃς ἀσιπιδηά, Ἰοδη ἱ. 19--22. --- ΑΙ] τϑαδοθϑὰ, Τῆβ 
αυεδίίοη νγᾶ5 σοηβι ἀδγοὰ Ὁγ 81]. --- ΘΕΟΣ ΒΘΡΙΥ͂ 
ἮὯΘ0 ΟΙῸ [10 ΟἸσίδῖ. ΤῊ] 5 ΞΏΟ8 ἴῃς ἄδορ ἱπιργα8- 
βίοῃ πιδάὰς ὈὉΥ Τοὔπ, 88 νγ6}} 45 6 βθηδγδὶ Ἔχρθο- 
ἰΔομ [δὶ ἴῃς Μεββίαῃ πουἹὰ βρεθα ν Τοπια. 
]ο π᾿ 5 υπιῦ 6 ἀδοϊαταϊίοη 5ῃονν8 τλοτὰ] σγθδίη 688, 

ψέεῖβ. τό, 17. ΟομΡ. ἴπε δοοουηβ οὗ ΜίΠο 

“ὝΥοϑθο ἔδηπ ἰἊ ἰη δὶς δηδ. 

δηὰ Μδσκ, 4130 ]οῆῃ). 26, 227. Τῆς ᾿Δἰῖοῦ ρΡα55δρ8 
ΤΊΡ ΞΟ, Ταΐουβ ἴο ἃ ἰδῖεὺ ἰηϊοσνίενν τ τἢ μὰς ἠρίας 
τοὶ [ογυβαίθη, του σῇ ἴῃς Ἰληριάρε ΠΥ αν 
Ὀδοη υβοὰ τόσα [ἤδη οποδ. -- ΜΙ ταῖοσ, ποῖ "ἰὴ 
τυδῖοσ, 45 ἰὴ Μαζί. 1}}. 11. τ Τὰ ἴλ9 ΗΟΙΥ Βρὶτὶς δὰ 
ἌὍτο. Νοὶ ἱπ ἔτε οὗ ἡπάρτηεηῖ, 5ες οἡ Μδῖῖ. 111. 11. 
Νοῖϊος τῆς νατίδίίοπβ οἵ "τ δηὰ “ ἰη.᾽- Τῆς 
ΒισΚὶηρ ἄρσυγε 18 τερεαϊδα : ἽἜΈΟδΟ ἴδῃ 15 ἴῃ 1.εἷ15 
Βαμηᾶ, εἰς. 
ει. 18. ὙΊΟ ἸΏΔῊΥ ΟἿΟΣ ὀχ μοσ δ 01:8, εἰς. 

Τῆς ἔογῃι οὗ ἴῃς νεῖβ6 15 ρου] ασ. ὍΤῆε ἜΧχροσίης 
ΜΆΔ5 νλγίοα, ΟἸογδης 1π σμδγδοίοῦ 45 61 25 τγὸ- 
Ῥεαϊῖεά. Υεῖ ἴῃπ5 δ Ρ δοῃοὰ κ᾽δὰ , ἢ. δ. 
οὗ τὰς οομχίηρ Μεβϑίδῆ. ΤὨ]18 ἀεβογιριίοη οὗ δἰ5 
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τΑἰἰΒίσΥ ἰ8 Ῥεου ἸΔΥΪῪ δρὶ, ἰπῆΐησ δὲ ἴῃς οἷοϑθ 
σοοπηεοοη Ὀεΐπεδη ταρεηΐδηος δηά Ὀε] θοῦ ἴῃ τδς 
(σοβρεὶ, δἀπὰ αἱ τὰς τοϊδοη Ὀεΐνεοη [ομῃ (δα 
Βαριϊβὶ απὰ (Ὁ γίβι. 

νεῖ. 19. Βαὶ Ἡδτγοᾶ, εἴς. ΤὨΪ5 τοοῖς ρ͵δος δ- 
ἐήῥαίςλνεν᾽ 1 ἰβ ἰπβογίεα ποτὲ το ἘΟΠΊΡΙΕΙΕ Εἰς 
βκεῖος οὗ Το ταὶ ηἰβίσυ, 088 45 οἢδρ. ἱ. οα8 
ἐμαὶ οὗ ὦ γοῦν. - - Ἀδινδϊων. 5ες. Μαῖί. χῖν. 3. 

ΑἹΙ [)6 οΥἱὶ ἐλίπσο πο Ἡοσοὰ μδὰ ἄσῃθ. ὅ6ςἊ 
Μαχκ νὶἱ. 1729 ὝΒεῖς Ηεγοα δ ΠΏ ρτ685 ἴο 
ὮφᾶΣ Ηἰπὶ ἰ9 Ὀγουρῆϊ οὔϊ. 

ει. 21. [ὐκοβ δοοοῦπὲ οὗ ἰδς Ὀαρίϊθϑημ οὗ 
]6δυβ 8 οοῃςῖβε, Ὀυϊ γα Ὠᾶνα δοὴς ΠΘῊ ἀοία 15. 

ΤΗΕ ΘΟΟΘΡΕῚ, ΑΓΓΟΚΌΙΝΟ ΤΟ {{Κ8. [(ΒΔΑΡ. {Π]. 1--38. 

-- ΤΒΔῺ 41} [0 νοορὶθ τόσο θαριἱϊποὰ. Τεβε 
δαρἔβηβ πεύκας ἐπεὶ οὗ οὖξε 1, οτὰ ; ῥσχοῦδΟΪΥ 
ἔπ Ἢ ΤΟΙΣ Ὀγοβεηΐ Οὐ ἴῃς Ἰδίϊεσ οσοδϑίομ, δϑδτιϑ 
8᾽΄δο μανΐϊπρ Ῥϑοὰ δαρεεοα, διὰ Ῥσαγίῃσ. Τῆς 
Ὀαριεΐίϑια ἰοοῖς ρ᾽δος δγϑῖ, ἰὴ ἴῃς Ὀγάυεσ. συκο 
δίοῃμςα τη ουβ ἴπς Ἰαἰῖοσ. ΤΏ μϑᾶνθι 88 ορϑῃϑὰ. 
Μαῖϊδεν δηὰ Μαγῖς 5880, ἴο [εϑὺβ; [οβῃ, ἴο (Βς 
Βαρβι; [μ|κῈ ΒΡ δἰδῖεβ ἴῃς ἔδοί. Τλὶβ 
ΥΔΓΕΙΥ πὰ δοτεοηεηΐ 550. [δῖ βοῖὴς δοίυδὶ ἐχ- 
ἴσγῃ 8] Ὁμοποπιθοοῃ οσουϊτεά. 

εχ. 22. ἴπ ἃ θοάΐγ ἴοστια, ΤῊβ πιυβῖ Ὀς 
ἴΚεὴ 1Ἰ τ γα Ύ, Θβ ρος! γ ἴῃ Δη Ἵχδςὶ Ὠἰβίοσι δὶ δο- 
οουῃς ᾿ἶϊκς τμδὲ θεέοσς υ8. ὅ8:ες Μαῖϊ. 1]. τό. 

ΟΟΒΑΡΤΕΚ [1]. 23--38. 

714 σσημσαίοργ οΓ ομ» Ζογά. 

23 ΝῺ 7655 ᾿ἰπη56} 8 5 θερᾶπ ἴο 61 δρουῖ " (ὨΪΓΥ γεᾶγβ οἵ 
ἅρ6, Ὀεΐηρ (4Δ5 8 ϑῈΡΡροβεαά) ἴῃς. βοῃ 3“ οἱ Ϊοβερῇ, νι οῇ 

α Αεἰρί. Σ 
ὃ ζοπιρ. 

Νυπιῦ. ἱν. 3. 
ς ζοιιρ. Μίαιϊϊ. 

24 ν85 ὃ ἐσ τορι" οἱ Ηεὶὶ, ΜΝΗΪοἢ νὰ 2ῴς τορ; οἱ Μαιϊῖδαι, νῃίοβ ὑπ" 

ν 5 ζ4 σορ οὗ Τωνὶ, ψὨΪΟἢ ψὰβ ἐζε σορ οὗ Μεῖςοῆὶ, νος ἢ ννᾶβ 

258 ἐσ 5ομ οὗ Ταππα,δ ΜὨΪΟἢ τνᾶ8 Ζᾷῴσ 50» οἵ ]οβερὰ, ΝΟ 8 2ἀσ 
σοῦ; οἱ Μαιίδιἶαβ, ψ Ὡοἢ γὰ8 2ζς σομ οὗ Δίηῆοβ, νοῦ νὰβ 2ἀέ 

σον οἱ Νδιυη),5 ψ ϊοἢ ψψὰ8 Ζάσ σορ οὗ Ἐ51, νοῦ ψὰ8 244 σοῦ οὗ 

26 Ναρρε,ῖ ΜΘ ψνὰ5 Ζῴξς σορε οἵ Μαδίῃ, νηοῦ νὰ8 Ζάξ σορρ οἵ 
Μαιίδιῃιδβ, ψ ϊοἢ ννὰ5 Ζζῴέ 597 οἱ ϑοιησὶ,3 ψὩϊοἢ νν88 2.ς 50 οὗ 

27 ]οβερῇ," ψ ΒΟ ἢ ψγα8 ἐάδ σορ οἱ [84,10 ΝΏΪοἢ ψα5 2ζε σον οἵ ]ο- 
Δη}4,1} ψΏϊΟἢ νγ5 2. σορ οὗ ΕὮθ5α, ψῃϊοἢ ψν 85 “ Ζάξ σορ οὗ Ζοτζο- ἁ Μαῖι. ἱ. :-. 

40 61,13 ννῃϊοἢ ννὰ5 4 2άσ σορ οἵ ϑδ᾽ δίῃ ἱοὶ, 18 Ὡ]ΟὮ 845 2ῴς σορ οἵ 

28 Νεῦ, ΝΏΪΙΟΝ ψψὰ5 ἐάδ σον; οἱ Μεϊοῆὶ, ψῃ] ἢ τνᾶ5 ἐσ δορὶ οἕ Αἀαὶ, 

ΜὨΏΪΟΝ νγὰ5 Ζ.σ σο: οἵ (οβδῃ, ψὩ]οἢ 58 2. 5ορι οὗ ΕἸτηοάδπι,} 

29 ΜΉΘ. ψνὰ8 ἐάσ σορ οὗ Ἐτ, ΝΝΏΪΟΝ νὰ 2ἦς σορ οἱ ο586,1δ ψῈΙΟὮ 
85 ἐσ σορξ οὗ ἘΠΊ6Ζεσ, ψ Ὠϊσἢ ννὰ5 ἐσ σορ οὗ Τογίπι, νος ἢ ννὰβ 

10 Ζ216 50; οἱ Μαιίῆδί, ννὩϊοἢ 85 Ζζς σορ οὗ 1,ονὶ, ΝΗ ἢ 85 Ζ2ἀέ 

σοῦ; οὗ διθοη, δ τ ΙΟἢ ννὰ5 Ζ.σ “ο»ε οὗ [44,17 ψ ὨἸοἢ 45 2λδ 5ο» 

οὗ ]οβερ, ψῃοἢ ννὰβ 2. τον οἵ Τοηδῃ,.8 ψ ῃοἢ ν48 2ἀέ σον οὗ 
Βαπῇ 3 ΕἸΙακΚίηῃ, ΝΏΪΟΝ νὰβ 2ῴς σορε οἵ Μοῖθα, ψὩ]ο ἢ νὰ 2. 5οῦ οὗ 

Μοηδη,}9 νοῦ ψ͵ὰβ Ζῴε σορῃ οὗ Μαίίαίδῃα, νῃϊο ἢ νὰ8 Ζάξ 503 “ 2 8: ν. τεῖ 

32 οἱ “ Ναΐῆδῃ, ψῃϊο ἢ ννὰβ 24 5.» οἵ ᾿γανιά, ΝΠ Οἢ ννᾶ5 7 2Ζσ σον»: οὗ 
Σ (Ἤγχοη. δ. 
ἢ χῖν. 4ἱ 

Ὦ. χὴ). γ1. 

76556, ψὨΙΟἢ ννὰ5 2ἀσ σορ οἵ Οὔδά, ψῃϊοἢ ψψὰ5 2ζσ 50: οἱ ΒοοΖζ, " Μλττ. ἱ- 6- 
ΨΏΙΟΝ ννὰ5 ἐᾷζδ σορ οἱ ϑαϊϊωηοῃ, ψῃϊοἢ νὰ δέ σοῦ; οὗ Νδδββοῃ,9 

23 ΛΝΕΙοἢ ννα5 2.6 δον: οὗ Διὶ ηδάδὈ,31 ἢ ]ο ἢ ννα5 2.6 σορ οὗ Ασδιῃ,23 

ΜΝ ὨΪΟ, ννὰ5 2ζς σορ οἱ Ἐβσγοχη,β ψΏΙΟ ψγὰ8 2.έ σοῦ οὗ Ῥῆαγοβ," 

1 ψ Πδη δα Ὀορδη, νν458 (σεεον ἰΐηρ 19 ἐλδ δεεί αμέλονέζέε5) 
3. ἐλε δεεέ σιεέλο»ζέδς γεαα ἴῃ Βοὴ (45 γγ͵ὰ5 ΒῈρΡΡροββα) Η 
δ ογιῖξ ἐλγοωρλομέ ΜὨΪΟΝ γᾺ8 4 (π6 σον ("9 ἐλγομρλοι) 

9. Ϊοβθοὴ δ Ἰλῃηΐᾷ ΔΗ ΌΓΩ Τ Ναξεαὶ δ ϑεπγοΐηῃ 
10 Ἰοάδ Ἵ Τορηδα 13 ΖΕΔ Ὁ 6] 18 ΘῊ 681{16] 
14 Ἐ] τὰ 15 18 1 ΕἸπηδάδ ] 6505 ΘΥΤΏΘΟΙ ΠΡΟ ΓΤῚ 
18. Του δπηὶ 1. Μεηηδᾶ 32. ΝΔΠΒΠΟΩ Ἃ Ατησηϊηδαδὺ 
35 Αγηὶ 38. ἩΘΖΓΟΩ 3. ῬΉΔΙΟΖ 



ΓΗΑΡ. 1]. 22-8.] ΤΗΕ ΟΟΘΡΕῚ, ΑΓΓ(ΟΒΌΙΝΟα ΤΟ ὑὐ{ὑΚΕ. 367 
34 ΜὮὨΪΟΝ τνᾶ5 Ζἦσ 5σορ οὗ [44,3 ΝΝΏΙΟἢ νν45 216 σον οἱ ἴδοοῦ, ψῃϊοἢ 
8 24 “0971 οἱ 5480, ψῃϊο ἢ 'ν85 Κ Ζζ6 σορρ οἱ ΑὈγδῆδῃ, ψὨοἢ 2. θῈν, ΧΙ. 26- 

τοῦ τ ΟΗΠΟΝ. 

ἧς νγὰϑ ἦς 50» οἱ ὙΒαγα,β Ὡς τγὰβ Ζῴσ “07; οὗ Νοβοσ,: ὙΝΏΪΟΒ ὑ 5755 
8 2λ4 σοῦ οὗ ϑαγυοῇ,:3 ψῃϊοἢ ννὰ5 26 σορ οἱ Βδρδυ,39 ψῃϊο ἢ 
ΜΔ5 ἐδ σον; οὗ ῬΏδ]ος, 9 ψὩ]Οἢ ννὰ5 2ἀδ σορ οἱ Ἡδρθοσ,3,}1: το ἢ 

36 νὰ5 ἐλφ 502: οἵ 5414,3 ΨΝΏΪΙΟἢ ννὰβ ζζσ σορ οὗ (ζαίηδη, ψῃϊοἢ ννὰ8 
ἐζε σορ οἱ Ατρῃαχδα, ψῃϊο ἢ νὰ8 ἦς σορμ οὗ 56π),33 νι οἢ 85 

47 διε σορ οὗ Νοα,3ΞῈ νῃϊο νψὰ8 2ῴάς σορ οὗ 1,δυχεοῦ, ΔΝΏΪΟΙ ννᾶ8 ἃ σκν. ν. :- 

ἐλε σομ οὗ Μαίδιι3αϊδ,ϑ νῃϊοἢ ψὰ5 ἐἀέ ςορ οἱ Ἐποςῇ, ψῃϊοἢ ᾿ψ85 
31:1 ΟἬΒΟΝ. 
ι 4Ἰ. 

ἐδδ σορ οὗ Ϊατοὰ, ψῃϊοἢ ψνὰ5 2.4 σορ οὗ Μ416]6ε}],85 ψὩΙΟἢ ν85 2ἀέ 
28 “ο»: οἵ (αίπδη, ΝΝΏΪοἢ ψγὰ5 2 σορ οὗ Ἐποβ, ψὨΐοἢ γγὰ5 ἐῴδ 5» 

οὗ ϑεζῃ, νηοῦ νγαβ Ζάδ σορε οἱ Δάδῃν, ψὨϊοἢ νν5 2 5.» οὗ (οά. 

15. Τυάδῇῃ 86 ΤΟΓΔΝ 3 ΝΑΠΟΥ 
80 ῬεΪερ δ1 ἘΡῈΣ 83 ΘΑἸΔὮ 
δι΄ Νοδῇ 86 ΜΟΙ 5Δ]Θ ἢ 

38 πων Ξ Ὁ Βοι 
ΘΠ ΘΙΩ 

86 ΜΠ Δ4ΪΔ4166] 

ΟΝ ΤῊΞΚ ΤἈΑΝΒΙΑΤΙΟΝ ΟΕ ΤῊΞ ΟἘΝΕΑΛΙΟΟΥ. 
Τῆς ξοτηυα : “ὙὉ]ΟὮ τγΔ8,᾽ ὯΔ45 ποίμἰηρ Δηϑνετ- 

. ἵπρ ἴο ἴξ, ἰῃ ἴδε οτἱζίηδὶ, δπὰ οὐρῇϊ ἴο ὈῊ οπιιοὰ. 
ΤὨς βρεϊης οὗ ἴῃς πδῆλθ8 ᾽Δ5 Ὀδεη δ᾽ϊεγοα ἴῃ 
ΤΩΔΩΥ ΟΆ868 ἴο δοζογὰ ψ]τἢ (με οοττεςῖ τεδάϊηρ, ἴῃ 
οἰβεῖβ ἴο οοηξούτῃ ἴο ὑμῃε ΗΕ ΠΔΠ68 25 σζίνεῃ 
ἴῃ ἴῃς ΟἹὰ Τεβίδμηεπί. Τῆς ἰγαοίησ Ὀδοῖκ οἱ ἰὰἣς 
ΒεμεΔΙΟΟΥ ἴο Αὐδηλ ἀρτοοβ νν6}}] ἱτῆ [Π6 ἜΧΡΓΟ8- 
δίοῃϑ οἱ Ῥδὺϊ δρουΐϊ ἴῃς βεοοπά Αἄδῃ (1 (οσ. 
Χν.; ζοπρ. οχῃ. ν.), δηὰ υἱὲ τῆς Τπδγδοῖοσ οὗ 
Τλικε᾿8 σοβϑρεὶ. Υεῖ ᾿ξ σου]ὰ Ὀ6 ἴοο πιυςῇ ἴο 88Ὑ 
τἴῆδλιὶ [υἱὸς (ταροεὰ ἴῃς Πη6 Ὀφοὶς οὗ Αὐταδᾶπὶι οὐ 
οὗ τερατὰ ἔογ Οεθῦ!α τεδάςιβ. 
γ ες. 23. Διὰ Ϊ6ε06 εἰπιδοῖῖ, 08 6 Ὀοβδα, 

ἕ. δ., Ὦ]8 τιϊηἰϑίτυ. ὙΠ8 18 ἴὴ6 ΟὨΪΥ ρ»τδπηπιδίοδὶ 
νῖεν. Το αϑὲ νεσβα Ἰοϊὰ οὗ ον σοά δά 80]- 
ΟΙΏΠΙΥ ἀεοϊαλτεὰ Ηἰτὰ ἴο Ὀς (ἢς Μεβϑβίδῃ, δπὰ ἰἣς 
Βυρδεαυδηΐϊ Πἰβίουυ 1ἴ6}}15 οὗ Ηἰ5 τηϊηϊβῦν. -- 78 
δου Εἰ ὙΟΟΣ οὗ “Αδουϊ;᾽ ᾿ηδεβηϊία, 
Ὁυΐϊ ῬγοΟΌΔΟΙΥ στόν ἴπαὶ ἀζε. ΤὨς 1,ονιτε5 αἀἸὰ ποὶ 
Θηΐοῦ ὑροὴ {ΠΕΙΣ ρυῦ]ς ἀυτ]!68 υπάογ ἴπδὶ ἄρα, 
δῃὰ ἴἰὲ 15 τ ρτοθαῦὶε [πὶ Ης νου]ὰ ἀενίαῖϊε ἔγόσα 
τῆς υϑᾶαρε. Ὧδε Ὀερηηίηρς οὐ ἴπ6 ταὶ 5Ύ οουἹὰ 
ποῖ δᾶνε Ὀδεη Ἰαῖοῦ ἤδη ὕ΄. Ο. 782 (566 νεσ. 1), 
δῃαὰ ΡΥΟΌΔΟΌΪΥ τᾶβ {Ὁ Ὸ Ὑδᾶσβ δυο Γ. -- Βοΐηρ ἐὯ0 
ΒΟᾺ (88 ἮΔδ ΒΌΡΡοΒοα) οὗ οδορῇ. Τῃς πόσαβ, "25 
25 ΒΌρΡΡροβαοα,᾽ που]ὰ ὈδΣ 4 οὐποῦβ ἱηϊγοἀυοσίίοη 
ἴο ἃ ζοῃθδίορΎ οὗ Ϊοβερῃ. Ἧς τῃετγείογε ὑτείογ 
ἴο ἐχρ] αἰ ἴἢ15, " Ὀεΐηρ ἴῃς 80ῃ, 48 νγῶβ βυρροβεά, 
οἔ ΠΡ Ὀυζ ἴῃ τελὶν ἑἀγοσὰ ἀὲς ν»εοίλεγ, " οὗ 
Ἡξεὶ!,᾽ τὴς ἑαῖπετ οὗ Μαζυ, απὰ Ηΐ8 πρασζοϑί τηδὶθς 
δηςοϑῖοσ. “[κ 5 γοιηδιίκα Ὁ]ς τῃδί, ἰη ἴ[ἢ6 Ταϊπιυά, 
Ματγν ἴῃς τροίδμοῦ οἕ [6808 18 οδ]᾽] δα ἐἀέ ασεμρλζεν 
οΥ 21εἰ. Ἑτοτὰ πἤοπος ἢᾶνα [ον 5} 50 ο]4Γ5 ἀ6- 
πνεὰ [δϊ9 ἱπέοττηαδτίοπ ἢ [8 ἔτοιῃη ἴῃ ἰεχί οἵ 
1κςε, τπ8 ῥσονεβ τπδὲ ἴΠΕΥ υπαἀοτβίοοα ἰξ ἃ5 γγὲ 
ἂο ; ἰξ {πεν τεοεϊνεα ἰξ ἔσγοτῃ ἰγδαϊ ἤθη, ᾿ξ σομῆττηϑ 
τῆς {πὰ οὐ ἰῃς ρεομοδϊορίοαὶ ἀοσυμεηῖξ Γακὸ 
τηδᾶς υϑς οἱ (Οοάεῖ.) ΟἸΒΟΙΒ ΒΌΡΡΙΥ “8οῃ ἴῃ 
Ἰανν ᾽ Ὀεΐτννεεη ΤΟ5αρἢ δπὰ Ηδ]ΐ, θαϊ τἢ]15 15 ποῖ ἱπ 
Κκεδρίησ ἢ τῆς τερον ϑυσοαβϑίοῃ οὗ [ἢ6 ρ85- 
δάσε, πὰ ἴηνοῖνεϑ [ἢ στουηα 685 δϑβϑυγαρίίοη μα 
ΜΔΙΥ ΜΔ5 Δῃ ᾿λεῖγοββθ, ὮΏΟΘα ΑΤΏΥ ῬΝ85 ΠΟΥ͂ Τερ- 
τεβεηϊεα Ὀγ [Ὀβερὴ. ΤᾺς ἢγβὶ νἱενν ἰ8 ορεῃ ἴο ἔεν- 
εξὶ οὐδ]εςιοῦ5. ΑἸ υπιγυβον ον 6 ν]ϑἢ ἰγδάϊ- 
Ἐου βᾶγ8 ἰπαὶ ἀπό βα ΓΔΙΉΟΙ τῶ παιηεα Ϊοδο ἢ. 
ΤΆς ἐν ἀϊὰ ποῖ Κεορ ἴδ σεπθδϊορ εβ οἱ τόσησιι, 
Ὀυΐϊ τ}]15 8 [ῃ6 ΖεΕΏΘΔΙΟΩΥ οὗ Ηδὶὶ ; ἀπά ἴο 08]} ουγ 

Ιοτὰ, ἴῃς βοὴ οὗ Ηεὶὶ (ΗἰἾ8 πεγϑϑὶ πη1]6 δἀηοθ5- 
ἴοτ, ἴῃ 6 Πδιηδβ οὗ Νοϊηθη Ὀεης ρᾶ556 6 ονοῦ) Δ0- 
οοτὰβ τὴ [ἘἸ5} υϑᾶσρο. ὙΠπε πδιης οὗ ΜδΙγ 
Μου]ὰ ὍΣ ὑπηεοσβϑασυ Δἕοῦ Γὐὺκε᾽5 δοσουηΐ οὗ 
τῆς Ναϊνιγ. Βοϑ1: 69, ουγ 1 οτὰ ννᾶβ "τῆ βοὴ ο 
Βανὶα,; πὰ ἴμαὲ σου]ὰ Ὀς ἴτυς, ἀΔοοοτάϊηρ ἴο ἴδε 
ξο5Ρ6Ὶ ἰβίουυ, οὔἱὺ ἑλγομρά Τὔ νεοίλεῦ. Τὶ 
Τρ] 16 ἃ ἀνοτγνῆεῖς ἰῃ ἴδε ΟἹὰ Τεβίδπιεηϊ ἰδαῖ 
τῆς Μεββίδῃ 5δουϊ ἃ θὲ δὴ σεΐμαΐ ἀδβοοπάδηϊς ο 
Πανὶ, δἀπὰ ἰπ ἴῃς Νον [ἢ 15 ἰἌκΚϑῆ ζοσ ρστδηϊοὰ 
ταὶ [6508 ἔ0] 4]1οὰ 115 Ῥτοηγΐβθ. [{ 18 ὑτεοίβοὶν 
ἢη 1ῃ158 σο5ρΡ6], (δὶ γα που]ὰ Ἰοοῖς ἔοσ ἀξγ ρϑηδ- 
ΔΙΟΩΥ, βἰπος 8ὴ6ε 88 Ὀδδη ἴδε ΓΠΡΟΙ͂ΒΕΙ ξὰς 
ἴδ» ἕατ. Τῆε νεῖν ἴηδὶ {Π]15 15 (ἢ σεηεδίορΥ οὗ 
{0ϑερῃ 8 αἰϊεπαδὰ ἢ ἱΠΒΘΌΡρΟΥΑ Ὁ] αἰ βηου Εἰ68. 

οὟ οου]ὰ [᾿οϑεΡἢ ὃὲε ἴῃ 5οὴ οὗ "7}δοοῦ᾽ (Μαΐ- 
[πεν δηὰ “(δς β8οὴ οὗ Ηοὶ: (κὲ)}} Α 8ο]υ- 
ὕοῃ Ὁγ ἰδς [ΏΘΟΙΥ οὗ ἃ [,ενϊγαῖθ πηδιτίασε, 5 υῃ- 
54 ι158:δοίογυ ; ἴνο βο ἢ τηυβὲ Ὀς Δϑϑυπιεᾶ; δηὰ 
ὄνθὴ ἴδεὴ ἰδὲ αἰ ΠΟΥ 15. ποὶ ταεῖ, ἔογ τῆς οἵξ- 
ΒΡΓΪΩρ οὗ ἃ Τ,ονιγαῖο τηλιτίαρσε »εέσ ἐκ γέοον ἷσαὶ 
ας: ἐλαξ οΥ ἐάε οὐκ» ἀξεεαςεα ὀγοίλον, πὰ ἔνο ἀ18- 
Ὀηςοῖ ψεπεαϊορίοβ ψουἹὰ ποῖ θεὲ σίνεθ, Οὐχ ϑυοἢ 
ἃ Ῥοΐηϊ ἃ πιϊβίδίκα 18 ΒΟΆΤΟΕΙΥ σοποείνϑ]α. 

εῖ. 24. Μαϊῖδας. [Ιπ οὖ νὶεν ποὶ [ἢ βδῖὴδ 
845 Μαιζαη, ἰῃς ρυδηαξδίμοσυ οὗ βαρ (Μαῖί 1. 
156). Α πυπῖρεῦ οὗ νεγῪ οοϊηγῆοῃ ἩΘΌΓΟΥΝ Πδη685.. 
ΟΟΟΌΓ, 858 παισὶ θ6 ἐχρεςίςα. 

ψεῖ. 2). ΖοΓαθΌΔΌΘΙ, [16 δοι οὗ β.16461{161] (Οτ. 
μδοδαίλίε. Ἡδτε [86 ἵἴνο ψεηθδίορσίθβ ῬΥΟΌΔὮΌΪΥ, 
Ὀυὶ ποῖ οοτίδίηγ, σοἰποῖὰς (οοιαρ. Μαίΐ. 1. 12). 
ΘΔ ΔΙῚ 15 ποτ οδ] δὰ “ἴῃς 5οὴ οὗ Νατσὶ ; 1ἢ 
Μαῖζδον πε 15 τερσγεϑοηίδα 45 (ἢς βοη οὗ Ϊεοο- 
πἰδῆ. γα ΤΩΔῪ Δβϑυπὶθ ἃ ἴ,ονίγαῖα τηλττίαρο, Οἵ 
ἴῃς τηλιτίασε οὗ ϑδὶδιῃῖθὶ ὙΠῸ ἃ ἀδυρηϊεσ οὗ 
Νετὶ, Τυβῖ αἵ [δαὶ ροϊπὶ οὗ τε ἰβίογυ (πε Ὀε- 
εΕἰπηΐηρ οὗ πε σαραν τ) δυο τὨϊηρ8 σουἹὰ Ὀε 
τηοβῖ ᾿κοῖν ἴο οςσουγ. 

γεν. ,"- Ναῖδασ. (ομιΡ. 2 ὅτ. νυν. 14; 1 (Ὥτοῃ. 
111. σ; Ζεςἢ. χὶϊ. 12. Οη ἴδε ξοῃοΆΙΟΡῪ ἔσγοϊτῃ Ὠδ- 
νὰ Ῥδοῖκ ἴο Αἄδῃ, οοπῖρ. τ (ἤτοηῃ. ἱ. ἀπά 1. 

νει. 332. ΤῈ σοι οὗ Ατηὶ. ΤὨ5 15 Ὀειεῦ 65- 
120} 18Ππ6α ἴμδη: “ἴῃς β5οὴ οὗ Ατγαπὶ.᾽ 911} τς 
Ἰλίου ἀρτεὸβ ἢ Ἐύ(ὴ ἷν. 18; 1 (ῇγοη. 1.0; 
Μαῖίί. ;. 3, 4. 

γεν. 34, ΕΒ. εἰσ. Ετοῖὰ ΑὈγαμδαπὶ ἰο Αὐἀδλπι, 
σομΡ. Οεη. χὶ. 10ο-26.5. ΤὮΣ ΟΥΪΥ νατϊδίίοη ἰ5 [6 
ἰπβοσίίοη ἤοσα οὗ σδίπδη (νοσ. 26), Ὀεϊσοδη " 58- 
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ἸΔἢ ᾽ (ι ΟἜσοη. ἱ. 18 : “ΘΠεϊδῃ Ἶ δπὰ " Ατρδαχαδά,᾽ 
ΤὨ1Β ἀρτοα5 τὶ ἢ 6 ΓΧΧ΄ ((κεης5.5), Ὀυϊ ἢ πὸ 
Οἴδεσ Οἱὰ Τεβίαπιοηϊ τεοοσὰ. Ἐχρὶαπαηδίϊ οῃϑβ - 
:. Τῆδι ἰῃς 7εἐ᾿νγν8 οοτγυρίεα ἴῃς Ηδῦτεον ἴῃ ὑπ658 
οΠσοπο)ορίοδὶ ραββᾶσοβ; 2. Τῆδῖ τὰς ΓΧΧ. ἰ5 ἰπ- 
ςοττοςῖ, ᾿πουρσῇ ἐο]] ον δῖα ; 3, 1.255 ὑγΟΌΔΟΪ 
ἴμαϊ [ῃς ΥΔΏΔΟΙΠΌΟΙ ἰηδεγῖοα ἰἴ ἤστα ὈΥ τηϊβίακο, 
δηὰ ἔγοτῃ ἰἢΐἷ8 ραβϑᾶρὸ ἰδ σοί ἱπίο ἴῆς ΓΧΧ. 
ὙΥΒΘΙΠΟΥ (1.) οΟΥ (2.) Ὀς δαορίεα τηυδὲ ἀσρεπὰ 
ὍΡοη ἴδε νἱεῖν ἰ Κοὴ οὗ ἴὴ6 σι ο0]6 σὨγοπο]ορίςδὶ 
ἀἰδεγεηος θεύσεοη ἰμς Ἠεῦτοεν ΒΙΌ]ς δπὰ τὰς 
Οτεεκ νεγβίοη. (ΤὨς ἰδἴῖεσ χίνεβ ἃ ρεποα Ὀεέοχς 
ΟἸσγίβὲ οἕ οσε ἴδῃ ἔνε ᾿μουβληὰ γελγβ.) 

ΓΗΑΡΤΕΚ ΙΝ. 

ΤΗΕ ΟΟΘΡΕῚ, ΑΟΓΟΚΌΙΝΟ ΤΟ {{Κ8. [(ΒΑ». ΙΝ. 1-1} 

γεν. ,38.. Ὕδο δοὺ οὗ Θοᾶ. 1υἱε ἀοςε5 ποῖ δὐὰ 
ἘΠ|Ὶ5, ἴο Ῥσγονς ἱ{παὶ [658 ψ͵ὰβϑβ ἴῃε 8οη οἵ Οοά. 
1 ἱπιρ]165 ἐπαὶ Αὐδῆὶ νῶβ εγεαίεο αἰἐγεσγ ὉΥ͂ 
Οοά, αἶἰδο ἰδὲ 6 βἰοοὰ ἢ ἃ οἰοβὲσ ταϊδιίοη ἴο 
Οοὰ τ8δη οἵδοσ οσοαῖυσοβ. ΤὨὶβ τοϊαϊίοπ βίδπαβ 
ἴῃ οἷἶοϑβε σοππεοοη τὰ ἴῃς ἑαςὶ οὗ (Π6 ΠΔΘΝΕΥ, 
ΤῈ ἀρρδάσγδηοε οὗ ἰἢς ὅϑοη οὗ σοὰ ἱἰπ ἴδ6 Β!]ρἢ- 
οϑὶ 86ῆη56, ἴο τεύδϑι, ἃ5 ἴῃς βοζοοπαὰ Αὐδηι, ἴπ6 
ΓΑ] τὰς ΜἘΪΟΝ Βργδὴρ ἔτοσῃ ἴῃς ἄὅγβί, ὕσονθβ 
τῆς εχα]ιςὰ ρμοβίοῃ οὗ υηΐξϑ]] δὴ τᾶπ. “1 τπιᾶπ 
ΜΕ, ἠοῖ ἴπε οϑρείηρ οὗ σοά, ἴδε ἱπολσηδιίοη 
σου]Ἱὰ Ὀς ἱπαροβϑιῦὶς." (Οοάει.) 

---.--Ο;ἁὔἥ͵ῦ--Ο-οα: εῦπτ 

1--13. 

714 7ερεῤῥαζέοι. 

[4 ΚΛ ΝῸὧ 7εβὺ8 Ρεΐηρ 1 [1}} οἱ τλ6 Ηοἷγ (βοϑβί 3" γεϊζυγηβὰ ἔτομι κ λτ ἐν 
]ογάδῃ, ἀπὰ νγὰβ δὰ Ὁγ ὃ τε ϑρίπι ἰπίο 8 ἴῃς ψ] θη 6585, , ορῖδες 

2 Βείΐπρ ἔοτίγ ἀδγϑ8 ὁ ἰεπηρίεὰ οὗ ἴῃς ἀδν!]. Απὰ ἰῃ ἴμοβα ἀδγβ ἃς ὅ" 
ἀϊά δαὶ ποίϊῃπίηρ : δ διὰ ψ ἤθη {ΠῸῪ ψεγα δηαθα,6 ἣς δἰεγνατγα ἴ 

3 Ὠπηρεγεά, Απὰ (ἢς ἀδν!] καἰὰ υπίο Ηἰπι, 1ζ του Ὀε ὃ ἴῃς. ὅοη 
4 οἱ ἀοά, σοτατηδπά [ἢ}}5 βδίοης ἴῃδί ἰ θῈ τιδάθ 9 Ὀγεδα. Απὰ Ϊε- 

8118 Δηϑ εΓοα Ὠϊπὶ, βαγίηρ, Ὁ ΤῈ 15 πυτιτῖδη, 5 ΤἬδί 11 πγδὴ 5}4}] ποΐ ς ὕκυτ. νᾶϊ 
ς Ἰἶνε Ὁ Ὀγεδὰ δἴοῃε, δυῖ ΌῪ ἜἼνεῦυ Μψογὰ οὗ (οα.13 ΦΑ πὰ πε ἀενὶ], « ἵμειε ἵν. 8- 

τακίηρ; Εἰπι ὑρ ἱπίο ἃ Βἰρῷ πιουηϊαίη,18 Βῃανγεα πηῖο Ηἰπὶ 41} [6 Ὁ 
6 Κκιηράοχῃβ “ οὗ ἴῃς ψοτ]α ἴῃ ἃ τηοτηθηΐ οὗ {{π|ὲ. Απά (τς ἀονὶ] ΕΜ 

5814 υηΐο Ὠἰτη, ΑἸ] 1818 ροννεσγ 7 1} ρίνε τῆ 66,13} ἀηὰ [ἴῃς ρῥἼΟΓΥ 7, Βεν. χιῆ 5. 
οὗ ἰῆσθτι : ἔογ ἰῃδῖ 15 ἀδ᾽ ἱνογοὰ 1ὅ μηἴο ἢλ6 ; δηὰ ἴο ΨὨΟΙΏΒΟΟνΟΓ 

7 111,1 ρῖνο 1. 

8 6 [ῃϊπ6. 

1 του τΠὨοτγοΐογα νἹ] νου τηθ,15 411 5}]] 
Απὰ 7655 δηϑνογοα δηᾶ βαϊὰ πο Ὠίπι, ἀεὶ (ἢθς 

ῬΘὨΪηα πλ6, ϑαΐδῃ : ἴον 18 11 18 ντιτίθη, 95 ΤὭου 5] ψοσβΐρ [ἢ 6 “ Τευτ. νἱ. 

9 Τιοτὰ [γ Οοά, δπᾶά δἰπὶ ΟὨΪΥ 88α]: ἴποι βοῖνθ. δΑπὰ δὲ ἃ ρει ἵν. 5: 

Ῥγουρᾷι 1" ἴτῃ ἴο ]αγυβαίδθιω, δηα βεῖ Ηἰἶπὶ οὴ ἃ 39 ρίῃπδοϊε οὗ [Ὡ 8 ὁ 
[ΘΙ Ρ]6, δηῃᾶ 54 υπῖο δίῃ, ΠῈ ἴοι 6 ὅ [ἢςΞ ὅοη οὗ ἀοά, οαϑῖ 

10 ἴῆγβεϊξ ἀοννῃ ἔγοτῃ ἤδηςα : ΕῸΓ ἰΐ 15 υτ θη, ὁ Ηα 5}8]] ρῖνα ἢ 18 ἐ Ῥβα.- χοῖ. ες, 
11 δῆρε]β σἤδγρα ονὰσ 31 [ἢ66, ἴο ΚΕερΡ 3 τ1πεὲ : Απά ἴῃ 33 ,ἀεῖγ Ἠδηᾶς -: 

ΤΠΘΥ 5041} Ῥεᾶσ [866 ὑρ, ἰεϑὲ δ δὴγ [ἰπ)6 35 ἴῃοιι ἀδϑὴ τῃγ ἔσοϊ 
12 ἀραϊηβῖ ἃ βἴοῃαε. Απᾶ 7688 δηβννεσίηρ βαϊὰ υηΐο Ἀϊπι, ὃ Πἴ 18 ἃ Ῥαυτ. νἷ. 
13 5414, Του 5041 ποῖ ἰειηρί ἴῃ6 Τιοτὰ ἴἢγ οὐ. Απὰ ψ ρθη 16 " 

ἄον!} δα οηάεα ὅ 811] τὴς 35. τετηρίατίοη, ἢ6 ἀδραγίςα ἔγομχ ἢΐτὰ 
ἐξογ 25 ἃ βθδβϑοῇ. 

1 ογεῖξ Ὀεΐηρ 3 ϑρί πὶ 
δ Απὰ δα αἰά οαδἱ ποιῃίηρ ἰῃ ἴμοβ6 ἀδΥ5 
Τρ» αἰϊεσνατα δ ατί 

11 γαῖ ἰῃδΐ 
18 Αηά ἢδ ἰδἀ τη ὕὑρ, δηὰ 
16 1: Ὠαῖῃ θδδη ἀεἸϊνετεά 

ὃ ἴῃ 

ὦ Αςῖε χίΐ!. τς 

4 ἀυτγίηρ ἔογίυ ἀδγβ, Ὀδΐηρ 
6 ροπηρίεἰεά 

9 ῬδοοπΊα 10. εξ βαγίῃρ' 
13. γκε δε σιεζλον ες ον»εῖζ Ὀὰχϊ ΌΥ Ἔνεσυ ποτγά οὗ ἀοά 

14 Τὸ (ἢ66 Ψ]111 ρῖνα 411 {Π15 δ ΠΟΥ 
16 Βεξογα τὴ 1 1ξ 5}8]] 411 

18 ἐὰς δεεί αεέλο»έξέός ον» Οεἴ [66 ὈεΠὶπα τηὲ ϑαΐδῃ : ἴοσ 19 Ἰεὰ 
Ὁ τῇς 31 ΠΟΒΟΟΓΏΪΩΡ 33. συλΊα 38. Αηα, Οη 
ΨῬ Ἰεβῖ ὨΔΡΙΥ 38 ΟΥΟΓΥ 35. )η1]]} 



ΓΗΑΡ. ΙΝ. 1-13.] 

ΤῊΗΕ ΤΕΈΜΡΤΑΤΙΟΝ. 866 οὐ Μαῖίί. χίἷν. 1-11. 
ΤΒα “ἐεοπα τειηρίδιίοη ἱπ Μαι εν 5 δοοουπί 5 
Ἰλοεὰ ἰδλϑὲ ὈὉγῪ [ῖεικὸ. Τμς ογάοσ οὗ Μαί ον 

15 φογγεζί, Ὀθδοάῦβε ΜαιΕΥΝ υ86ε8 ρἤγαβεβ (νεγ8. 
,. 8) ψὨΙΟΣ ἱπαϊοδῖς αἰτεςῖ βυςοαββϑίοῃ, ἀπὰ ΓὺκῸ6 
οε8 ποῖ. Ἴδε 58π|6 15 ἴγὰῃς οὗ ἴδ ο]οβίηρ' γΟ 568 

οὗ (6 ἴνο δοοουηῖβ. ὙΠῸ Οσοϊτεοῖΐ ἴοχὶ 5ΠΟΥΒ 
τηοϑὲ ΟἹ ΘΑ [πὸ ἱπαδροηάδπος οὗ ἴἢς Ενδηρεὶ- 
515. 

εν. τ. ἍῸΙ οὗ [16 ΗΟΙΥ βυίτίξ, ΒΟ σλτς 
υροη Ηἰπιὶ δὲ Η]8 Ὀδρίίϑιη. “ ΕἾ] οὗ {πε ΗΟΙΪΥ 
ϑρίῖ, Ης τγουσδους (ἢ15 σοηδῖοξ νε] 48. νἱο- 
του] Ου5]Υ “τἢς 5πνογὰ οὗ ἴῃς ϑριπέε, ψϊοἢ 18 τὰς 
γοσγὰ οὐ σοά:᾽ ---Ἶὰ [9 δρίγις. Νοῖ αυϊίς ἴδῃς 
ΒΆΠ16 ἃ5 ὉΥ ἰῆς ϑρίτιι;᾽ ἴδε ἰάοα οὗ Ηἰ5 δϊά- 
ἴῃς ἰῃ ἴῃς ΘΡΙΠῚ 45 ἰῃς οἱεπιεηὶ οἱ ΗΪ5 [1ξς 18 1ῃ- 
οἸυάςα, --Ἴ [10 Ὑἱάοσηθαθ. Μοτσε οοττεοὶ ἴΠΔῃ 

ΤΗΕ ΟΟΘΡΕῚ, ΑΓΟΓΟΚΌΙΝΕΟΑ ΤΟ [{0ΧΚΕ. 369 
“ ἰηἴο,᾽ ΣΡ γὴν μαι ἢ ς Ἰεδάϊηρ οὗ ἴῃς Θρί γι οοη- 
τἰηυςα {ΠοΥο, . ἀυγηρ ἔοΥΥ αἀ4γ8.᾽ 

νεῖ. 2. Ῥυσίηρ ΤΟΥ ἄδγε, θοΐπα τοτιρίοα ὮΥ 
[.ο ἀονὶ. "Πυτης ἔογ ἀδγβθ᾽ πᾶ Ὀς Ἰοϊηδα 
ΕἸΠΕΙ ἴο ψῆἢδὶ ῥγδοαβαδβθ οσγ Ὑμδῖ ἕο] ]οσθ. Τῆς 
ξογΠΊΟΥ 56 ΕΙῺ5 ργαξεσδὈϊα, δώ ἦν “δ εΐηρ τεπιρίςὰ 
ἐπαϊςδίθβ ἃ οοηππιδα ἰσαὶ, ἢ] ἢ ουἱηχπδίοα ἴῃ 
1ῃ6 488584}}15 ἀεί Ὁγ Μαδιδπον δπὰ Γὺκε. ΤῊΣ 
ἰεπιρίδτοη σοπιϊηυδα ἐἰκγήρρ᾽ ἔΟΥ ἀδγ8 (580 Ματκ 
'. 13). -Ξ ο ἀἱὰ οαἱ ποίμίησ. Ἐπιγα ἀρβίποησς 
ἐξὶ τὰ πἰσῶς (Μαδιδμεν) 15 πιϑδηῖ. 

ΕΙ, 3. Τδϊδ δἴοθθ. ϑόηλθ ὈΔυΓΟΟΪΔΥ ΟΠ6. 
Μοτε ρυᾶρῆϊο ἤδη Μαί πον 8 δοοουηῖ. 

νεῖ. 4 Τᾷαε ᾳυοϊδίοη ἔτοτα Ὠδαυϊ. Υἱῖ, 3, 18 
δίνεη ποτα ἔν ὉΥ Μεαιδον. ΤὨς οδυβε νὰ 
οσοϊ 15 ποῖ ἐουηα ἴῃ ἴδε οἹαοδὲ τηδη ΟΣ Ρίβ. 

νεῖ. 5. ᾿Απὰ Βο ᾿ἰοὰ εἷπι αρ. ΝῸ ἀεῆηο πλλεὶς 

Εουπιαϊπ οὗ ΕἸΐδῆα δπά Μουπὶ οὐ ἴπο Τοτηρταιίοη (Ουδτγαπιδηΐα) 

οὗ ἔπιε, δεῆςα ννὸ {πΐηῖς 115 τοτηρίδιοη τνᾶ8 ἴῃ 6 
ἐλίγα (45 λα Μαιίζεν). ὙὙςε ψογαὰβ: “ἰηῖο ἃ 
Ηἰχὰ τιουπίαϊη ̓  ἃτε ἴο Ὀς οπεϊαα. --- ΤΏ ἃ τοο- 
τοϑιὶ οὗἨ ἰἷπιο, αἱ οὔος. Α ϑυρογηδίαυγαὶ Ἔχις ηβίοῃ 
οὗ ν᾽ βίοι 18 Ρροβϑ  ὈΪΥ ᾿ταρ]}]ς ἃ, 

ει. 6. Ιἰ Βδίδ ὅθθα ἀοΙἑνατοὰ ἀπο τω06. ϑαΐδη 
5 τερσοϑεηίεα ἰῃ ἴῃς ϑογρίαγεβ 85 (ῃ6 ψοὰ οἴ (ΒΪ8 
σου], 580 [δαὶ δὴ οἱεπχεπὶ οὗ ἰσυτῃ 18 μος σο- 
ἰδ ποα (8ες οἡ Μαίϊ. ἱν. 8). 

νεῖ. 8. ΤῈ νοχάβ: "Οεξ ἴδ ὈΘὨϊπαὰ τΏ6, 
δαΐδη,᾽ βῃου]ὰ Ὀς ουὐϊτιεά, 

ΨΟΙ, 1. 24 

νεῖ. 12: Ἡδὰ οοπιρϊοίοα ΟΥΟΙΎ ἰθταρίδιϊοι. 
Νοῖ 80 ἀδβηϊϊοε 45 Μαιζδον, νῇο βῆονδθ ον ἰδ6 
τηἰγὰ τεπιρίΔἄοηῃ (βϑδοοπα ἢε͵6) ἐπαδὰ ἴῃ ἴῃς τ}. 
ἀγανναὶ οἱ ϑδίδῃ, --- ὉῈ1 ἃ βϑϑδοῖ, Δ ΟΌΡΟΥ- 
[υπ!γ, ἃ σοηνεηϊεηΐ ϑεᾶϑοη. ΡΧΥΟΌΔΟΪ τεξουτην 
ΤΟΤΕ Ραγιϊς ]ΑΥΪ ἴο ἰῃ6 ΕἸΟΒΙΒΕ, Βοδῦ68 οὗ Οὐγ 
ΤΙ οτὰ β ̓1ἔς, βεη ἴλας ἀσεηου οὗ ϑαίδῃ (ἴῃ [ιἀδ8) 
8 ἀϑϑοσίβα ; 5866 Ἷῇδρ. χχὶϊ. 3, 63; [μη χιν. 20 ; 
σοταΡ. [οὁδη νἱϊ. 44, σβεγε ἴῃς ορροβίοι οὗ ἴδ6 
]ἐνν8 18 ἀβογίρεὰ ἰο ἴῃς ἀον]!. 



370 ΤΗΕ ΟΟΘΡΕῚ, ΑΓΓΟΟΚΌΙΝΕΟΕ ΤΟ {00ἷ ἱΚ κΚΕ. [(ΒΑ». ΙΝ΄. 14--2. 

ΟἜΑΡΤΕᾺΚ [Ν΄. 14-ξ2. 

Ο»γ Ζογαϊς  έγεῖ Ῥγεσελέηρ ἐρ σαξείσε; Εἰγεὶ Κογεεϊορ ἐπι δαξαγείλ α»α 
ρελάγατυαί 1ο (αῤεγηαμρε. 

Ι4 « ΝῺ 6818 σεϊυσγηθα ἴῃ [6 ρόνψεσ οἱ τῆς ϑρὶπὶ ἰηΐο (4]}1- α Μαιε ἵν. 15. 
Ιε6 : δηά ἴπεῖα ψεηΐ οὐ ὃ ἃ ἔδιηβ οὗ δἴτῃ ' [σου ρὮ 411] [Π6 ὅ Ὑεε. 37. 

15 ΤΕρίοη τουπὰ δρουϊ. Απά “86 ἰδυρῃξ ἴῃ {πεὶς ΒΥΘΔΡΌΡΊΙΕΒ, 5 8:8 Μαῖε ἱν. 

Βείΐηρ ρἱοσγι δὰ οἔ 8]]. 
Ι6 Απαᾶδδ οδης ἴο Ναζαγείῃ, ὁ ψῇεσγε ἢ6 δὰ θδϑὴ Ὀγουρδίυρ: « σβαρ. Β. 59, 

Δη4, ἃ5 858. ουβίοπι νγ88,  ἢ6 ψϑηΐ 2 ἰηἴο [6 ϑυπαροριβ οἡ ἴδ « ἔπ Με, 
17 ΒΔ ΌΡΑΙΏ ἄδγ, δπᾶ ΄βίοοά τρ ἔογδίο τεδᾶ, Αμπὰ ἴῃεγε ψὰ8 ἀε- Μαην ὶ: '» 

᾿ϊνεγεὰ υπίο Ὠἰηλ (ἢς ὈΟΟΚ δ οὗ [6 ῥγορδεῖ Ἐβαϊαβ Απὰ ψῇθη 7 ὥς, Αεῖ 
ἢ6 δά ορεπεὰ (ἢ8 Ὀοοκ, 86 Τουὐπὰ (6 ρίδοας ψῇοσα 1 νὰ ατϊϊι. Δ 
υτιτῖρη, 

18 σ Τῆς ϑριὶ πὶ οὗ ἴδε Ιοτὰ ἐς ρου ΤΏ6, ε ἴβα.Ἰχὶ, ᾿, 2. 

Βεοδυβα ὃς δαί 1 δηοϊηΐϊβα τὴ ἢ ἴο ὑγϑδοῦ [86 ρΌ8Ρ6ε] ὃ ἴο ἃ Μαῖι. χί. ς. 

ἴῃ6 Ροογ ; 

Ης Βαίἢ βϑεηΐ τὴς ἴο ἢδα] (ῃ6 Ῥτοκεη-βδαγίεα, ἴο ρσεϑοῖ 
ἀεἰϊΐνεγαηςε 11 ἴο ἴῃ6 σαρίϊνεϑ, 

Απά τϑοονοσίηρ οὗ εἰρᾷξϊ ἴο ἴῃς ὈΠηά, 
τς Τὸ 8εῖ δ ΠΡεγῖγ ἴδηι [μδἴ ἀγα Ὀγυϊβεα, 

19 Το ρῥγϑδοὴ 19 [6 δοοδθρίδθ]β γεᾶγ οὗ ἴῃς Τοσά. εὔροτετας 
20 Απά ἔδε οἰοβεά ἴῃ6 Ῥοοκ,}3 δηὰ δε ρὰνὲ “7 δρδίη 18 το [86 πγϊῃ- ἃ γας. 17. 

ἰβίεγ, δῃά 5ξδῖ ἄοψῃ. ῚΔηὰᾶ [ἢξ εγεβ οἱ 411} ἰἢεπι ἴα ψεσε 1 ἴῃ 
21 ἴῃς βγπαροριια ψογα ἰδβδίεποα οὐ ἃἰῃ. Απᾶ ἢ Ῥδρϑῃ ἴο 880 

απο ἴμεπὶ, ΤῊΪ5 ἀδΥ 15 [18 ϑογίρζαγε 16 ἔ1611ςἀ ἴῃ γοῦγ Θᾶγβ. 
22 Δῃά 411] Ῥαγε ἢϊπὶ ν η 655,17 πη ψοπάογοα 18 δἱ ἐτῆ6 ρστδοίοιιβ 2 Ρβ. χἱν. . 

ψοσ 5 19 ῃΪοἢ ῥτοσθθάεα ουξ οὗ δἰβΒ πιουῖΐῃ. "πΔηά ἴΠ6Υ 564, “ΜΎΡς. 
23 15 ποῖ μῖ5 ]Ὀβερῃβ βοὴ} Απᾶ Βς βαἰά υπῖο ἴμθηι, Υ6 1} 55 Μααν 

ΒΌΓΕΪΥ 39 5Υ υπΐο τὴ [8 Ῥγόνουρ,21 Ῥῃγδίοίδη, 68] {Ἀγ56]Ὲ : α ἔδει. ἵν. Ὁ, 
ΜΠδίβοανοσ ψψὰ ἤάνο Ὠεασὰ ἀοπα " ἴῃ 3 Οδρογηδιη, ἀο 4150 ἤεγα ἜΘΟΣ 

24 ἴῃ τῃγ 33 ̓ΠουΠΕΥ. Απᾶ ἢς 5814, ΝΟΙΪΥ 1 84Υὺ υπῖο γοι, Νὸο 9 ξζαρῖδε 

25 Ρῥγορδοῖ 15 δοςερίεα 5 ἰὴ δῖ5 ον οσουπῖσγ. Βιῖ 1 [61] γου οὗ ἃ Ἀπ 4: 
γα τ, 35 την ψίάονβ γεγα 5 Ἰὴ ϑγδθὶ ἴῃ ἴπ6 ἄἀδγβ οἵ ἘΠ145," 21 χαχίῆ. 
ἤδη “1η)6 ἤδανθὴ ψγὰ8 βῃυϊς ὉΡ ἴὕγ6Ὲ γεδῦθ δηὰ ϑδἱχ τῃοῃτἢ8, Κ΄ τ Κιηροχνξ, 

26 ΜΏρη ρτοαΐῖ ἔδηλίηα γα ΤὨγουρδοι 33 811 τῆς ἰαπὰ ; Βυϊ 39 υηἴο 

1 ἃ ἕδος σϑηΐ ουξ σοῃποοσηΐηρ Πΐτ 3 Ὡς ἐπίεσεά, ἃ5 πὶ συδίοτῃ νγ48, 
8. σ»ΐ ἰοτ 4 ἃ τοί] δ Ἰβδδῇ 
8. Απὰ ἢδξ ορεποά [Πε6 τοὶ], δπὰ Τ ονξ ΔΙᾺ δ τὸ Ὀγηρ 89 οοὐ 6 πῈ8 
9. 2}ὲ δε: αεέλον ἐς ογεῖζ τὸ Ὧ64] τῆς Ὀτγόκοὴ ἢοαγίοὰ ΡτοοΪ αἱ πὶ 

11 γχρ]θδδα 13 γ0]]} 18 ὕδοκ 14 αἰεπάδπξ 
1δ ργεῖζ [6 πὶ τἴΠδἴ Το Γα 16 Το-ἀδν Βαιῃ (818 Θοσὶ τίρίατε Ὀδδῃ 
1 τἰῖη 655 υηΐο Ὠἰμὴ 18 τῃδγνα δά ΜΟΣα5 οὗ ζυῖδοα 
Ὁ Ῥουθι1658 γα ψ}}}} 31. ῬΑΓΔΌΪΘ 38 αἱ 38 τηῃπη6 ΟἾἢ 
ἍΜ ΔΟσΘΡίΔΌΪ6 46 Οἱ ἃ ἐγ 1 ΒΑῪ πηΐο γοῦ 
86 (Π6γ6 ΨΕΓΟ ΤΏΔΗΥ ψίάοννβ Ξ1: ἘΠ ἢ 
38 [Β6γα σΔΠ16 ἃ ρτοδί δι Π6 ΟΥ̓ΘΣ Ὁ Απὰ 



. ΓΒΑΡ. [Ρ. 14--32.] ΤῊΕ ΘΟΟΘΡΕῚ, ΑΓΟΓΟΚΌΙΝΟ ΤΟ {ὑΚᾺ8Ε. 371 

Ποης οὗ ἴθ νὰ8 ΕἸ145 57 βδηΐῖ, "δϑᾶνε ιπίο ϑαγερίαδ, θα οἱζν οἵ " : Κίαρεανῇ 

27 51: 4οη,δ] υηἴο ἃ ψολδῃ ἐξα τᾶς ἃ Μὶάονν. Απά πΊΔΩΥ ἰθρεγβ 
ΟΓΟ 82 ἴῃ 15.846] ἴη ἴῃς [π|6 οὗ ΕἸ156ι5 33 [6 ργορῃδῖ ; δηά ποῃς 

28 οὗ ἱμεηὶ νγὰ8 οἰβδηῃβεά, " βανίῃηρ 5 Νδδτήδῃ ἴπ6 ϑυγίδη. Απά δ]]} " : Κίοσε να, 
1Π6Υ ἴῃ ἴῃς βγπᾶροριθ, θη ἴΠ6Υ Ὠδαγὰ [Π656 [Πϊηρ58, ογα 8116 ὰ 

29 ΨΊ ἢ γαῖ, 85 Απὰ 85 τοβα ὕρΡ, ἀπά ὁ τὨχσιιϑὲ Ὠϊτ 57 οι οὗ [ἢ οΟἰΓΥ, ἐ Αδὺ υἱῖ. «8: 
Δηᾶ 16 ἢϊπὶ απο 86 τον οὗ [Π6 ἈΠ] ψνβογθοη {ΠΟΙΓ οἰ νὰ 5 τοόο τα 

40 ΡΝ, τ[λ4ὲ ΤῈ παϊρδς οαϑὶ 88. Ὠϊπλ ἀονῃ οδάϊοηρ. Βυΐ ΒΕ, 

" ρμαϑβϑίηρ ζὨσουρἢ ἴδ τιϊάβῖ οὗ ἴδια, ψεηΐ ἷ8 νὰν, 8 “ ]Ιοδὰ υἱῇ. 
31: Ἄπ4 Ὁ ραπα ἄονψῃ ἴο Οδρεγηδιπι, ἃ οἷ οὗ (411|ε6, δηὰ νυ ἔζληκ ἴ., 
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80 Βϊ ΟΩΪΥ ἴο Ζατορῃδία 
82 ἸΠ6ΥΘ ΨΟΓΘ ΠΊΔΩΥ ἰΘΡΟΥ5 8: ἘΠῚ ΘΑ 

ταυρὰς 41 τε οα ἴἢ6 βαΌΡδιἢ ἀδγβ8.3 Απαὰ “ΊΏ6Υ ψοῦα δβίοῃ- ἶϑοο Μειὶ 

ἰϑδῃθα «ὲ Ὠϊβ ἀοοσίτγίης : 585 ἔοσ ἢ18 νογὰ ννὰ8 5 ψ ἢ ροννοσ. 
ΥἹΙ. 28, 20. 

- εν. 16. 

81 ἴῃ τῆ6 Ϊληὰ οὗ Θ᾽άοη 
84 Ὀυϊ ΟἿΪΥ 

8 Απά [Π6Υ ψ6Γα 411] Π]1ςἃ τ] τἢ τυ ἴῃ [6 Βγῃδρόρυς, 45 {ΠΟΥ͂ Πεαγὰ [ἢ 656 
τηΐηρ5 

88 [ΓΟῪ 
41 ἢ6 ννὰ5 [ϑδοβίηρ' 42 (Αγ. 

ΟἩΒΟΝΟΙΟΟΥ. Α ὨυμΌΕΙ οὗ Ἔνεπέβ οςουττγαα 
ἴῃ Τ]υἀφὰ Ὀεΐοτε ἔῃ Τα ἰϑίγυ ἴῃ (4 11166 Βροκεη οὗ 
ἴῃ νϑῖβ. 14, 15, δοοοταϊηρ ἴο Απάγονβ ἴῃε πῇῆο]ς 
οὗ (ῃς ἤτβὲ γεᾶσ. (ες ποῖεβ οὐ Μαίί. ἷν. 12 ; 
σοτρ. ἤομῃ ἱ. 235-11}, 26.) ͵ ε Βοϊ]ὰ δαὶ τἢ}15 τὸ- 
)εοιϊίοη αἱ ΝἌΖζασζειῃ (νετβ. 16--20), 15 ἰὴ 18 ῬΥΟΡΟΥ 
ΟὨΣΟΠΟΙοο8] ροϑιου, δπὰ τῆδὲ ἃ 5: τα] οσουτ- 
τοῆςα πιδηποπθὰ ὉΥῪ Μαίῆον (χ:}. .4--08) ἀπὰ 
Μδσῖκ (νὶ. 1-6) τος Ῥίδος Ἰδίοσ : 1. ΤῊ}5 ΘΔΥΪῪ 
τοὐεςου δοοουηΐβ ἔθου οὐγ [οτα 8 σζείλονδὶ ἔτοτι 
Νδζαγοίῃ ἴο σδρεζηδίη, 45 ἴθ6 οεηΐτα οὗ Η!5 
δοι νι (Μαῖξ. ἰν. 12). 2. Τς οἷοθε οὗ ἴδε 560- 
εἴοῃ (νογ. 21) ἱπάϊοαδτεβ ἴθδὶ σδρεγηδυπι ΠΟῪ Ὀδ- 
οᾶτμλς ἔογ τῆς ἢσβὶ τὴς ϑυςσῆ ἃ οοηΐτο, [λουσ Ης 
Πα Δἰγοδαῦ Ὀεέπ ἴποσα (νοῦ. 22). 3. Τ ΤΟ βυοἢ 
τα)]ες! ΟΠ 5, ΟἸΟΒΕΙΥ Γαϑει ὉΠ ολς ἢ ΟἿΟΣ ἰπ 8016 
ἐεδδῖυγεβ, γα ποῖ ἱτῃροβϑιῦϊε, τ 81}ς ἰτ 15 αἀἰβῆςσυς 
ἴο Ὀεῖϊενς ἰπδὶ ἴδε Ἔονεηΐς τεοοσάεα ΌΥ Μαϊοῦ 
δὰ Μαδσεὶκς ἰοοῖς ρ'δοβ 80 δδ ΠΕ ἴῃ [ἢς Ὠϊβίοτγ. 4. ΑἹ] 
ποῖϊος οὗ ἔο]]ονγεῖβ 18 οτηϊεαὰ, Μασῖς (νὶ. 1) 6χ- 
ΡΓΕΒΒΙΥ βίδίεβ ἰμαὶ ΗΠ 5 ἀϊβοὶ 165 ἔο ]ονεα Ηΐπὶ ὁπ 
[Πδὶ οσολϑίοη ; δηὰ ἴδ δίζειηρί ἴο οδϑδὲ Ηϊτὰ 
ἄονῃ πεδάϊοπρ οου]ὰ ποῖ ανε οοσουττεα 80 46 
ἴῃ ΗΒ τϊηϊδσυ, τνὶτπουΐ ἀραρὺ ἢ ἐοτἢ ἃ ἀδιηοῦ- 
βίσα!ου ἔγομλ ἴπ6β8ς ΣΟ] ον β. [6 ἴΠῸῚς γγὰ5 ὉὈὰὺΐ 
οὔς τεϊεςοη, 1κ6, το σίνεβ ἰἢς πιοβὶ ἀεἰδι!] οα 
δοοουῃῖ, [45 ΡΥΤΟΡΔΟΪΥ ῥα ἰἰ ἴῃ τ 6 ὈΓΟΡΟΓ ΡΪδοα. 

γεῖ. 14. ποιατανά, ἔτουῃ [ἀεὰ. ὅ86εςε Μαῖϊ. 
ἷν. 12; Μαχῖς ἰ. 14. Τῆς τεζυσῃ νγὰ8 δἰῖευ [ἢ 
μβαὰ Ὀεεὴ ρυΐϊ ἴῃ ῥγίβοῃ, δηὰ (ἀςοοταϊης ἴο Αη- 
ἄτεν5) δέϊεσ ἣς παὰ Ὀδδη ὀρροβεὰ ἴῃ [υάδᾶ (566 
7Τοδη ν.). -- ἴἢ [6 μοῦγοσ οὗ ἴδ βρίσίς, ὙΥΠῊ ἰῃς 
ὙἹΟΪΟΤΥ ΟΥΟΙ ϑαΐϊδῃ ΠΕ βρὶ 02] ΡΟΎΕΙ 8 ζοη- 
ἐγαϑβίεα. ---Α ἔαπιθ, εἴς. ἴῃ οοπβεαῦδηος οὗ Ηἰ5 
Φελοῆ της (ν τ. 15), οὐ ΗΪ8 τχίγαο]ϊεβ. αὶ πὰ 
ΓΟΥΪΟΌΒΙΥ οσουτγοα δὲ Τεγυβαίθαι (δοςογαΐην ἴο 
οΒῃβ ἀοοουηῖ) που] οσολϑίοῃ βυς ἢ ἃ ξαπι6 ; ἰη- 

ἀεεὰ (δες Ὀτίεῖ παιγαῖἧνε ἱπιρ}}68 τΩΔῺΥ ἱδίηρβ ποῖ 
τηοπίοησα Πεοζα. 

ψεῖ. 15. ᾿Απὰ 86 δυσί. δυσὶ τεδοξίηρ 15 
ΔΙ]υὰεα ἴο ἴῃ νεσ. 16. Αοοοτγάϊηρς ἴο Βοδίηβοῃ, 
ἴδε βεοοπα σηΐγδοὶς δὶ (δηλ (ἢ 6 Βοδ]ϊηρ οὗ ἴῃς 
ΠΟΙ Δη 5 800 ; [οδη ἧν. 46- 54) οσουττεα ἀυτίην 
ἴδ ρεγίοὰ πεῖς τοξοιτοὰ ἴὸ δῃὰ ἱτητηδαϊαίοὶν Ὀ6- 

δ ἐη δ γζ [ΏΘΥ 
Ὁ (0) ἐπείρα δ’ (,}) 

δ᾽ ςλϑί Ὠ᾽ϊπ ἔοτἢ 
40. “»5 27} Ἦ6 

48 [ρδοῆϊηρ 44 ΔυΙΠοτί(γ. 

ἔοτε ἴδε βτβὲ τεὐϊεοοη δὲ Νασαγεῖῃ, Αηάγονβ 
Ρίδςαβ 1 δπὰ ἔπε βεοοπαὰ Ῥδβϑθονοσ θεϊμνεθῃ νοῖβ. 
13 Δηὰ 14. -Ἴὸ Ἰδοῖς σγηδροσιθα. ΟὐΟἸΏΡ. νεζβ. 
16, 23. 

γεσ. τ6, Μακαγοῖδ, 0 χ9 Β6 Βαὰ βοὴ Ὀσουρδς 
Ρ. ΟὐὈπιρ. ΟὨΔΡ. ἱὶ. 40, ἐῃ 52. --- Ἀ6 ἷδ οπδίοσα 
“886. ΤῊΪ5 τοΐθυϑ ΟἿΪῪ ἴο Ηΐβ σοίηρ ἰηἴο 1ἴῃ6 ϑγπᾶ- 
ἔρξιο; ΡΥΟΡΔΟΌΪΥ ἱπ (18 σᾶ86ὲ τῆς ῥΐαςε οὗ ψοσβἢϊρ 

ἃ μαὰ αἰϊεπδδα 48 ἃ γουϊδ. Ενεηῃ τπουρὴ ἰξ τοῖα 
ΗΒ εὐϑίουμι ἴο ϑίαπα ὺὕρ δηὰ τεδά, [ωὺὑἰκ6 5 νοτὰ8 
ἂο ποῖ ποοθϑβδτ]Υ ἱΠΡῚῪ (15, ἀπά ἤεπος ἀο ποῖ 
Εἰς τμδὲ [Ὠ6 νἱβιῖ οσουγτοὰ Ἰαῖοτ ἰη Η!5 πιϊπἰ ϑῖσγ. 

ς δδά πενεσ Ῥείοσε ἰδυσῆὶϊ ἴῃ ἴμδὲ ϑγπάρσορας, 
δηὰ ποηςς ἴδῃς 411υϑΐοη ἴο ΗΠ15 ΘΑ ΪΎῪ ΒΔ 115 οὗ ΡΙεΥ 
8 ποτε βυσροβῖίνε. --- Απᾶ δίοοα ὉΡ ἴο τοαὰ. ΤὨς 
ΤΌΪΟΙ οὗἨ ἴῃ βυῃάσοψιια υϑυδ]ν οα]1]ςὰ Ὡροῃ ΡοῚ- 
808 Οὗ ᾿δασηϊηρ ΟΥΓ ποῖς ἴο τεδὰ δηὰ Ἰαΐη, ἀπὰ 
ΤΕΒΡΟΟΙΔ0]6 Β ΤΔηρσοΙΒ ΜΕΙς ΒΟ π65 ᾿πνϊτδα τὸ 
εἶνε ἃ νοτὰ οἐϑεχῃοτσίδιίοη (Αςῖβ χίϊδ. 15). Τῆς 
ἜΧΟΥΟΙΒ65 ΘΙ ὉΠΟὺΘΙ ῬΤΟΡΟΙ Γοηίσοὶ. Ουτγ Γοτὰ 
λυ Δ5κεὰ τῆς ῥτχίνιϊεσε, ἩΐοΒ τγᾶβ ἴῃς ποῖα 
ΤΟΔΟΣ στγδηίςα, 45 ἴποϑα ὑσοβεηΐ ον θη ΚΠΘῪ 
οἔ Η!5 ὑσευϊοῦβ δο  ὙἹ Υ οἸβεῃετο. Τ15 ἢγϑὶ ΔΡ- 
Ῥεάγδπος οὗ [680.18, 245 ἃ ρυ]ῖς ᾿ἰηϑίτυςίογ, ἴῃ τῆς 
βγηλροζας Ης δὰ αἰτέηαςὰ τη γουΐῃ, Ὀεΐοτε ἴῃ ο56 
διηοης ποῖ Ηδ Πδὰ Ὀεδ ὕὉσουσῃξ ὑρ, ἀ580γ68 
Η! 8 ΒΥ ἴο ἴδοβε ὑἱδοδα ᾿ἱπ βἰ πᾶσ οἰσουπι- 
βίδῃοαβ. 

ες. 17. πὰ ἴδοτο ψδ ἀοϊϊἑγοσϑὰ ἴο δἷτπι, Ὁγ 
ἴῃς αἰϊεηἀαπὶ οὗ ἴμ6 ϑγπαβορτια. --- Α ΣῸΪ] οὗ 189 
Ῥχορβοῖ 1δαϊδῈ, ἐρατν τα ςοπίδἰηΐηνς παι ὍοΟΚ 
ΔΙοῆθ. Τῆς τοδάϊηρ οἱ ἴτε [δ΄ πδὰ δ᾽σγεδαν 
ἰδίκοη ρΐδςθ, δηὰ ἐδαΐῖ ἔτοτῃ ἴῆς Ῥσορῃςεῖβ 88 ἴο 
Ὀεσίῃ (ςοτρ. Αοἰβ χὶϊ!  Ἱ ἢ Το ρᾶββᾶρο ἔοσ ἴῃς 
ἀλν νγἃ8 ἔτοιη [134ἰδῆ. Βαυΐ ἰἴ σαπποί ὈῈ ργοόονεῃ 
[δὲ τῆς ογάογ οὗ ϑογίρίυσε Ἰ6580η5, Δρροϊηϊεά Ὀγ 
[ῃ6 ἘΔΌὈΙΏ5, νγὰβ ἴῃ υβ8ὲ δἱ (δαὶ {ἰπ|6. --- Εοαπὰ [ἢ 6 

Ψθτο ἰΐ ῃδὸ τυτί ἴδε. ΝΥ ἤδη Ηδ υηγο]]εὰ ἴῃς 
Κ, ΗΙ8 εγὰἊ ξε]], δοσϊἀθημα}}ν βοσῆς σου]ὰ 538 γ, 

2 γουέξώερίέα έν, ντ6 58γ, ὑροι [ἢ 18 ράβϑϑδασε. Τῇοτς 
185 ὯῸ ΓΤεΐογοησα ἴο ἰοοκίηρ ἔοσ δὴ ἀῤῥοέμκέεξαϊ οτ 
ΔΡργοργίδίες ρᾶβϑαᾶσε. ΑἹ] οδιουϊδομϑβ 45 ἴο ἴῃς 
ἄπια οὗ γεᾶσ, Ὀαϑεα οἡ ἴπε τεδαϊΐϊηρ οὗ [8158 ρασί οἵ 
153αϊδῃ, ἅσὲ ἰπογεΐοτε Ἔδχοϊυδεὰ. 
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ψεῖ. 18. πο Βρίγίι οὗ 180 Ιοχὰ, εἰς. Ουοϊεα 

ἔτεεΥ ἔγοπι [Ὡς Οτεεῖς νεγβϑίοῃ οὗ 15. ᾿χ]. 1, 2. 
Τῆς νογὰβ “ἴο ἢδαὶ 6 Ὀσχοίκδη Ποαγίθα," γεσα 
ἰπβεσίεα ὉΥ τῇς ΘΑΓΙΥ ΥΔΏΒΟΣΙθΕ.Β, ἴο σοηξοττῃ ἴο 
τῆς οτἱχίηΑ] ραβϑϑᾶρεα. -- Ἰὸ δοῖ δὲ ΠΡΟΣ ἴοι ἴδδὲ 
ΔΙῸ Ὀτζυὶδοὰ. Ἐοιυπάᾶ ἰῃ 158. ἵν11}. 6, ποῖ ἰπ [χὶ. 1. 
ΟυὖυΣ τὰ τόδὰ νῆδὲ νγᾶϑ ἴῃ ἴα σοὶ], Ὀὰϊ [6 
Εἶνεβ ἴῃς βέεπειαὶ ἀπ οὗ ἴῃε ρᾶββϑαρθ.0 Τὸ 
τησλπίηρ οὗ [ἢ5 ὑτορδεῖὶς οἰϊδοη τῆλ ὃς ὈεῖοΥ 
86, ΏΘη γὶ τοὺπλοηῦον τῆδὶ ἰΐ βϑιδηάβ ἴῃ ἰδς 
ταὶ ἀ]ες οὐ ἴπ6 ἰπἰτὰ στεδὶ αἰνἰβίου οὗ ἴῃς ὈΟΟΚ οὗ 
Ιβϑαϊδῃ (σα ρ5. χΙ]χ.--ἰχν!.), τ[μαἴ Πα ΟΙΥ, τ ὨΙΟὮ οοπ.- 
Ρτίβεβ {με ὑσορβοςίεβ οἵ {δὲ ρεΐβοη, οὔϊος, βυβέετ- 
ἴηρ8, ΠΡΏ, δὰ σλυτοῦ οὗ ἴῃς Μεβϑβϑίδὴ ; ἀπά 
ἴδυ5 Ὀγ ἱπιρ]]ςαῦου ἀθηουηῃοαβ (ἃς μενεέρ οὗ αὐ 
ἐλαΐ τοέρεΐ ὀεογέ, ἴκὰ Ηΐ στο ἔδεπ δά ἀτεβϑεὰ 
16. ΑἸ ξοχά, 

γε γ. 19. Το δοοϑρίβ 9 γὸδσ οὗ ("9 οσχὰ. ΤῊς 
εΑι, οΥἩὁἠΘῺἉἀεδηϊΐαε δρροϊηϊεα ρετγιοὰ, σε ἴδ6 

ΤΗΕ ΟΟΘΡΕῚ, ΑΓΓΟΚΟΌΙΝΟ ΤΟ 0ΧΚΕ. [(Β4». ΙΝ. 14-32. 

Ι,οτὰ 15 στδοίουβ, ποῖ τί πουϊ ἃ τοΐεσοποα ἴὸ ἴδ 6 
ΥΘΑΙ οὗ 00 1166, ἩΒΙΟΏ 4180 ρΡοϊηϊεα ἰὸ ἴδς Μεβ- 
5:85 οοπίης δηὰ Κίηράοπι. [Ι{ ῥγονεβ Ὠοϊμίηρς 
85 ἴο ἴδε Ἰεηστῃ οὗ οὐὔγ 1 οταά᾿ 5 πη: 5. 

γεσ. 20. ἃ 86 οἹοδοὰ [86 ΤῸΪ], ΟΥ, “ΤΟΙ Ἰσ ὕρ 
ἰῆς το]. Ηον πὐυςἢ ἢς τοδὰ ἰ5 ποῖ κπόνῃ ; ἢ. 
802] 6580} ἔσο ἴΠ6 ῬὉσορμοῖβ 15 βϑαϊὰ ἴο ἢδνε 
᾿οπιρτίβεα ᾿πεηΐγ- οὴς νοΓ868. --- Ἰὸ [6 διίοιπάδηξ, 
ἍΠοβς ἀυἱγ ἰ που]ὰ Ὀς ἴο ρυΐ [ἢε ΧΓΟ]] Ὀδεῖὶς πῃ 15 
ΡΙᾶςο. --Απὰ δὁδὲ ἄοτσι, ἴο Ἰδίη δὶ Ηδ μδὰ 
τελὰ, ἴμδἱ Ὀεὶηρ ἴῃς 808] ροβιτιου οἵ ἴμοβα στηδικῖης 
ΘΌΓἢ ἜΧροβι!οη5. [{ννγὰ8 οὐγ 1, οταδβ υϑυλ] ροβίυγε 
πο η Ἐπ πΕΣ ζομρ. Μαῖϊ. ν. τ; Ματὶκ ἵν. σα; 
ΧΙΪΙ. 2.- ογϑ8 οὗ 411 ἰῃ [19 ν Εἴς. 
ΤΒς τᾶπ Ὀτουσῃϊ ὉΡ διηοηρς ἔδοῖὰ νγᾶ5 δρουΐ ἴὸ 
δάάτεββ ἴἤθπὶ ἔοσ ἴῃ6 ἄχϑε {τὴς ; ἴδς τεροσῖ ἔγοτῃ 
οἴμοτ ρ]δοθβ δὰ ργοοςάδα [ἢ 5 νυἱϑβὶϊ ; ἰἢς ρδϑϑαρα 
τολὰ Ῥὰῶὰῖϑ}Ὺὸ ζοιλδυ κα ]6, αἀπὰ ἀουθ 1.55 ἴΠδγο τγᾶϑ 
δοιῃεϊ ἰηρ ἰῇ [Π6 Δρρεάσαπος οὗ οὖσ 1 οσά, 68- 

Ευΐπδ οἵ ἃ ψὑοννίϑη ϑγρδζοχζυα δἱ Κοίγ Βυτίπη, πϑδγ ϑαΐφο. 

ΡΘΟΙΑΙΥ ὑπάοσ ἰπ686 οἰτουτηδίδηςεδ, Ὡς ἢ πουϊὰ 
οομηπηδηα ὑπιιβ08] διἰϊοπίοῃ. 

ψετ. 21. Απὰ Ἐ6 ἴο 88 γ. ΤῊ8 νᾶ8 
Ὀοῖὴ [πὸ δου] Ὀερίπηϊης οὗ Η:5 ἀΐϑοουγβε, δῃὰ 
ἰϊ8 [δ πα δηὰ βυρβίδηςαθ. Τῆηδί Ης εχρίαἰπεὰ ἴδε 
Ῥαββϑᾶζε δ βΒοιῃὴς ᾿δηρίῃ 86 οτβ τοῦ δὈ]6 ἔγουῃ ἴῃς 
Πεχῖ νϑῦβα. -- Ἰο- δ Βδίδ (16 Ββογίρίυσο Βοϑα ζπ]- 
ΔΙΙοὰ πῃ γΟῸΣ Θτ8. Βγ ἴδε ργεβϑεπος οὗ [εϑ8ὺ8 {Π6 
Μεββίδῃ βϑρελκίης ἴἰο ἴῆεπι. ΕἘαυλ!ν ἂρὶ 45 δῃ 
ΟΡεπΐης βεηΐεηςε, δἀπαὰ 85 ἰῆς 8ὺυπὶ οὗ ΗΙ8 ἀϊ5- 
σουβ6. ΤΏὭοΙα ΜΞ ῬΓΟΌΔΌΪ,, πούγενοσ, ΠῸ ΨΥ 

. ἀεδηϊῖα ἀδοϊαγαίοη οἱ Η]5 Μεββ᾽ δῆ} !ρ. 
νεῖ. 22. πὰ 411 ὈοτΘ τ ζσοϑεδ, 2. Φ., ἑδνογδὺϊς 

ΝΪΠΠΕ655. --- Ὅ οτδ οὗ . Ηὲς μδαδὰ εν θην 
ϑρΡοΚϑῃ ἂὲ βϑοπὶς ἰδεησίῃ. “Οσδος᾽ ἤεῖα σϑίειβ ἴο 
ἴἢς Ὀδαυ οὐ Ηἱ5 ἀϊβοουγβα, πὰ ποῖ ἰο 18 γεογαΐ 
αὐδιγ. ΤΠΟΥ ᾿ἰκεὰ ΗΒ πᾶπηεΥ,᾽ ἀπὰ 45 [ἢ15 
ὙΔ5 41], 80 ΒΟΟῚ ἃ5 [6 "πηδῖϊετ᾽᾽ Ὀερδη ἰο δῆεςϊ 
ἴλ6πὶ ὑπρ᾽αβαηῖῖν, ΠΟΥ τοβα ἴῃ ΔΏζΟΓ ἀραϊηϑί 
ππ|. Μαγνεὶ δἱ γοσὰβ οὗ στλοβέυ 658 18 ἃ 3π|2]} 
Γαϑ}} ἔογ ἴμ6 ῬΥΘΔΟ ΘΓ, -- 18 πος (δὶ 2060} 8 
Βοηι ῖ ΤΠΘ ΟΠΟΘΙ τ)γ7ᾶϑ τπδὶ 9“ υςἢ ρστδοοσέυ! ποτὰβ 

οουἹὰ δὲ Βροκβϑθῃ ὈΥ̓͂ " [οΟΒϑερἢ 8 8δοῃ,᾽ ἱτωρὶ γίηξ ἃ 
ςοηίοτπιριὶ οὗ ἘΠ|5 βυρροβεὰ οπρίη, δπὰ ενυ οὗ 
Η πὰ ἃ5 ϑυςἢ ἃ ρσεδοῆογ. Τα ἐεο]ηρ νγὰ8 παϊυγδὶ, 
Ὅυϊ ποῖ τἂς 1658 5]πΠ}.. Νο τηδηϊίοη ἰ5 τηδάς οὗ 
ἩΐδΞ Ὁτοΐδποιβ δηὰ 3ἰβίοσβ, 35 ἰῇ ἰδ δοοουηῖβ οἵ 
Μαῖδεν δπὰ Μδσκ. 

νεῖ. 22. Θουθεῖοθδ γ0 ἘΪ1 δὲ. ΤῊ ΓΟΡῚΥῪ 15 
Ὀαβεὰ ὑροὴ βοπιείηρ ἀθαροῦ ἤδη [ἢ αυσβίοη 
οὗ νεσ. 22. Τῇε ἴοης ἰΠχουρδουΐ 15 [λδῖ οὗ τερτοοξ. 
-- Τῖδ Ῥδσδθϊθ. Α ρτόνεῦῦ, δοοοσάϊης ἴο οὐχ 
8. οὗ ἴοττηβ, Ὀυϊ ἃ ὈΓΟΝΟΙΌ 15 υ502}}Υ7 ἃ οοπάἀδηβεὰ 
ῬΑΓΆΡΪΕ, 566 Ρ. 117. - Ῥηγείαίδη. Τυκς, ἴῃς Ρἢνϑ᾽- 
οἴδλῃ, ργεβοηῖβ ( γϑὶ 45 ἴῃς Ῥῃηγβιοίδη ; ουὖἦ [οτὰ 
ἱγ Ρ}168 ἰπᾶὶ {8 15 Η15 οὔῆοο. --- Η861 [ἃ 
ἩεΙρ ἰμΐπα οὐσῃ οουπίσγτθη, ΏῺΟ ἅγὰ παῖυγδ!]}Υ 
πολοϑῖ ἴο ἴΠὼ66. ΟἸΠΟΙΒ ρΡΑσδρῆγαδθε ἰξ : 16 δου 
ψ{Π Ὀς ἃ πεῖρεῖῦ οὗ οἴπογβ (ρῃγ51ο 1 4η), μεὶρ τπγβε]ἢ 
ἔγοιῃ {πε ψνδηΐ οὗ σεϑρεοῖ πὰ δϑίθοτῃη διηοης 5, 
ΌγΥ τουκίης τηΐγδο]ε8 στα 458 ἴῆου ἢδβί ἄοῃς ἴῃ 
οἰρεμιδυα, ΤῊΘ ΤΟΙΓΙΏΟΥ 56 επλ5 {Ππ6 ΤΟΥ Πδ[ΙΓΑΙ 
Ἔχρίδηδίοη. (ομρ. [δα 5:Π}}18 Ὁ στρτοδοῦ δί ἴῃ6 
οτυςοίαχιίου (΄ Ηϊπι56 1} Ης οδπηοῖ βᾶνε Ἶ, τῆς οὔν 



(ΗΑΡ. ΓΝ. 14:-32.] 

ἰδ [6 παῖυγαϊ ἀδνυθϊοριηθηὶ οἵ ἴῃς οὐμοῦ, δῆνΥ 
τἱρδηϊηρ ἰηἴο τ δ]}ς6. -- οηθ δὲ σαροσιδῦσα. ΟἹ 
Οδρεγηδυπι, 5866 Μαῖίϊ. ἱν. τῷ: Τῆσ οοττεςὶ τοδᾶ- 
ἰῃρ ΤΩΔῪ τηδδὴ "ἀοπς »»γ (δρεζηδυ. Ης πδὰ 
ΠΟΓΔΙΏΪΥ Ὀδοη Δἰτοδαν δον ἴμογο. Το ΒΔ ὶ- 
ἰΔηῖ8 οὐ Ναζαγοῖρβ που]ὰ παυγδ!ν Ὀς ᾿ελ]ουβ οὗ 
τῆς ἸΑῦροσ ρίδος, δὰ πισῃϊ πορς ἴαἱ ἢπ πουϊὰ 
τ κε ἢ δασὶγ ἤοσὴς {πὸ οδηῖσα οὗ χυϊγδουϊουβ 
αἰβρίαυβι [,Ὁ08] ῥγάς μνὰβ ἱηνοϊνδά, δηὰ ἰὰῃς 
τηλίο τ] ἀὐδη και ἐν ἐς ὍᾺ8 [86 ΟἿΪΥ πλοῖλνε οὗ ΔΩΥ͂ 
5 ΠΟΥ Δα ἴοΙ Ηἰἴ8 ῥρσόβεπος διηρηρ ἴδῃ). 
Ἐν} τηθ ΤΑΥ͂ Ὀοᾶβὲ οὗ ἃ ἀϊπειίίησυϊϑῃοα (Ὠγχιβεδη 
ἰονγηβηλδῃ. 

γεσ. 24. Νορσορδοῖ ἰδ δοοϑρίδϑϊο, εἴο.Ό Ηδπος 
186 ῥσόνεῖρ, "Ῥαγυβιοίδη, 68] ἐμ γ8ς}:,᾽ οουἹὰ ποῖ 
Ὀ6 ἔξ] 8]]εὰ, 2, Ζ., ἰα εσουἹἱὰ ποῖ ψοΙκ Ποῖα 845 ἰἢ 
Οδρεοσγηδυση. Τα 51} ατὶ Ὑ οὗ ἐβουρῃϊ τι (ἂς 
βαυϊηρ ἴῃ Μαίμον δηὰ Μασὶς ἰβ Δῃ δισυπιεηΐ ἔοτ 
16 ἸΔΘΊΠΥ οὗ ἴδ 6 νἱβὶϊβ, ἴῃς στεδὶ αἰδέεσεπος οὗ 
ἔοσυτα 15 ἃ Β.ΤΟΏΘΕΟΣ αὐρυπιεηΐ δρδϊηϑβῖ 1ζ. 

γεῖ. 2ς. Βαυΐ οἷα ΤῸ ΒΑΥ πηῖο γοῦ. Οοὰ 
δὰ ἐπὶ εὰ ὕπ6 ἴσο στεδλίεβε ρσορμοῖβ ἴῃ [5.86] 
ἴο φιδηΐῖ ἴῃ6 ρ»τεδίεδὲ Ὁ] βϑίηρβ ἴο ἐογείζπεσϑ. 
Ουσ Τ,οτὰ ρίδοες Ηϊτ561 θδϑιας ἴπ656 Ργορδεῖβ. 
Η5 δᾶσοιβ νψου]Ἱᾶ τερασγὰ (ἢ18 45 ὑγεβυπιρίυου. 
Ηξςε ἱπιρ] 165 ταὶ ΗΠ 8 σουγθα τγᾶ8 4150 ογάεσϑα ὉΥ͂ 
Οοά, ἀπὰ τἢυ5 ἜΝ: ἃ Ηἰηϊ οὗ Οοὐ β σε)]εςσοῃ οὗ 
ἴλοδβε τεὐεοϊίης ΗΠ. Ενδη αὖ ἴῆς Νζαγεῆδβ αἷὰ 
ποὶ ρΡεγοοῖνς ἴἢ]15, 85 [ἐν ΠΟΥ ψου]α ἀἰ5}1κα ἴμ6 
τοίογσθηςς ἴο Ὠὶνίης ἕανοτ 5ῆονῃ ἴο ἴῃς ΟεηΈ1|68. 
ΤῊ 11 δοοουηΐ ἔοσ ἐμεὶγ ταρς, ἀπὰ ἴμε Ψ}0]6 
οοουγτδηοα, ἱποϊυάϊησ ἴῃς ἩΙίΟΥΙΟ4] ἜΧδΡ]65, 15 
ἘΠΟΡΊΣΩς οὗ ἴὰς ᾿τοδμοης Ης τεςεϊνεα αδἱ (ἢς 

πάβ οὗ [86 ]εὐνσίβῃ πδιίίοη. ΤῊς Ὀο]πε88 ψ1Ὡ 
ὙΠΊΟἢ Ης δαάάυοαβ ἴμ686 ὑηνγεϊοοπὶς 111 50ΣΔῈ Ὁ Ὁ} 
ΒΏΟΥΒ [πμαΐὶ Ηδπ δά δἰγεδαγν σίνεη υρ {ῃ6 ὨορἊ οὗ 
πϊηπὶηρ Ηἰ5 μδάγεῖβ. Κπονίηρ Η!5 ρδίίδηςς γα 
ΤΩΔΥ ἰηΐου (παὶ (ΠΟΙΣ εδιουθΥ δηὰ ἤδσζάῃθβϑβ οὗ 
Ποαὶ νὰβ ριδδίοσ (ἤδη ἰῃς πδιγαῖϊνε ἰΐβεϊξ Δ88 
βίδλιεά, Ης Κηὸν Ηἰ8 δι άϊεπος Ὀεοδυβε Ης δδὰ 
᾿ἱνεὰ ἀπλοης ἴπεα, 48 γἬῊό] 48 ἔγουι Ηἰ5 βυρεῖ- 
δΒυπιδη Κηονεῦσε. Οὐ πο ἴδοι οὗ Ηἰ5 Ῥεγβοῃ, 
οἂπ Ης δὲ δοουβεά οὗ ὨΔΥΒἤη 6855. --- ΤΉΧΘΘ γΟΔΣδ 
διὰ εἷς πιοιῖμα. Οἡη (15 ἀγουρῆϊ δπὰ ἔδηίης ἱπ 
ἴμε ἀλγβ οὐ ΕἸ1Π}4}, 866 τ Κίηρβ χνΐϊ,, χυ].6ΓἋὦ 
Κίηρβ χυἹ!], 1, ἱταρ] 68 ταὶ τῃς ἀτουρσῆῖ ἐπάςὰ ἴῃ 
τῇς ἰγὰ γεῶσ. διηδβ ν. 17, Ἄρτεεβ πῖῖῃ [86 
νεΙβς Ὀείοσαε υ8. ΤῊΪΒ ρεγίοα οὗ {της (6 ἢλδ]έ 
οὗ βενθῇ γεδῖ8) νγα8 σοῃϑι ἀεγεά Ὀγ {πε ἴεν ἃ 
βοϊδγη ἀπα οὔχϊηουβ ομα (οοιρ. Ὠδη. χίΐ, 7), Ὀυϊ 
ἰδὲ ἱπ (8 οᾶ86 ὑπὸ οχδοὶ ρεγίοα 18 ὑσοῦδοὶΥ 
εἰν εῆ: ΤΒς “τηϊτὰ γεαγ᾽ (1 Κἰηρϑ χυἹ!. 1) 18 ἴο 

ςουηϊοα ἔγοπι ἴῃς διτίναὶ οὗ ἘΠ). ἰῃ Ζᾶτε- 
ΡὨδιἢ, ποσὰ [86 ἀτουρδὶ δα δγεδαγ ργδνα θά 
ἴογυ βοῆς Ὁπι6 (1 Κιηρβ χν], 1--10). 

γεῖ. 26. Ζασορμδῖθβ. Γμς Ηδῦτεν ἔοπῃ (1 
Κίηρϑ χνὶἹ. 9)ς. Νον οδ᾽]εα “ Θυταξοηά,᾽ ἃ Ἰαῖζε 
ἱπ|δηὰ νἡ Πᾶσα 4] ΑΥ Ὀαῦνθεη Τυτα ἂἀπα ϑἰάοη. 
Τῆς δηοϊθηΐϊ ον γγὰ8 ΡΥΓΟΌΔΌΙΥ οὐ ἴλε οοαϑὶ (8 ἢ 
45 στοαῖν οδδηρσθά), δηὰ Ὀεϊοηρεὰ ἰο τῆς [εττὶ- 
ΤΟΥ͂ οὗ δἰάοη, βδηῆςθ, ἐπ [80 οὗ βίάοι (οτ, 
“διάοπίδ.᾽), δοοογάϊηρσ ἰο ἴῃς οοττοςῖ γεδάϊην. 

νεῖ. 2). δα ἸόροσΒ. ἴῃ 2 Κίηρϑ νἱῖ. 3, ἔου Γ 
ἅτε βΒροίκδη οὗ, ἰπ [Π9 ὲπι60 οὐ ἘΠῚΔἢ6 [116 Ῥχορδιοῖ. 
- Ναδλπῖδα ἴΠ0 δγτίδη, 5εῈ 2 Κίηρϑ ν. 1-19. ΤῈἊ 
γυῖγαο] 65 πτουρὰϊ ὈΥ ἘΠ) 4 ἢ ἀπαὰ ἘΠ|5μ6 ἴῃ τῆς 
(4568 Γεξεϊτεα ἴὸ “Ὦᾶνε ἃ οἷοβϑα ρᾶγδ]] 6 θη ἢ 
ἴοϑθε οὗ ἴῃς ϑυτο- Ρῃοηϊοίδη σψοϊωδη (Μτῖκ νἱὶ. 

ΤΗῊΕῚ ΟΟΘΡΕῚ, ΑΟΓΟΚΌΙΝΕΑ ΤΟ ΚΕ. 373 
26) ἀπὰ [86 τυ]οτ 5 80η δὶ Ὁδρεγηδυπιὶ (] Ὁ μη ἱν. 
46). ὙὙΪΒ ΦΑΓῚ τεξεγθηςσα ἴο Ὀ]ϑϑίης οὐ ἴδ6 
ἀἀεπῦ]ςς ψου]ὰ το]οΐος ἴῃς Ὠςατὶ οὗ Ὑ ΒΕΟΡ 1]. 

ψετσ. 28. Εἰηοά υἱ ταῦ. Τῆς ψγὰῖ νγῶϑ 
βἰηξυ, θυϊ παΐυγα]. ὙΏΘΥ ΕτῈ ΔΠΡΤΥ δὲ ἰῃς Γδ- 
δυκςε, Ὀυΐ ἘΠΕΓ σοπάσοϊς ΟὨΪἹΥ ῥτονβα 118 υβῦςα. 
γε ταεβίοστε ἴῃς πιοῖς ρυδρῃϊο οσάδυ οὗ ἴδδ 
οὐ σίηδὶ. 

γες. 29. Ἀπ {ΠΟΥ͂ ΤΟ80 ὍΡ, ἰυπλυ] ουϑ}ν ἔγοαι 
ΠΕΣ 86αῖβ ἴῃ (ἢ ΒΥΠΔρΡΟρΊΟ. --- Οδδὶ ἷπα ἔστι, 
Ἑοτορὰ Ηἰπ ουΐ, ἐχρεὶ]ϊςεα Ηΐηι. -- Ιϑὰ εἰπι, ΤὨδὶ 
Ἡς ν8 ἴῃ ἰδεῖὶγ ουβίοαγ 15 δνϊάθηϊ, --- ὕπο [80 
ὍΤΟΥ οὗ [09 ἈΠῚ ὙΒΟΣΘΟΙ ΤΟΙ αἱτΥ νῶν δαὶ, 
Ναζαγεῖῃ 5[}] Δ ΒΟΙΒ ἴο (ἢ15 ἀδβοσρίίοη. ὍΓΒς 
Ῥ͵Ιδορίος γγὰ8 ρσοῦδὈΪΥ ἐμαὶ δηθὰ τὰς Μασγοηϊῖς 
σδυγοῦ δὲ ἴπ6 ῥσεβϑεηῖ μοδὰ οὗ ἴπ6 ἴονπι, δπὰ ἠοῖ 
ἴδε 50-οδ δὰ Μουπὶ οὗ Ῥχεοιριδοπ, ᾿ς ἢ 1168 
ἴσο τ }]65 ἔσο ΝΑζάγαίῃ. -- ἷπι ἄονα 
Βοδᾶο. Οὐοτραῖε ἴῃς Ταγρείδη σοοκ ἂἵ Κοπια, 
ἔγοτῃ ψ Βοἢ [6 Ἐοχγδη ΤΠΟὉ οὐδὲ ὈΠΡΟΡΌΪΔΙ ΡοΓ- 
8008. 

γεσ. 30. Βαϊ Βο ρμαδείηρ [ὩτΟΌΡὮ [10 πιϊάδὶ οὗ 
ἴδοι. Α5 ἴῃ6 Νδζασεῃεβ μδὰ Π΄ίωι ἰῇ ουβίοαν 
ἴδετα νγ͵ὰ5 ϑοιῃθίῃϊηρ πλϊγαου]οῦβ 1π τ 18 Ἔϑολρα. 
Τρδὶ ΠΟΥ ττοτς βίπιοῖς ὈΪ πᾶ, ογ ἰδὲ Ης Ὀεοδπλς 
ἰην 510 ]6, ἰ8 ἠοῖ ἰη δοοογάδπος ὙΠ] ἴῃς Ἔχργεββίοῃ, 
“Ραββίπρ ἱπγουρῃ [ἴῃς ταϊάϑὶ οὗ {Βειι. Ἢ 4]|1οὐν- 
ἰηβ “Ἣ!5Β ΡῬογβοῃδὶ τδ᾽ ββίυ ᾿᾽ ἴο ἄρρθᾶσ, Ηδ τηΐϊψδῖ 
εἴεςϊ [815 Ἔβοᾶρςε, Ὀυῖ 1 οδηποὶ Ὀς΄ ἐχρ]αἰπδα 845 
[86 ταϑυὶξ οὗ τ Υ  δυτζηδῃ ἀδοϊδίου, ἤοννενεσ 
Ῥοΐεπε (μαῖ 885 Ὀδθ ἴῃ ἀἰΒοσάοσυ τοῦθ. Τδς 
νἱ ον ἴμαὶ Ηδ, νἱ51:0]6 ἴο πθῦλ 411, ραβεεὰ τσουσἢ 
ἴδ6πι, τλδκίηρ [δ πὶ ἔε 6] Η18 ϑυρογυμηδη ΡΟΘΟΥ 
τοβίταϊηίηρ ἴἤετω, 5πονίης ἴἄοσα (ΠΟΥ οὐ ΡΟγΟΥ- 
Ι6585π658 ἀραίηδὶ Ηἰΐπι, ὑσεϑοηῖϊβ πὸ αἰ ἤου] τ ἴο 
ἴοβαε ψὴο ἈδΙανο ἰἱῃ ΤὩ1ΓΆ0]65, ἀπ βυς ἃ τΐγα- 
οἷς νγῶβ οὐἹδὰ ἔοσ. Ηἰΐβ της νγ»ὰ58 ποῖ γεῖ σοπΊδ, 
δὰ Ηε νου ]ὰ ἴμ08 ῥτοῖοοϊ ΗΪ π)861]{. Βεϑιά 65, ἴΒοῪ 
μδὰ ἀεοπιδηάεα ἃ τηϊτᾶοὶς, ἀπὰ ΠΟῪ ἴἤδΥ οδιαϊποά 
ΟΏ6, -τἃ τηῖγαοὶς οὐ ᾿υάρτηοηξ οὐ ἰδοῦ 411, ποῖ 
ΟἿΪΥ ἰῃ ἴδε τεϑίσαϊηὶ ποθὴ Ρυϊ ὕροῦ ἴπεπ, Ὀυϊ ἴῃ 
ἴῃς σοῃβεαυξῃοθ, πδιλεὶυ, παῖ Ης Ψψϑιΐ 8 ΨΑΥ͂. 
Ὗς βυρροβε αἰγθεοῦν ἴο Οδρογηδυσ, πὶϊμουΐ τΤ6- 
τυγπΐηρ ἴο ΝΑΖζαζεῖδ δἱ ἃ]]. 

ει. 31. ὕδθ ἀοψῃ ἴο ΟΔΡΟΙΏΔΌΣΩ, τ ΙΟῚ γγὰ3 
βἰτυδιεὰ οα ἰἢ6 ἰαῖκε, Ν᾽ ζαγείῃ Ὀεὶησ ΒΊΕΒΕΣ οὔ 
[6 1115. -- Α αἱὲγ ο΄ 6 α111ὁο0ϑβ. ΤὨΐβ ἐχρίαπδίίοη 
τηδάς ΟΥ̓ [κἰκς, δὰ ἴΠπ6 οἷοβα σοηποσοη Ἡ]Ὦ ἰδ 6 
οσουζζοηος δἱ ΝΑζασείῃ, Ἰεδὰ ὺβ ἴο πτηδἰπίδη τῆς 
υϑ08] ν]εῖνν, (δὲ (8 νγ3 ἰῃς ἰγδηϑίεσ ἔγοη Ν ζᾶ- 
τεῖ ἴο (δρεγηδυσ, θη οηςα ἴῃ Μαῖί. ἵν. 13. --- 
Απὰ 6 ψδδ ἰϑδοίησ ἴμθπι. ΤὨ8 ᾿γὰ85 Ηἰϑ ἈΔΡΟὶϊ, 
Βαὲὶ (λς τεΐδγεηςα ἢδτς 15 ἴο ἃ ρασίουϊασ οςοδϑίοῃ, 
Ὦδηος ἰἢς οἶδυβε βδου]ά Ὀς βϑεραγαϊβᾶ ἔγοσῃ ἴδ6 
Ρτοοςράϊηρ. Οἱ ἴδδ βυβρβίδηςε οὗ Η]58 ᾿εδοῃίηρ δἵ 
1815. λα, οοῶρ. Μασκ ἱ. 15. --- ΟΣ [86 βεῦδαι- 
ἅδγ. Α ραγίϊου δῦ ὧὰΥ πδη (ἢ τηΐγαοὶε8 ΜΈΓ 
στουσῆϊ (νοῚ5. 233-40). ΕῸΥ σοηνδηΐεηος οὗ οομ- 
Ῥατίβοῃ, ὨΟΎΤαν ΟΣ, 6 ἰοῖη [Ὡς ψΕΙΒ65 ἴο [818 56ς- 
οη. 

ες. 32. Αἱ πἷ5 Νοὶ 5:ὩΡΪΥ δὲ ἴῃ 6 
ἸΩΔΏΌΠΟΙ, 88 ἢ Ναζγοίῃ. -- ΕῸΣ δἷ5 ψοχὰ 88 υἱ τὰ 
δυϊδλουϊ τ. ΤῊΣ βάτις 1ἀδᾶ 'β ἐχργεββεα ἴῃ Μαῖϊ. 
ΥἹ, 28,29ς. ΤΏ σομαράσγίϑοῦ 8 ἐπ6 Δϑιοη 8ἢ- 
τηδηΐ ἰῃ Ναζάσοί βυρροβίβ, ἴμδὶ (ΠΟῪ ἔεϊξ τροσς 
ἴῆδη [ἢ “σγμς οὗ δι ΠΟΙ ; (ΠΟΥ πιυϑὲ δᾶνε ἔεϊ! 
τῆς δυϊμου 15ε]!. Ηδ ποῖ ΟὨΪΥ͂ οἰαἰτηδα ρονεῦ 
ἴῃ Ηἰβ νψογάβ, Ὀυϊ Ἔχογοιβεὰ ᾿ξ σὴ Η15 τνόοσγάβ. 



374 ΤΗΕ ΟΟΘΡΕῚ, ΑΓΓΟΚΌΙΝΕ ΤΟ {0{ΚῈ. [(ΒΑΡ. ΙΝ. 33-44. 

ΟΗΠΑΡΤΕΚ ΙΝ. 331-44. 

Ἡδεγαοίες αὐ (αῤόγγιαμρε, απα δμεδεέσωερ “4 εἰυξζγ. 

93. ΝὨ ἴῃ ἴῃς βγῃδρορις ἴπογε 5 ἃ ἵδη, ψὨϊοἢ δα ἃ 5ρ  Γῦ ἃ Μλακὶ. 3 

οὗ 83ῃ: ὑποΐδδῃ ἀδν!},} δηὰ 3 ογιθα οὧὖἵ ψὶτῃ ἃ ἰοια νοὶςςσ, 

24 ϑαγίηρ," [εἴ μα δἷοῃς ; 6 νῇῆδῖ πᾶνε ψὰ ἴο ἄο ψῖτἢ (ἢ δα, ζάσρ 

76ϑὺ5 οὗ Νζαγείῃ ἡ αγί ἴβοιι οοπιβ ἴο ἀδϑίγου 8} Ι Κηον [ἢ δ66 

35 ΨὴοῸ ἴδοι γί ; ἴῆς ΗοὶΪγ Οπε οὗ σοά. Απὰ 6515} τερυκοα ὁ ες. 4. 
δῖηχ, ϑαγίηρ, Ηο]ά τἢγ ρεδςα, δῃὰ Ἴσοτλςα ουὔΐ οἕδ ἢ). Δπὰ ν ἤδη 
[ῆ6 ἀδν!] δά [σγονῃ Ὠίπλθ ἴῃ (6 πχάϑῖ, ἢ σδπλο οὐ οὗ ὅ Ὠΐτ, 

416 ἀπὰ δἢυτί Πίπι ποίἴ Αμπὰ ἴον ψότα 4}1 δηγχαζθοα, ὃ δηἃ 508 κε 
διηοηξρ [δ ηΊβεῖνα5," βαγίηρ, μδὶ ἃ νοσζὰ 15 [}]5 1 10 ἔοσ “ ψ ἢ διι- ς αν. 3:. 
[ΠΟΥ δηὰ ρόονασ ἢ6 σοπητηδηάθίἢ [86 ὑηο]θδῃ ΡΠ ἴ8, δηα ἴῃ 6 Ὺ 

327 Τσοηηθ Οἵ. 

οὗ [6 σουπίτγγ 3 γουπά Δρουῖ. 
48 

ΘΙΠΊΟἢ 5 ὨΟΙ186. 

10 ἃ ρτοαῖ ἔδνεγ; δῃπὰ ἴπεγ θεβουρμξ ἢϊπὶ ἔογ ἢοσ. 

Απὰ ὁ τε ἔδπηα οὗ ἴσῃ ψαπί ουἱ 11 Ἰηἴο ἜΝ ΘΓΥ ΡοΪδος « γεν. τῷ: 

“Απὰ δα δἴοβε ουξδοῦ δ (6 βυπαρορβ, δηὰ επίεγεα ἰηῖο “ Ματτ. νϑῖ. 
Απά ἰπιοη᾿β 165 τιοΐμεῦ 7 ψ85 ἰδίῃ 1 ψ ἢ ΡῈ 29 

-43. 

Απὰ δ6 5Ξϊοοὰ 7 δέδιε ἵν. 54. 

ον ΘΓ Πα, δηἀ 9 γεριικοά [μ6 ἔδνογ ; δηὰ 11 Ἰδξζ ΠΟΥ : δπὰ ἱπιπηθα!- 4 Μία τῆς 

Δἴεὶγ δῆς δγοϑε ὁ δηὰ τηϊηϊἰβίογεα υηΐο {ῃθτη. 
Νον ᾽5 ὃ ψῇδη ἴῃ6 βυῃ νγὰβ βεί{πρ’, 8]} [ΠμῈγ ἴμαὶ μδὰ δὴγ βίοκ ἃ οι 

ἢ ἀἰνοῦθ ἀϊ56 4368 Ὀγουρῃς (ἤθτ υηΐο Ὠϊηὶ; δηάᾶ 'ἢς ἰαἰὰ ἢϊ5 ' ϑις ΜΕΙΕΎ. 

δηἋ8β οἡ Ἔν ΎΥ ομς οὗ ἴδε, δπὰ ᾿θαὶβα ΤΡΕΙ 

40 

41 

ἶν. 39; οδᾶρ, 
υἱὲϊ. εξ 

τν τως 

Σ Δηὰ ἀον ]5 1 ἃ Μακὶ. 34. 

αἶβο σδῦγα ουΐ οἵ ὃ τηδηγ, ογυίηρ' ουΐ, ἀῃὰ βαγίηρ, Τῇου ἀγί (ῃτίβι 18 8ςὲ ΜΕΙ; 
86 ὅοη οὗ ἀοά. Απά Β6 "᾿ τεδυκίηρ ἐζενε 19 φυ εγθὰ Πέτα ποΐ ἴο - γα τὲ 
βρϑαϊς : ἔογ 3 {86} Κηδν [μαΐ μ6 νγ85 3: (γί βί. 

42 

42 

"Απά ψΒδη ἴἴ 48 ἄδγ, ῃ6 ἀερατγίοα 33 Δηὰ ψεηΐ Ἰηΐο ἃ ἀθββογί " Μλακὶ. 835 
Ὀἷδοα : δηὰ 9 [ἢ6 ῥϑορὶα 33 βουρῃς ἘΞ Ηἰτ, δηὰ σϑὰθ υπηΐο Ὠϊη), ἀηά “ ζῶα. Μαῖς 

βίαγϑα 35 ἢίτη, [δὶ ἢε βου ἠοῖ ἀερατγί 35 ἔγοῃ ἴῆειῃ. Δμὰξ 
Ὧο 844 υπίο ἴπδῖὰ, 1 τιυϑὶ ῥγοδοῦ 3 ἴῃς Κίηράομμ οὗ ἀοά ἴο 31 
ΟἴΠΟΥ οὐτ165 4130: ἔογ [βογείογα δηλ 9 1 βεηΐ. 

4 Απά δε ργϑδοδδὰ "᾽η ἴῃς βυπαρόριαεβ οὗ (411166.8 

1: ἀριηοῃ 3. Τμεδγί ὯὮ6 
6. ἐ"5 27. ἀοντῃ 
9 (ΠΥ ΒρᾶΚο ἱορείῃου, οὐ ἢ δηοίῃοῦ 

δ σγεῖξ βαυϊηὴν 
Τ᾿ Ὠανίηρ ἄοηο πὶ πο Ὠυγὶ 

2 Οοορ. Μετὰ 
ἑ. 30. 

4ΑἩ! δ᾽ ἔτοπι 
δ ἈιηδλζΖοιηθηΐ ΟΔπ16 ὕροὶ Δ] 

10 γμδὶ 5.115 ποσὰ ὃ 
1 [Πδγὰ ψαηξ ἔογ [ἢ ἃ ΓΌΠΊΟΥ ἐρβϑρόνο"" Ὠΐτῃ 13 γρρίοῃ 
18 τοβα ὕρ ἔσοῃι 16 Ἠορ]άδθη ΤΟΒ6 ὕὑρ 16. Αηά 
Ἵ ἄρῦοῦβ [ἧ[δ ο»εξ ΟἾγχὶβὶ 1. Απὰ τοδακίης ἴβετα, 6 Ὁ Ῥεοδυβε 
11 ἐμδεγ ἰὴ 6 33 σλτηα οὐ 38. το 465 Ἅ ἐμσεγέ ΔΕΕΣ 
36 ψου]ᾶ δνα βίδγεα 36 Ὁ Ξ: Βυιϊ 38. Ἀγίηρ ἴῃ ροοά ἐἰἀΐηρβ οὗ 
Ὁ ͵Ὰ5 80 Ἰυῃάοα, διεζ »καρῃν απεΐδρί αεζλογεδδς γεααΐ ΕΑ] 1ϊ6 6. 

ΟἩΒοΝοσοοΥ. ΤὨϊ8 βεοϊίίΐοῃ οοιτεβροπάβ εχ-ὀ {8 ομβαρίεσ, ἀπά ἰπ ἴῃ ἔουτωεσ ράββαρε ἰξ 8 αἶ8- 
ὉΟΠΥ ἴῃ [15 ἀεἰα 18 τ ἢ Ματκ 1, 21-30 (Μαῖῖ. νὴ}. 
14-17 18. ἴῃς ΡΆΓΆ116] ἴο νεσβ. 48-42). Μαῖκ ἰ8 
ἴλοτς ἐχαςΐ ἴῃ ρ] δοίης ἴμεβε ὀοούγγεηοεβ λέν (ἢ ς 
ΟΔΠπρ οὗ τὰς ἢτβῖ ἔουτ Αροβίῖεβ. Μεγ. 38 ̓ γρ}}68 
ἃ ὑγενίουβ ἱπεπηδου τ] Θίπηοη Ῥεΐοσ. Μαγῖ !. 
21, 22, ΠΟΥγεβρομβ ΘΧΔΟΙΥ ὙΠ σεῦβ. 31, 32 οὗ 

ὈΠΟΙ͂Υ δββογίεὰ ἴδδὲ [86 ἔοαγ ἀ18ς1Ρ0}65 νψεηὶ στ 
Ηΐπι ἰηΐο Γσαρεγηδυτα οἡ [ἢ 8 οοζαβδίοῃ. ΤῈ 
ταϊγδοῦ]ουβ ἀγδυμϊ οὗ ἤ5Πε5 (ΟΠᾶρ. ν. 1- 11} [Β6Γα- 
ἔοτε ἴοοϊς ρἷδος αγὲδν ἴῃ6 τεὐεσοη αἵ Ναζασειῃ, 
διὰ δεζογό ἴῃς γαῖγϑο]θ5 ἤστα τεςοτάςα, 

ΨεΙβ. 332-370. ΤῊΣ ΗΞΑΙ͂ΝΟ ΟΡ Α ὈΕΜΟΝΙΑΟ 



(ΒΑΡ. Υ,(. 1:-11.] 

ἴῃ ἴμ 6 ϑγηάσορὺς δἱ σδρεσγηδῦσι. 8566 οὐ Μαῖκ 
ἷ. 23--28. --- Α δρὶτὶξ οὗ δ πποΐθϑῃ ἄσχροιι (νοτ. 23). 
Μαιῖῖ : “ἰῃ 4 ὑποίδδη βρὶσὶτ.᾽ “ Θριγίε᾽ 15 ἀεβηεὰ 
ὈΥ͂ “ἀποίεδι ἀδγοη :᾿ ἴδε ποτὰ "ἀποϊδδῃ᾿ Ὀεϊηρ 
Ἰηβεσίβα, εἰἴμεῦ θεσᾶυβε ἴῃ Οτσεεὶς " ἀδπιοη ᾿ πιὶρ πὶ 
Ὀ6 οἰἴμεσ σοοὰ οΥἦ Ἀδὰ, δπὰ {Κ6, δ βρθλκιης 
οὗ ἃ " ἀδιιοῃ ᾽ ἔοσ ἰδς ἢἥγβι σης, ψου]ὰ ῃδίυγα! ν 
ἀεῆπα πἢΐοὰ κΚιπά α τδδηΐ; ΟΥ ΡΕΓΠΔΡ5, Ὀδοδυβε 
ἐπε εβεσξ Ὁροὴ ἴῃς ροββϑεβϑβϑεα ρεβϑοῃ τηδᾶς ἴδε 
ΜΟΓ ἈΘΟΌΠΑΙΪ ἀρργορτὶδῖο. ---ἀΑΒ ! Τῆς ποσὰ 
ΟοοῦΓβ ΟΠΪΥ μετα. [ἢ τῆς ΡᾶΓΆ116] ραβϑαρε (Μδὶκ 
'. 24) ἰξ ἰβ ἴο Ὀ6 οσηϊτεαὰ. [{πδδηβ οἰ πο " ᾿εῖ Ὀς;᾽ 
“Ἰοῖ ᾧ8 δἰοῃθ,᾽ ΟΥ ποτα ΡτΟΌΔΡΪΥ, (ΑΒ! ἃ ΟΥΥ οὗ 
ΟΠΕῚ πχο τ ἔδΑτ. --- ἘΔΥΙΩΒ ἄοπθ δἷπι 20 
δυσί. ΤῊ ἀεῖδι] 18 δἀἀεὰ ὈΥ [Γὐἰςο, [ῃ6 ὈΒγϑὶ- 
ςἶδῃ. -- ἼἽαῖ 16 {μ18 ψοτὰ ἢ δὲ πβαὶ ηὰ ἰ5 τὺ 
-- ἔοσ, οὐ “ταὶ, τυ δυο Σ ἡ δὰ (νεσ. 
76) Τῆς ἔοσπιου σοΐουβ ἴο ἰδῇς ρόονασ νοῦ Ης 
δα, {Πα Ἰαίογ ἴο 118 ἜἘχοσοῖβα. 
ψεῖβ. 238-41. ΗΈΛΙΙΝΟ ΟΕ ΘΙΜΟΝ᾿5 ἮΝΥΊΕΕ 5 

ΜΟΤΗΕΚΒ, εἴς. 866 οἡ Μαῖΐ. νἱϊ, 14-ι7; Μαζὶ ἱ. 
29-34.- ΤὨε ἀεβηϊῖϊο Ἰαπρυᾶσο οὗ Μαῖῖ ὶ. 20, 85 
ΜῈ]}1 25 ἰμαῖ οὗ νεσ. 38, ϑδον ἐμαὶ 1815 σΐγδο]ς οο- 
ουτγοα ἐπιτηδα δία δἰίοσ τς οὴς 48: σεοογάβδα. 
(Τςε ἀενίαϊίοη ἔγοτῃη [ἢ σὨσγοηοϊοσίοδὶ οσάοσ ἰη 
Μααν 5 δοσουπίὶ οδη Ὀς τοδα νυ Ἔχρίαϊηδὰ.) ---- 
ὙΠ ἃ ατοοῖ Ζθονοσ (σευ. 33). Α τϑοδηολὶ τηεα!]- 
(4] εἐχρσζαββϑίοῃ, υϑεὰ ὈγῚ 1ὰκὲ ΟἿ. --- πὰ Ὧ6 
βἰοοὰ ΟΥ̓́ΘΣ ΒΟΥ (νεῖ. 290). Ῥεουϊαγ ἰο Γπζς, Ὀυϊ 
πηρ] δα ἴῃ ἴπα οἴδοτ δοοουηίϑ.--- Ιδὲἱὰ εἶσ μδηδα ὁ 
ΟΥΟΙῪ 080 οὗ ἔδοχὰ (νοσ. 40). Ρεου]αγ ἴο Γκ[κο. 
Τῆς το ] βοῖὴς πδίυσα οὗ οὖσ οὐ 5 ΔΙ υ 15 τ 0.5 

ΓΗΑΡΤΕΚ Υ.. 

ΤΗΕῈ ΟΟΘΡΕῚ, ΑΓΓΟΚΌΙΝΕΑ ΤΟ 0ΚΕ. 375 
Ὀγουσῆξ οὐ. --- ΤῊς ογγίῃςς ουἕ οἔ Ὡς ἀδιηομβ 18 
ΙΔΟΣΤα αἰ ΓΕ ϑϑογίεα ἤοσὸ (νοῦ. 41), Ὀαῖ [86 
Ῥτοδ ΠΟ πιεπίϊοηε ἃ ὈΥ Μασκ ἱποϊυὰ 68 (818. 
Ἅ (γί ϑε᾽ (νοσ. 41) 15 ἴο Ὀ6 οττεα. 

ψεῖβ. 42-.Ἃ4. ἘΕΤΙΚΕΜΕΝῚΤ ΑΝῸ ΘύΌβοΕΟΟΕΝΤ 
ῬΒΆΕΑΟΗΙΝΟ. Μαχκ (ἰ. 5. 9) 8 τυ ςἢ ἔμ ]16Γγ. 
Τῆς ἀϊδεγοηςς ἰπ [ἢ τυὐογας οἱ ἴῃς ἔννο δοσουηῖβ 15 
ΤΟΙΩΔΥΚΆΡΪΕ. --- Βεπς [10 Ὠἰάϊηρμε. - Τὰϊ., 
ἐν δηζ6112Ζ6.᾽ Τς τοσὰ αἀσαβ8 ποὶ οσουγ ἴῃ Μαῖ- 
[ον δηὰ Μϑτιῖς. --- ΕῸΣ ὈΠΟΣΟΙΟΣΘ 421 δϑηΐ (νοτ. 
41). ΦΕῸΙ ἴο δῖ ἐπα σδηδ 1 ἔοσί μ᾽ (Ματζκ). 

Ὡς ὕγο ἱπάερεπάθης δοσουηΐβ βυρροβδίὶ ἴῃ6 δᾶγ- 
ΤΩΟΩΥ͂ οὗ “11 Ὀεῖνθοη ἰἢς ΕΔΊΠΟΥ ἀηα [ἢς ὅοη ἴῃ 
τῆς οογΐηρ νόογκ οὗ Ἐδαειηρἕοηῃ. --- ΗΘ " 
(να53 ὑσεδολίην, οοη!ηυδα ἴο ῬΧδδΟἢ) ἃ αἰξξεσεης 
ποτὰ ἔσγοηχ ἴῃδὲὶ ἴῃ νόσ. 43, τ δηϊηρ ἴο ῥγοοϊδὶτα 
8ἃ39 ἃ ὨΒεσδα ἐοα8. --Ἴα [86 οὗ δυᾶοα 
(νεσ, 44). ΤΠῚΒ 15 [Ὡς τῆοτε ρσγοῦδοϊς τοδαϊηρ. 1 
{Πς6 οοτησηοη γοδαϊηρ Ὀδ δοςερῖεα, τὰ οδη Δ ΠΕ 
1815 ἸΟΌΣΕΥ τὶ ἴπαΐ βροόοκδη οἵ ἴῃ Μαῖκ ἱ. 30. 
[κὲ ΡΥΟΌΔΟΙΥ ρῖνεβ μεστὰ ἃ βἜῃΕΓΑ] βκείο οὗ ΟἿΣ 
1 οὐ ἧδ δτβὲὶ αὐοῦϊξ ἴῃ ΟΔ]11ἶδα, δηὰ ἱποϊυ 65 4130 
ἴῃς ἸΟΌΓΠΟΥ ἴο [ΘγβάΆίοσω, το ποηδα ἴη Το ν., 
ΜὩΙΟΩ τοοῖς Ρΐίδος ποῖ ΨΕΣΥ ἰοηρ αἴοσγναγαβ (ΟΣ 
Ὀεΐοσο, δοοοζάϊης ἴο ϑβϑοηδ). [{ 18 σμδσδοίοσβες 
οὗ [λκὸ ἰο ϑυτ ὉΡ οἵ δηϊοὶραῖε [μ1858. Βυΐϊ 88 
ποης οὗ ἴῃς ἤγϑί [Ὦχος ουδηρο ϑιβ ον οσ 4]1υἱς ἴο 
ἴδεθε δΑΣΠ ΟΥ ἸοΟύΓηΘΥΒ ἴο [6τγυ5416 πὶ, πὰ βοῇ δῃ 
ΑἸ] υβίοη ΠεΙῈ βεοπχεὰ δἴστδηρεο, [86 ΥΑΠΒΟΣΌΘΙΞ 
8000 οπαηρεὰ “7}υδελ᾽ ἱπῖο ὁ Δ1116ς,᾽ νν]οἢ 18 
ἐουηὰ ἴῃ ἸΏΔΩΥ δποίθηϊ δυϊῃουὶῖθ8. ΤῊΣ Ἰαϊίεσ 
τεδάϊηρ ἰ5, μούγανοσ, τεϊδἰηθα ΟΥ̓ σΔΩΥ δαϊζοῦβ. 

[-ἴἰ. 

7Τἀσ ΜϑΈΕργασέρες Ὀργαμράξ οὗ σφε; 1τᾷῴς (αἱ ὁ ἐλᾷς δ σλθρ 1671. 

Ι [ ΝῺ 1 1 οδηλα ἴο ρ458, [ῃδῖ,2 48 ὃ [ῆ6 ΡΘΟΡΪΘ ὁ ῥγεβϑθά ὑροῇ “ ὥσμρ. 
Μαῖ:. ἵν. τῷ 

πὶ ἴο ᾿θαγ ὃ [886 ψογά οὗ ἀοά, ἈΞ βίοοα δ ὈῪ δ[δε ἰακε οἵ τ Μωὶ 
.2ώ (επηηῃοβαγοῖ, Απαΐ βὰν ἘΝῸ 5} 105 ὃ 

[86 5ῃδσίθθῃ ψοῖα ὃ ρος ουὔΐ οὗ [δ , δηὰ ψεσα ψαβηΐηρ ἐλεῖγ 
Αμᾶὰ ἢδθ οηϊογεά ἰηΐο ομα οὗ [ἢς 5ῃϊρ5,32 νη ἢ τνᾶ8 3 ὨΘῖ8. 

βίδηαϊηρ Ὁ ἴμ6 ΑΚ: δυΐ Ἴοδυ ἰ. 40- 
ὅ Νυυ,. χχχὶν. 

σσὶ δ υϊ, 
ἐλ}, χ71 1οδῖ, 
ΧΙΙ. 3 1 ΧΙ. 

ΘΙ πο ̓ 5, δηα ῥγαγϑα 10 ἢϊπὶ {μαὶ ἢ6 πνου]ά -τῆσυβε οὐἱ 11 ἃ 6 57 
τοι ἴῃ6 ἰαηά. Απὰ “ Ὠδ 58 ἀονῃ, δπὰ ἴδιιρῃς [ἢ ΡΘΟρΙα 13 οὐμἱξ ες Οοπρ. Μαῖ. 

4 οἵ τῃε Ξῃἰρ..8 Νον "6 ἤδη Βα δὰ Ιεἴξ βρεακίηρ, δε βαϊά υηίο Μακΐν -. 
δου, ὁ 1 δυηοῦ 16 οὐδ ἰηῖο [6 ἄδερ, δηὰ ἰεΐ ἀοννῇ γοῦγ Ὡδῖβ 4 Οσῶρ. 7οΒα 

5. ἴογ ἃ ἀταυρῃί. Απὰ ϑίπιοῃ δηβινεσίηρ βαἰά απο Ἀΐπλ,16 4 ΜΙ βίθσ, ς Ὅτϑεκ δὲ ἰα 
να δανς " τοὶ] α 411 τῆς 18. ηἱρῆϊ, Δηἃ μᾶνε ἴβκϑη 19 ῃοίῃίηρ: 54 85: ἰς. 

6 πδνογίῃ6 1655 9 αἱ ([γ νψογὰ 1 ν}} ἰοῦ ἄοτῃ ἴῃς πεῖ. Απὰ ψ ἤθη ΩΣ 
Πρ. ]οδη 

[6Υ ἢ᾽δά [ἢ18 ἀοης,33 ὁ (ἢΠδγ ᾿Ἰηο]οβεά ἃ σγϑαῖ πιυ! ας οὗ ῃ5868: 
7 δῃὰ {δεῖγ πεῖ Ὀγαῖοθ Απὰ {μεν Ὀεοκοηδὰ υηΐο 5 ζ δ: Ῥαζγί- κ 7οὉ χὶξ 6. 

1 Νον 3. ο»ρ»͵ ἴῃδί 
δ᾽ αῃαὰ δελγὰ δ (Πδἴ Βα ν͵ὰ8 βίδπδϊηρ 
8 Ῥοδίβ 9 ηφὰ 

12 τηυἰὰἀ65 18 Ῥοδί 
16 ληφνογοα δηᾶ βαἱά 
19 τοοΚ 4 δυϊ 

11 ο»ρ7 δᾶνβ 
31 ηρί5 

8 ψἢ]1]16 4 τη Ἱατυαα 
Ἧ ἐμσερί 6 

μ γυδὰ ἿΣ τὸ ρυΐ ουΐ 
4 Δη 16 Ῥυΐ 

18. σογε ἴδ 6 
δανίηνρ ἀοης (ἢΐ8 

38. γῃε δέεΐ σεέλονί ἐδ γεαά πεῖβ πεγα Ὀσεακίηρ. 
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ΠΘΥΒ,35 ΜΠΊΟ. Μτεγα 35 ἴῃ τῆς ΟἾΠΕΙ 5810,18 [ηδὲ [Π Ὺ βου] σοπὴα 
Δηα ἢ6]Ρ ἴἢεπι. Απά [ὮδΥ οδπιε, ἀπα δ]1]16εἃ Ῥοῖῃ [86 83}105,} 50 

8 ταί ἴΠ6γῪ Ὀδρδη ἴο βῖπκ. ὍΝΒθη δίπιοη Ῥεΐεσ δὰν Ζζ, ἢς 35 [6]] 
ἄἀονη δ [θϑυϑ᾽ Κῆθ65, βαγίηρ ἢ Περαγί ἔγοιῃ π16 ; ἔοσ 1 δῖ ἃ 5ἰῃ- ἢ 8:95 Μεῖι. 

9 [0] δη, Ο 1 οτά. ΕοΥ ἢ6 νὰ5β δϑίοῃ βῃθα, δηὰ 37 41} (ῃδὲ ψοσδ 
ὙἹ. 34: 
σἤΔΡ. 1. 12} 
ΘΟΩΡ. γεσ. 

ἢ τα, αἴ ἴΠ6 ἀγαυρῃϊ οὗ ἴῃς βῆεδβ ψῃ]οἢ ΤΠΘῪ Ὠδά ἴακβθη: ὅδ᾽ 
ΙΟ Αηά 80 τῦᾶς 4180 33 Τλγηεβϑ, δπὰ οὔ, ἰδ 18 30η5 οἵ Ζερεάβδο, 

ΨΏΙΟΉ 9. ψεῖα Ρῥαγίπμοιβ ψι ϑίοη. Απὰᾶ Ϊ|6βι8 βαϊά υπηΐο 

θη, Εδαυ ποῖ; ἔτοηι ἢδησοίογι δ ποὺ 5|4}0 ᾿οδίο ἢ. τΏ6η. ἑ 1 Τίαι ἴϊ. 26 

11 Απμὰ Ψψῆδη ἴμοῪ Ὠδᾶὰ ῬὈγουρῃϊ [Πεῖγ βῃϊρ5 ὃ ἴο 3. Ἰδηά, ὃ του ἢ βαρ. απ 
ἔογβοοκ 831 811, δῃὰ ἔο]ονοα ἢΐπι. 

39.. 6 ]1ΟΥ8 
36 Βυΐ δου Ῥοίογ, ἤθη ἢθ βὰν ἰξ, 
51 τηλζΖοιηδηΐ 56Ζοα οἡ ἢϊῃ, δΔῃη οἱ 
Ὁ γἢο 80 ἐμε6γέ ἴῃς 

281 ςορ. 
γεῖ. 28. 

156. ο»εξ ΜὨϊΟΒ Ογα 

38. ληὐ ᾿ἱκΚον 56 οἡ 
δῚ ἸρΩ 

ΤΙΜῈΕ. Το τοϊγδουϊουβ ἀγαυρσῆς οὗ 5:65 ἴοοῖς 
Ἶλος βῃογὶν δἔϊοτ με σοϊεσοη δὲ Νζαγείῃ, θυϊ 
γ7ογὲ ἴῃς ᾿δαϊηρ οὗ δ γοπ 5 τοί ῃοτῖ-ἰπ-ἰᾶνν (ΟΠ ΔΡ. 

ἦν. 48, 39) ; ἔογ δῖ [δὶ {ἰπὶῈὸ ἴ68ε ἔουγ Πββοσπίθη 
ἍΕΙΕ ΔἰΙΤΕΔΑΩῪ ἴῃ οἷοβε αἰϊοπάδηος ὑροὴ οὖσ 1οτὰ 
(Ματκ 1, 29, 320). ΤΆςε ἱπάεδηϊϊε ]Δη 6 οὗ 
Τρΐκα ἰῃ τερατζὰ ἴο ὕτης, ρΡ]ΔΙ ΠΥ δάμπιὶβ οὗ (ἢ 5 νίαν. 

ΓΡΕΝΤΙΤῪ πὶτὰ (ἢ οοσυσίδηςς τοϊλιθα ἰῃ ἀϊξ- 
ἔεγοηξ ἔοσια Ὁ Μαῖζπμεν (ἴἷν. 18-22) αηὰ Μαζῖκ (ἴ. 
16--2ο). ἘδάΑβοΒ ἔοσ θα] ονηρ πδὶ 8}} [τες Ἐνδῃ- 
611818 ΤΟΙΣ ἴο ἴπ 6 βϑατὴδ 08]} οὗ 1ῃ6 ϑῃοϊτηδῃ, 
δίῖμεν δηὰ Μαγκ ρνίπρ Ρῥτομίποποε ἴο ἔδα 08]], 

δῃὰ Τὰκς ἴο ἴδ6 τηῖγαοὶς τὶ ἢ ργεοεαδὰ ἱξ, ἀπὰ 
Ῥτερασζοά ἔοσ οὈεαϊΐεηςς ἴο ἴ : (1.) [κὰ ἱπίοηὰβ 
05 ἴο υπάετείλπα {παῖ (ἢ]8 νγ58 ἴῃ 08]}] οὗ Ῥεῖογ 
δηὰ Ηἷ8 σοιῃρδηίοῃβ ἴο ἔ ον ΟἩγίβε σΟΠΒΕΔΠΕΥ. 
(2.) Α τερεᾶοῃ οἵ ἴδε ῃσοιηἶβ ἴο τβακα δῖ 
“Α5ΈΘΙΒ οὗ τηθῃ ̓  15 πῃ ργοῦά 0 ]6. (2.) Α ὕνο-ξοἹὰ 
Ἰεανίηρσ οὗ (μεὶγ πθῖβ ἷἰβ τ αμνι 80.0ὡ (4) Τῆς 
οτη ββϑίου οὗ ἴῃς πλίσαςοϊς Ὁγ ἴῃς οἴμος ἵνὸ ἔνδηρε- 
1518 15 ηοΐ δραϊηβὲ ἴῃς ἰάθη, ἔοσ 5 οἢ. ΟΠ ΒΒ ΟΣ. 8 
οςςὺγ βδη ἔπεσα οδη Ὀ6 το ἀουδὲ [δὶ [ΠΟῪ τὰ 
16] τσ οὐ ἴδε βδηὶο οσούττοηοαο. (5.).Ὰ Ρτενίουβ 
δοαυδιηΐδηςε ἢ Ῥεῖεῦ 866 π8 ἴο Ὀδ ἱπιρ]1οὦ ἢοτς, 
Ὁσὲ ἴηαὶ ἀοεβ8 οὶ ττονε ἴῃμαϊ ὃς δὰ Ὀξδη οδ]]δὰ 
Ὀείοτε, ἔογ 7οδῃ (ἴ, 41, 42) 6115 υ8 οἔ Δπη δοαυαίηϊ- 
ΔΠΟΟΒΠΙΡ Ὀεέοστα ἴῃς ο8]1. (6,) ΝῸ πιεπίίοη ἰ8 
τοδᾶὰς οὗ Απάσγενν, Ὀυϊ νϑσ. 9 (6118 οὗ οἴπειβ ἴῃ 
Ῥεῖεν5 Ὀοδῖ, να ἴῃ οἤΔΡ. νἱ. 14 Απάγεν 18 
το οηδα 85 μανίην Αἰσεδαν Ὀδεη ἃ ἀἰβοῖρὶς, δηά 
[δη ΤΠοδεδῃ 45 δὴ Αροϑβϑίϊθβ. Ῥεῖδοσγ ἤδῖξ 18 δὴ δχ- 
ΔΙΏΡΪς ἔοτ 8: ΤῸ Π6ᾶσ σἤδη ἴῃς 1οτὰ ΞΡ 68 Κ8 ; ἴο 
δου ἤδη Ηεξ σοιϊησηδηαβ : ἰὸ Ὀαϊενε νὰῶδλὶ Ης 
ΤΟΙ ἷ865; ἴο ἔο] ον ὙΔΜΠΠΟΥ Ηδς ςο8115.0 ΤὨς 
Βῃστηθη Ὑεῖ Ὀ]ε5βοὰ ψὯ1|Ἂς Ἰαθογίης ἱπ {Ἀεὶ 
οΥ ἢ ΟΔ]]ΠἸηΚ. 
ει. 1. Τμο τυ! πᾶ06. Η15 ἱπῆπεδηοσε τγᾶ8 4]- 

ΤΕΥ στοαῖ. ---- Τη0 ἰακὸ οὗὐἠ Θδηποδαγοῖ, ἡ. Ἅ., ἰῃς 
862 οὗ (λ]116ὲ (966 οὐ Μαῖϊζ, ἱν. 18). [ἀκ ἀϊἰοης 
[1565 ἴῃ ΣΟΙΤΉΘΥ ΠΔΙΏ6. 
γε. 2. ΒΥ [Ὡ9]16χοθ. ΕἸΠοΣ ὉΥ τῆς 8δοτε οὗ 

[ἴῃς ἰακο, ΟΥ Ω Ροβϑὶ ΟΪΥ ἀσγανσῃ ὉΡ οὐ ἢ 5ῃΟΓα. --- 
ΓΥῚ [μαΐξ ποΐβ.Ό. Αἰϊοσ 

(νεσ. 5). 
γεν.3,. ὝΕΪΟΣ 'σδϑ βίπιου δ. ΤῊ8 ἀοοβ ποί 

τονε διπίοῃ ἴο δὲ ἴῃς οἱάξσγ Ὁγοίῃοσ. 43 οὔγ 
τὰ ναϊκεὰ ου ἴδ βῆοσζε οὗ ἴδ ἰακε, Ης σδηης 

Βτοὶ ἴο 1815 Ὀοδί, ἀπὰ ϑ'σηοη γγῶβ Ρσο δ ὈΪΥ ποᾶσ ἰξ, 

ε ηἰρῇς οὗ [0]] 

-- Τδυρὴϊ ὕϊΧο πιο! ἰξιᾶθα οαΐ οὗ [Π6 Ῥοαί. Οομιρ. 
Μαῖϊ. χι!. 2. 
ει. 4. βδίτιου. Ἐνιάσπεῖν [6 8ἰθοσβιμδῃ οὗ 

τὰς Ὀοδί. --- Ῥαξ οὐ ἱπίο [Π0 ἄθθῃ, ἡ. 4., [6 ἀδερ 
νδίοτ. [Γκ6 ΑἸ ΤΑΥΒ 1.568 ὈΓΟΡΟΥ πδυϊίο8] ρῃγαβ68. 
Ααἀάτγεββεὰ ἰὼ ἴῃ βιῃρσιασ, ἴο ϑίμηοη. --- [9ὲ ἄοτχῃ 
ἀωῃ ποῖδ. Ααἀάγοεβϑοα ἴο ἃ]1] ἰῆς βϑῃοσιήδη ἴῃ [δ6 

αἱ. Ουγ]ρο τὰ ἤγβὶ πλᾶῖκεβ ἃ 5] .δὲ τεαυςβί οὗ 
ϑίωοη, ἴθ δήεσ Ηἰ8 ἀΐβοουβε ἃ ρὑτεαῖεσ οπὸ, 
οΔἰἸΠἶηρ ἔοσ ποτε οοηδάςξηςς ἴῃ Η]γ56]18. 

νεῖ. 5. οκῖοσ. Νοῖ " 1οδοβον, Ὀυϊ 4 {{|6 οὗ 
τεβρεςῖ, ποῖ ἱηνοϊνίηρ ἃ οἷοϑα ρεούβοῃδὶ σοϊδίοῃ, 
-- Ἧτο ἰοἱϊοὰά. Νοῖ “δανα [οἱ]6α,᾽ ἔος ἐμαὶ 1π|ρ1}65 
ἴδδι ἴον δδὰ ᾿ι8ὲ βδίορρεῦ. Ῥδῖοσ σίνοβ δὴ δ0- 
ςουῃῖ οἱ ἴδε Δϑὲ πῃ 15 ἸΔΌοτ. --- ΑἹ] πίρπξ, ὙῊΕε 
ϑι8ὶ ἔἰππὸ ἔοσ βδιηρ, οοῃρ. [οδη χχὶ. 2. -- Βαυΐξ, 
ποῖ “πον ΓΙ 61658. --ΑὉ ΤΥ τψοσχὰ, Οπ δοοουπὶ 
οὗ τ1γ νογὰ. ΤῊ 8 ἱπνοϊνεὰ αι, γεὶ (πε ῥτο- 
νετΌϊ2] βυρετβιίϊ που οὗ 8 οσίηθη π1λ᾽ ζανς δηϊετοὰ 
ΒοΓΟ. -ῷ ψ{11}} Ιοῦ ἄοτση [π6 πο. 6 5ροᾶκβ 845 
ἴδε αἰγεοῖοτ οὗ ἴῃς Ββϑῃϊηρ Ρδτγίγ. --- Τῆς 5ἰρηϊῆ- 
οᾶπος οὗ [8 νεῦβα [ῸΓ βῆ οὗ πηδη 15 οΌν!» 
οὔ. 

γε. 6. Βκ6 ἄοσπο {πδ΄ Α ὨυμΌΟΙ τοΓα 
δηρασεά, --- ὔοτο Ὀχοακίηρ, ἡ. 4.) "Ὀερδη ἴο Ὀτεαῖ,᾽ 
Ἰυδὲ 45 ἰπ σϑυ. 7, “ΕΣ δἰ ηκὶηνσ ᾽ τηδδη8 “Ὀερδῃ ἴο 
8: κ, ΤῊΣ πεῖβ αἷὰ ποὲ Ὀγόαῖ, ποὺ ἴπῸ Ὀοαῖβ 
δῖ κΚ, Οοὰ 5οιγεῖπηθβ8 Δ] οΟνγβ ἀληροῖβ ἴο Ὀερίῃ, 
τ1δαῖ οὐγ ἐαἰτἢ τηᾶὺ Ὁς ἱποτεαβεά. 

γεσ. 7. Βοοκοιϑᾶ, ῬΧΟΌΔΟΪ οὐ δοοουηὶ οὗ 
τῆς ἀϊδίαδπος ; ποῖ ἔσγοσῃ διηδλζοπηθηΐ, 45 βοηϊα οὗ 
ἴῃς Βδίποτβ βᾶνε ἱπουρλῖ. ἘἸΒΒοστηεπ᾿ 5. βίϑτια]8 
τεαῦῖσε {|| ἐχρ] δηδίίοη. --- ΤΟΙΣ 2611 οσΒ, {. 4., 
τῆς 80η8 οὗ Ζεῦεάος (νόσ. 10). Νοῖ προςββαγ] 
“ραγίποιβ. 

γεσ. 8. Βίηιου Ῥοΐοσ. Η5 01} πδῆὶς 5 σίνεη 
αἱ (158 ἰυτηϊηρ-Ῥοίπηί οὗ Πἰ5 116. -- Ε611 ἄστχα, οἴου, 
Νοῖ δῃ δεῖ οὗ ψόσβῆϊ!ρ, Ὀυϊ ἃ τεσορσηίτοη οὗ σοῦ β 
ῬΟΊΤΟΙ ἰῃ [6508. --- Ὡθρασί ἔσοϊα πιΘ. ὍἋο ουἜὶ ἔτοτ 
τς, 2. Φ., ἔτοϊηῃ ΖὩὉΥ Ὀοαῖ, ΤὨϊ8 15 ἰκα Ῥοῖοσ, 
ΤῊΪ5 τηῖγδοὶς ἰοοῖς ρίδος ποῖ ΟἹΪῪ ἴῃ Ηἷβ ργεβθῆςς, 
Ὀυξ ἱπ Ηἷβ Ὀοδῖ, 15 πεῖ, μ18 Α5ΗΪ ΗΚ. --- ΕΟΣῚ ὃ ἃ 
δἰ} το. [Ιἱ νὰ8 ποῖ βυρογβι το, Ὀυϊ ἃ 56η8ὲ 
οὗ υηπουτΐηεβ8. ἴη 6805 ἢς τοοορηϊζεὰ (0 βοης 
Ἔχίδηϊ [ἢ6 ΠΟ] η655 45 ψ6}} λϑῖπο ροννοτ οἵ Οοά, 
ϑυοἢ ἃ ἔθο!ὶην ἀπο Οχἑβὶβ ἰῃ βίτη}]ὺ ο8365. Βαυὶ 
ΟἸγίβι τηδῖοβ “ΒίηΣα] τδη" δἱ ρβεᾶος ἩΠῸῈ ἃ ΠΟΙ 
αοά. [8 ποῖ ὨΘΟΘΒΒΑΣΥ͂ ἴο ϑιρροβε ἰδαὶ Ρεῖεσ 



ΓΗΑΡ. Υ.. 1-39.} 

δαὰ Ῥυΐ ἰαϊοῖν σοπιτϊ δα βϑοηλα οτίπιο, [πδὶ Ὧς ἔοϊξ 
τὴς ναηὶ οὗ ἑδιϊῃ ᾿π σῆδὲ ἣς δδὰ 84ϊ]α Ὀεΐοτε (νεσ. 
Ρ} ἴ[ἢλὶ 6 νψαϑ δίγαϊ! ἃ οἵ ἀγονυπῖηρ, οὐ ἴδαὶ δε 
δὰ Ἰείξ [ῆς Μαβίοσ δηὰ πον ἔεϊξ [δὲ πῈ ῃδὰ 

Ὀεδῆ συ] ἴῃ 80 ἀοίηρ. Ουγ Ιωοτὰ Κηον ον ἴο 
ΔΏΒΥΟΙ Ὀεϊϊοῦ ἤδη Ῥεῖοσ ἀἰὰ ἴο αδϑὶς.0 [ηβιεδα οὗ 
ἀεραγιίης ἔσγοτα Ῥεΐεσ, δε ἄσὲν Ῥεῖεσ ἴο Ηἱἰπιβοὶέ, 
Δηα ἴῃς τοάβοῃ Ῥεῖεῦ ὑτρεοὰ νγὰβ ἴῃς τϑάϑοῃ ἔογ 
τηλκίηρσ Εἷπὶ ΟἸἱπρ τόσα ΟἸΟΒΟΙῪ ἴο 815 ρονεσία] 
δηά μοῖὶν Μαϑίοσ. 

γεσ. 9. Ασρασθιηθεΐ δοϊξοᾶ, εἰς. ΤῊ πιίγδοὶς 
Β6 6.5 ὕλοτα ἴδῃ οἠδ οὗ Κπον)θᾶρε. [115 ἴστὰς ἴῃς 
8804]5 οὗ 8 ἰῃ ἴῃς ΙᾶΚὸ ἅἃγὰὲ ΨΈΎῪ ὨΙΟΚ, Ὀαὶ τὰς 
Ῥτουηΐθε οὗ νοσ. 10 (' Ηεηοσείοτι δου 5841} οδίς ἢ 
ἴΏεῃ ᾽) Ροϊηΐβ ἴο δὴ ἰηθυδηος οὗ Οσ81᾽5 ὑροπ ἴδ 6 
5. ΤΎΘΏΟΣ ς ὁ ΟὨτίβὲ ὮδΙς ἌΡΡΟΔΙΒ 45 ἴἢς ἑάζαὶ 
γπᾶαρ, ἴδ βεοοπᾶ Αὐδπὶ οὗ ἴῃς εἰμ Ῥβδὶπι : 
“Του πιδάδϑὲ πἰπὶ ἰοὸ δᾶνα ἀοτηϊπιου ονὲῦ ἴἰδ6 
ὙΟΓΚΒ Οὗ ΤΥ Βαπᾶβ: Του Βδϑὶ ρυΐ 411 ἱμίπηρβ 
πὑηάος Ηἰ8 ἔδει --- τὴς ον] οὗ ἴῃς δἷσ, δῃὰ [6 58 
οὗ τὴς 868, δηἃ Ὑδίβοευοσ να] κοί τχουσῃ ἴῃς 
Ῥα(ἢ5 οὗ ἴῃς 5685 ᾽᾽ (νεῖβ. 6, 8).᾽ 
εν. το. ζαπιθ8 διὰ δοῖπι. ὅ66 οὐ Μαίΐ. Χ. 2. 

-- Ετοιὰ ΒΘΒοΘίοσ δ ἴδοι δ δ] οαΐοι τθθη. ες 

ΤΗΕ ΟΟΘΡΕῚ, ΑΓΓΟΟΚΌΙΝΕα ΤΟ {{ΚΕ. 377 
μον Μαῖί. ἱν. 19. Ηδεῖσε ἴ86 ἴσος παιταῦνοϑ οοἱῃ- 
εἰάα. 

ΕΓ. 11. ἸΤΉΟΥ Ἰοΐξ 411. ὙὍῇὸ βρεςοῖδὶ ο8]} ἴο 
7λτθβ δπὰ οῆβῃ (Μαῖϊ. ἵν. 21) ῬσοΟΌΔΟΙΥ ἱηξοτ- 
γεηαα, --- Ἐο]]οσοὰ πἷπι. Ιἀκὸ (ἢ ἱπάϊοδίθβ8 
ταί {παν τπδησεξοσίῃ σοῃβίδητν διϊθηάθδα Ε]1η}. 
Τῆς ὙΠΟ]6 οσουϊζδηῆος Ῥ2Δ5 Δ] σοτιζεὰ ἘΠ τα 
πε Ῥοδὲ δεῖηρ τἀ Κδὴ 48 τεργοβϑοηιηρ [ἢ (Βυσοῦ ; 
ἴῃ6 ποῖ, ἀοοϊης ; [6 568, ἴῃς δεαδίδοη που]ὰ ; 
186 Ὀυγϑίῃς οὗ 86 ποῖ, μεγαβϑὶεβ. Τῆς ἤβῇ νψγὰ8 ἃ 
ἔανοτγὶϊας β τ 0] διηοηρ ἴα ΘΆΤΙΥ ΟἾγϑΕ 1805, 65- 
δοΐ8}}ν δ ἴῃς ἰῃ1Ὲ4] Ἰδιίδτβ οὗ (μ6 τες ρἤγαβα : 
ἬΝ σὶβέ, βοὴ οὗ σοά, ϑανίουσ, τθδᾶὰς ὕὑρ ἴῃς 
ποσὰ τηδδηίης 5} ([χϑυς). Μυρὰ οὗ [ἢ15 ἰ5 ἑδῃοὶ- 
ἔυ]. Τῆς πηίγαοὶς δε ἔπε τεβυγγθοίίοη (7 ὁ μη 
χχὶ.), ἴπ τ βίο Ρεῖεσ ψγὼ8 δα υ8}}} ῬΓΟΜπΕΌΕ ψΏΘη 
τς Θῃορβοσαὰβ ἀυνν να8 δα δά ἴο ἰδμαΐὶ οὗ ἴδς 
ΕἸΒΒδτ, ἔοττηβ ἃ ρᾶγ8116] δῃὰ οοῃίσγαϑί ἴο 1818 οπε. 
ΤΟ ΘΑΓΠΕΣ ταϊγδοὶς 8 " 5υτ 0 0]1 8] οὗ [ῃς ρσαῖπεσ- 
ἱπσ οὗ πηδὴ ἱπῖο ἴῃς ουϊναγὰ Κίηράοπι οὗ σοὰ οἡ 
δαγίῃ, ἔτοιη ὙΒΙΟἢ ΠΟΥ πιᾶὺ ὉὈς Ἰοβί ;’ [ἢ6 Ἰαίδσ 
ος οὗ “ἴῃς ψαϊποτίης οὗ ἴῃς εἱεοῖ 800}8 ἱπῖο ἔδ6 
Κίησάοτῃ οὗ ρίογυ, ποὴῆς οὗ σβοσι 011} Ὀς Ἰοβῖ." 
Ττοποὶ (λἔεσ ΑὐρυΒϊπα). 

ΟΗΑΡΤΕΚ Ν,. 12--30. 

7Ζάε ἴεαζέρρ 97 α Ζεῤῥόν,; Ευερῖς ργοωῤεα ἱοροίλον ὅν Τάγεσς Ευαμρεί είς. 

12 ΝῺ ἰδ οδπὴηθ ἴο ρᾶ55, Ὦθη ' ἢ6 νὰ8 ἰῇ ἃ Ἵοογίδίῃ οἰ(γ,2 “ Ὀ6- « Ματτ. υἱῇ 

ἢο]4 ἃ τῇδῃ {1} οὗὐἨ ἰβργοβυ; ψῇο βϑαίηρ [6511 16]1 ὃ οῃ ἀξς τ ὑταφός 

ἴαςε, δηὰ Ῥαβθουρῃϊ Εἴτα, βαγίηρ, [οτὰ, ἰδ μου 1, του οδηϑῖ 

13 ΤΔΚ6 τὴ6 οἰθδδη. Αμπὰά ἢς ρυΐ “ ἔοσίἢ ἀξς μδηά, δηὰ τουςμεᾶ ΠἰΠ1, 
βϑυϊηρ, 1 Μ1}: 6 ἴδοι οἰεαη δ Απάὰ ᾿ἱπητηδαϊαζεϊγ ὁ της ἸΘΡΓΟΒΥ 

14 ἀερατίοα ἔγοτῃ ἢ. Απάᾶ ἢς σμαγρεὰ ἢΐπὶ ἴο [6}1 0 τηδη : Ὀαΐ 
8ο, δῃἃ 5ῆδνν ἔῆγβεὶξ ἴο τῆς ῥγίθβί, δηὰ οὔξοσ ἔοσγ τῆγ οἰθδηβίηρ, 

Δοσοσαϊηρ 48 Μοβεβ σοϊητηδησδα, ἴοσ ἃ [εϑι ΠΟΥ τὑηΐο [ΠΏ ΘΙΏ. 
[5 ὃ Βιι 50 τη υοἢ ἴλ6 ποσὰ ψοηΐ ἴδγα ἃ ἔδπηα δυσοδά οὗ Ἷ ἢΐτὰ : δῃᾶ ὁ οαρ. Μαης 

στεοαῖ του τ θ68 οαπγηα ἰοροῖδοῦ ἴο ἤδαγ, δηὰ ἴο Ὀ6 πεαϊδαὰ Ὀγ 
16 πὶ 8 οὗ {πεῖν ἰμβσηλθ5, Απάϑ 4 6 ψίτπάγον Βἰμλβοῖξ ἰηἴο [6 Ἔ (οπιρ. Ματς 

ΜΠ ΔΘ Π 655,10 Δηἀ ῥγαγβά. τ ΩΡ 
Απά [1ξ σαηθ ἴο ρᾶ88 οἢ ἃ οοσίαϊῃ ἀδυ,}} ἃ5 Ὧ6 ψγὰ8 [θδοῃϊηρ, 

(δαὶ 123 [Π6γὰ ννεγε Ῥῃδγίϑθθβ δηὰ ὁ ἀοοΐογϑβ 18 οὗ [ῃ6 ανὺν βἰτἰἰηρ ὈΥ, « Αὐία ν. 34: 
ΜΈΙΟὮ 16 εγα σοῖς ουΐ οὗ ἐνεῦγ ἴονῃ 1 οἱ (δ]1166, αηὰ [υ668, δοαρ. οἶδ. 

Δηᾶ Ϊογι54] 6 : δηα [6 ρονεσ οὗ ἴῃς οτὰ ννᾶβ 2γόσέριξ ἴο ἢ 648] “ 886 «μᾶρ. 
18 {πε}. ΠΑΠά, Ὀεδοά, τηθη Ῥσγουρμέ ἴῃ 1 4 θθὰ ἃ ἤδη ψὩϊοἢ γμίστω 

νγ͵838 ἰΔ κθὴ Μ [ἢ ἃ ΡΑ]5Ὺ : 18 ἀπὰ ἴῃ 6 βοιρῆς γεδάρες 19 ἴο Ὀτίηρ μἰπὶ ἢ οἴσει 
[9 ἴῃ, δῃὰ ἴο ἰὰῪ ἀξρε Ὀεΐοτε ῃὶω. Απηά ἤθη [Π6Υ οου]ὰ ποῖ Βηὰ 39 

Ὀγ ψδαῖ εὐᾶν ἴΏ6Υ ταῖὶρῆϊ Ὀγίηρ Ὠἰτα ᾿ῃ θεοδυδε οὗ ἴῃς πλι ἰϊαάα, 

1 ψ 8116 3 οἣδ οἴ ἴῃς οἶδ 5 
4 βἰγεϊομοὰ δ᾽ τηδάς οΟΙδδῃ 
Ἶ αὐτοδᾶ ἴδε σεροῦί σοποεγηΐηρ, 

10 ἴῃ [η6 ἀδδβοσίβ 
18 τρσθοσβ 
1 Ῥγΐηρ' ΟἹ 

17 

8 ληά ψἤδη ἢ6 5407 [651}8 ἢ6 61] 
8 βίγαίΑΥ 
δ σγεέξ ὈΥ Ὠΐτα 9. Βυϊ 

Ἷ: οης οὗ ἴποβα ἀδΥ8 12 τἢλί ἢ6 ψᾶ8 ἰδδοηίηρ, δπὰ 
1 ὍὯο 18 νΠΠΔρῈ 16 γνὰδβ στ Ὠἷπὶ ἴο 68 
18 [ῃλὶ νψγδ8 ρα βίδα 1 δρεἶΖ τΑΘ ΔῊ 5 Ὁ ηοἵἱ Πηάϊηρ' 



378 ΤΗῈΕ ΘΟΘΡΕΙ, ΑΟΟΟΚΟΌΙΝΟΕ ΤῸ 0ΚΕ. [6Βρ». Ν. 12-30. 

σιῆου ψοηΐ ὕρου 5: τ[ὴ6 Πουδβεῖορ, ἀΑῃὰ 1δὲ ᾿ἰπὶ ἄονῃ ὃ ἸὨΣΟ ΡὮ “4 Σ ὅζει. ΝΣ 
20 ἴῃς {Π|ὴρ’ 33 τ ἀῆς σους ἱπίο τς τηϊᾶβε Ὀξίοτε [ε518. ὡἀμὰ ἢ "ἃ αίν. 

ἤδη 6 86νν 33 τῃεἰγ ἔαϊ τ, ἢς βαἰά ἀηΐο Ηϊπι,2 Μδη, [Ωγ δἴηβ ᾶγὰ ἢ ζϑαρ Μαῖα 
21 ἔογρίνοῃ ἴἢ66, Αηά ἰδ 5οῦῖρθεβ δηά [Ὡς Ῥῃαγίβεοαβ θερδῃ ἴο 

Γδάβοη, ϑαγίηρ, Ὗμο ἰ8 1158 νι οἢ 35 βρθακείῃ ὈΪΔβρῃετηῖ68 ̓ 
22 ΝΟ οδῃ ἔογρίῖνε βίηβ, θυιῖξ (οά αἱοπε Βυΐῖ ψῇδη 6808 Ῥδῖ- 

οαἰνεα {πο ῖγΓ Τουρ 5, ἢ6 δηβνεγηρ 9 βαἰὰ υηΐο τε, ΔΝ δῖ 
23 ΤΟΆΒΟ. γὲ ἴῃ γοὺῦΓ Ὠεατίϑβὴόὸ ΝΒΕΏΟΣ 18 θϑϑβϑίθσ, ἴο δᾶγ, ΤΥ 
24 51ϊη8 Ὀ65 ἐογρίνεη ἴδε ; ΟΓ ἴὸ βᾶὺ, Εἶβε ὑΡ 5 δηὰ νψαὶκὴ Βαυϊΐ 

[δὶ γε τῇδ Κηῆον ἴμαΐ [6 5οῃ οὗ σῆδῃ Βαϊ ρονεγ 39 προ φάγῃ 

ἴο ἔογρίνε 51η8, (ῃ6 βαϊά ὑπο [ἢ βἰοκ οὗ [86 ρ415γ,}ὅ5 1Ὑ 588Υ ὑηῖο 
ἴῃεε, Ατίβϑ, δῃὰ Κα ὉΡ (Ὦγ οσουςἢ, δπὰ ρὸ ἱηΐο 81: τῃϊη6 Ὠοι86. 

25 Απὰ ἱππηηράϊδίεϊγ Ὧ6 Γοβα ὉΡ Ὀεΐοσε ἴβεῖη, δπὰ ἴοοκ τρ [δαΐῖ 
Μ ΏΘΓΘΟΏ Ὧδ ΙΔΥ, ἀπά ἀεραγίεὰ ἴο ἢἰβ οὐ 33 ἤοιβ6, ρ]ογ γίηρ, 

26 σοά. Απὰ (δεν ψεγα 411] δπλδζεά,88 δηὰ ἴΠ6Υ ρου θεά (οά, δηὰ 
ψοΓο ΗΠ1Ιοα ὁ ἢ ἔδαγ, βαγίηρ, ε αν βϑθη βίγδηρ [Ὠ]Πρ5 ὁ Οβαρ. νἱ: 
το-ἀδγ. ἔ πὴ 

27 Αμπὰ ἔδέϊσ ἴμ68ε [πηρβ ὃς ψεηΐϊ ἔοτίῃ, δηά 8νν 35 ἃ Ρυ ἢ σδη, ἃ Ματτ. ἴς. 
ἜΑ ὶ : φιιγὶ Μαχκ 

ΠδΙ,ΘΩ [1,ενἱ, 5: {{᾿ηρ’ αἵ [6 τεοεὶρί οὗ ουβίομι : δηᾶ δα 5ϊ]α 3. πο ἴ. 1442. 

28 ἰπι, ΕΌ]]ον 6. Απα ᾽δε Ιοξϊ ὅδ 41], τοβε 87 ὑρ, δῃὰ ξο]οννθά 1 (οι. νεε. 
29 Ὠΐω. Απὰά [1,ονἱ πηδάς Ὠΐπῃ ἃ ρστϑδί "᾿ ἔεαβί ἴῃ ἢϊ5 οὐνῇ 83 Ποιι56 : μα Οβαρ. χίν. 

Δηὰ "ἴΒογα 85 ἃ ρτϑαΐ σοίθρδῃγ 88. οὗ ρυ δ] οδη8 δηὰ οἵ οἵἴμεσϑ ΞΥΒΗΉΝΙ 
30 1ῃαΐ 5αῖ ἄονγῃ 8. ψἱἢ (με. Βιιϊΐ {πεὶγ βουῖθεβ δἀπᾶ Ῥῃαγίβθος Ὁ δ΄ 

ΓΑΌΓΙΩ ΓΘ ἀραίηϑί ἢ15 αἴ50 0168, βαγίηρ, ΩΥ ἀο γε οδῖ δηὰ 
31 αἀτκ ἢ Φ1 ΡΟ] Ἰοδη5 δηὰ βϑἰηηοτθ ἡ Απὰ [6515 δηϑνεσίηρ 

8814 υηΐο Ποῖ, ΤΏΘΥ τΠδὶ αὶ Πο]ς 5 ἡδοα ηοί 48 ἃ ρῃγϑιοίδῃ ; 
32 Ῥυΐ ἴῆεγ [πΐ δ.Ὲ βἰοῖ. “1 σᾶπια ποῖ Ξ' ἴο 04]} [86 τρῃτοοιϑ,,δ α ὕοαρ, 10 
33 Ὀυΐ ΒΙΠΏΘΓΒ ἴο Γαρεηΐδησθ. Αηά [Π6Υ 581 υπίο πηι, ΝΝὮΥ ἀο 46 

[ῃ6 ἀϊδοίρὶθβ οὗ Ἰοβῃ ἰαϑὶ οἔΐζδη, δῃν] τῇδε ἢ ργαγεῖβ, δῃὰ [1κ6- 2 ὕβαρ. ὕ. 37. 
156 5 χάε αλεοίῤῥες οἱ τῆς ῬΠΑΓΙ56 685 ; Ὀὺϊ τηΐης οαΐ δηά ἀσηκ 

144 Απμὰ δ6 95 βαϊὰ υπΐο ἴδ, δὴ γε τρᾶκε ἴῃς οδι]άγεη 9" οὗ [ῃ6 
435. ὈΓΙΔΘΟΠΔΙΏ ΘΙ [αβῖ, Ψ 16 (6 Ὀτἀερτοοηλ ἰ8 ψὶ τ τε ἡ Βυϊΐ 

τῆς ὅ9 ἀ4γ8 ψ}1}} σοχῃς,}:} ἤδη ὅ3 τὴς Ὀσιἀδρτοοπὶ 50.411} Ὀ6 ἴακθη 
ΔΌΝΑΥ ἴτοπὶ ἴῃεπι, δηἋ ὅ8 [ἤδη 8}411δ6 [ΠΟῪ ἔαϑδί ἴῃ ἴοβα ἀΔγ8. 

36 Απά ἢδ 508 αἷϑὸ ἃ ρα ππῖο ἴθ ; ΝῸ πλδὴ ρυςειῆ ἃ 
Ρίεος οὗ ἃ ΠΟῪ ραϊτηθηΐ ὉΡΟ᾿ 8ῃ οἱά ; ἱξ οἴδογνβα, [ἤθη Ὀοίἢ 

Ἅ1. ὉΡ ἴο 33. [1165 38 βεείπρ' Ψ ρ»εἰξ αηῖο Βἰτι 
36 τῃδλῖ 36 Βυϊ 6505 ρεγοαίνίηρ [ΠΟΘΙΣ γαδβουΐηρβ, δηϑνοσεα δηᾶ 
31 ΔΓ 386. ΑΥΪ56 Ὁ ΔΌΪΒΟΥΙΥ͂ 
80 Ἠΐτη τηαϊ γγ»͵ὰ8 Ρα] δε 81 υηΐο 82 "117 ΟὟΤῃ 
᾿ Δϑίοη βηπιθηΐ βεϊζθὰ οἡ πηι 41] δέ ΘΠ ο]ά 
δδ ΗΪδοε οὗ (0]], δηὰ βαἰὰ 86 ξογβοοῖς δ ληὰ χτοβ6 
88 της 80 γεγο δἰ ἰἰηρ δ τηδαῖ 
40 ([ἢ6 ῬὨΔΙ 5668 δηά 1ποῖγ βου 65 41 “πεεγέ ἰὴ 6 
43 ἴὴ ἤθδ!ἢ 48. ἤδλνα Π0 πεοδᾶ οὗ 44 τὴ ηοΐ (ΟΠγ6 
46 γἹρῃιςἝ Οὐ ΤΊ δΏ 46. γε ὮΥ ἀο ΑἹ ἐρφογέ 4150 
48 65.1.5 40. ΒΟἢ8 δ0 ο»εἰζ ἴῃ 6 δῚ (.} ἰηϑῖεδά οἵ (,) 
68. λῃὰ ψΏδη δδ ογ»εὐΐ ληὰ δε ..1}} 



(ΒΑΡ. Ν. 12--30.] ΤΗΕ ΟΟΘΡΕῚ, ΑΓΟΟΚΌΙΝΕΑ ΤΟ {ὑ0{ὑ ΚΕ. 379 
[6 πὸῖν τη κοίῃ ἃ γεηΐ, δπά ἴῃς ρίθος ἴῃαΐῖ ννὰβ8 ἡαζϑρ οιξ οὗ [6 

2327 Ὧδ6Ὰ ἀρτεείῃ ἠοῖ ψ ἢ τἢ6 ο]α. δ Αηά πο πδη ριικίεῖῃ πον Μ]ΩΘ 
ἰηΐο οἷά Ὀοί!165 : ὅθ οἶςφα [6 πον ψὶηθ ΜΠ] Ὀυγϑὲ [6 Ὀοί165,56 

38 δηὰ ὅϊ Ῥς 5ρ11|6ἅ, ἀαηὰ τς Ὀοτ1165 δ 5}4]] 8 ρεσίβϑῃ. Βιΐϊ ΠῈΝ ψ]η6 
30 τηυβῖ ΡῈ ρυΐ ἱπίο ῃδν ὈοίΈ[68 ; ὅθ Δηὰ Ὀοίῇῃ δὲ ργϑβεγνεα. θ᾽ Νὸ 

ΤΆΔ 8150 δ] ἢδνὶπρ ἀσιιη]ς οἷα τὐΐηδ βἴγαι ρ ῖτναγν ἢ ἀδβίγεῖ ἢ ἠδνν ; 

ἔοτ ἢ6 βαι ἢ, ΤῊθ οἱά ἰ5 Ὀοίζοσ. 8 

δ ΝΟ τῇδῃ σεηά δῇ ἃ ρίεοα ἔγτοῃι ἃ πονν ραιτηθηΐ δηὰ αὐτο ἰξ ΡΟΣ δὴ οἱὰ 
ξαιταθῃῖ; εἶδε δ ΜΠ] τη ἴδε πεῖν, ἀπὰ αἷϑο ἴδῃς ρίδος ἔγοτη ἴδ πον 
Ὑ71}1} ηοῖ ἄστεος ψ]τἢ [Π6 οΪά. 

ὅδ᾽ 5κκΊη5 δῚ δῃᾷ 561} ν]}}} 
ὅ0 σγεῖξ αιιὰ ὈοΙὰ ἀγὰ ῥγεβεγνεα. 
5 σοοὰ. 

δδ ψ1]} 
61 Αηὰ ῶο πηδῃ 

δὉ ἔγχε βῇ βκίηῃϑβ 
. 85. δ» βιταὶ σ ΛΕΝΤΑΥ 

ΟΗΒΟΝΟΙΟΟΥ. Τα οσσατζτγέηοδβ τηοηποποα ἴῃ 
[}5 βεοιίοη ἂῦὲς ἀειδ δὰ Ὁ Μαίίδεν δὰ Μαιῖο. 
ΤὨε [Ιδἰΐον (1. 40 -- 11, 22) ρίδοςβ ἴδβοτα ἰῃ ἴῃς βαπς 
οσάου, θυ Μαίδεν ἰηϑεσίβ ἴῃς Ὠδα]ησ οὗ ἴδε ἸεροΥ 
ἱτητηςἀϊαίο)ν αἴΐογ 6 ϑεπηοη οα ἴῃς Μουπὶ (Ο(ΠΔΡ. 
1}. 1-4}, ἀπὰ στγτοὺρβ ἴῃς οἴου ἐνθηῖβ ἰορεῖποσ 
δέον ἴδς τεΐυσῃι ἔσοπι αδάλσγα (1χ. 2-17)}.. Τῆς 
ογάοσ οὗ Μδεῖς, υΡ ἴο ἴπ .8]} οὗ 1[κυἱ (Μειδμον), 
ἷ5 ἐχδςῖ, θὰὶ [μεν 8 ἔδαϑδὲ 6] οηρβ ἴο ἃ ἰδίεσ ρεγίοα, 
566 οὐ Μαῖϊ. ἰχ. 2-17 ; 1110 Σ ; ΟΟΙΏΡ. ΜΑΙ ἰ. 40- 
1, 22. Τῆς οδὶςδξ ρδου αν οὗ [ὐἰκο᾽8 δοοουπῖ 
15 ἵπ γογ. 39. ὁ 

Ψεῖβ. 12-.[6-Ἡ ΗΈΑΙΙΝΟ ΟΓ ἃ ΓΈΡΕΒ. ΟὨΘ οὗ 
ἴδο αἰτίο5 (νεῖ. 12). ῬΓΟΡΔΟΪΥ ποὶ Οδρογη δ 1), --- 
ἘΠῚ οὗὁἨ ἸΟΡΙΟΙ͂. Α ἴοσῃὰ οὗ ταθαΐϊολὶ δοσύζδοΥ, 
ΤΟΌΔΌΪΥ τεξοιτίηρ ἴο ἴμ6 βευυῖν οὗ [86 ἀΐβθδβα 

ἴῃ (818 οα86. Ου {8198 ἀἰβ6δβε, 5586 Μαῖς. υἱξϊ. 2. 
Ιη νϑσ. 14, ἴμοτα 18 ἃ σὔδησαο ἴο ἴῃς αἀἴτεςὲ δα άΓαβ8β : 
ναΐ αὉ, δηὰ ΒΘ ΤΠ γθο], εἰς. Ψοτῖ. 16 Ὀγδαῖτβ οὔ 
ἴδε αἀἶγεςοῖ οοηπεοοίίζοη οὗ ἴἶπης ἢ παῖ ξΟΙ]ΟὟΒ; 
ἴδε Ἰεηστῃ οὗ ἴῃς ἱπίετναὶ ἰ8 αῃοοσιδίῃ, 

ψεῖβ. 17-26. ΗΈΑΙ͂ΝΟ ΟΕ ΤῊΞ ῬΑΒΑΙΥΤΙΟ. 
66 οὔ Μαῖϊ. ἰχ. 2.-8; Μαχὶς ἰΐ. 1-2. ΤᾺ 8 δο- 
οουηΐξ οοηΐδὶῃβ τρδτῖβ οὗ ἱπάδρεηάδηοα. 

γεν. 17. Οἱ οἱθ οὗ ἔϊοδο ἀδύῦβ. ῬΥΟΌΔΌΟΙΥ τὸ- 
ξοττίηρ, Ὀυϊ νΕΣῪ μά εβη το ]γ, ἴο (Π6 Ὀσεδορίησ ἴουΓ 
οὗ οὔδρ. ἱν. 44. -- - Ῥδδσίδοθο δηἃ ἤθδοῦοσε οὗ [0 
ἴων. δου δ Ὁ Γἀκὸ; Ὀυϊ [ἢ 6 ΟἿΒοΥ Ενδηρο ϑι5 
5 οὗ ἴδε “5ουῖθεβ ᾽ 45 οὐ)εσίηρ. --- Οπῇ οὗὨ ΟΥΟΙ͂ 

ν, δἴεο. τοῖα 411 ρᾶγίβ, ποῖ ὩΘΟΘΒΒΆΓΙΥ 
ἔγοσῃ δδοῖ δῃὰ ἜνεΓΥ υἹ]]ᾶσα. -- ἢ Ῥτοῦ- 
ΔΌΪ τθεγ Βαὰ οοσὴς ὑεῖ ὨΟ5Ε]6 ρυγροβα, 512η06 
οἡ 815 οσοδϑίοῃ νγὰ ἄγϑι ἀἴβοονοσ δὴ ἱπάϊοδίοηῃ οἵ 
δηϊλσοηίϑ. --Απὰ [16 ἈΟΨΟΣ οὗ [Π0 Ιοτὰ '͵88 
συ δ εἷπι ἴο Βοδ]. ϑοιῖης δυϊδβου 65 τεδά : "τμαῖ 
ἢδ ββουϊὰ ποαὶ ἴδ." “1,οτά᾽ τοῖοι ἴο σοά, 
ΑἸϊδουχὴ Τκὸ οἴει ΔρΡ]1ε5 ἴδ8 ἴοπῃ ἴὸ οὐγ 
1 οτὰ. 

γοετ. 19. Ἢ (10 [119065β.ὡ. Τα 165 οἢ ἴῃς 
βαὶ τοοῦ οὗ ἴδ Βουβα ἰϊβ61{ ψογα σοσηονοά (866 οὐ 
Μαζὶ ὶϊ. 4). 
ες. 2:. ἴο τϑϑϑδο. Τῇς ΟΡΡοϑίηῃ; 

[ουσξ ἄσγοβα δἴ οῆςς, δηᾷ ἰξ γγ28 ϑοοῦ ΔηΒΕΓῈ 
ψοσ. 26. δεου δηχηθης δβοϊσϑὰ οἡ ἸποΣὰ δἱ], 

εἴς. [ἀκς δἴοης στη η ΠΟ 411 ΧΕ ΘΙΔΟΙ ΟΠ οὗ 
ποηάεσ, στλιίτυάς, ἀπ ἔδασ. Μαῖζμον ΞΡΕΔΚΒ οὗ 
ἴῃς 1491 ἵἴπο ; Μαϊῖς οὗ ἴδῃς τβί ἱπο. Μαίίδεν ἰῃ- 
ἀϊοαῖθ8 ἰδδὲ ἰμ686 ἔδεϊηρ8 ΤΟΤῈ ἴῆοβα οὐ (πὰ 
Ῥόορὶς, ποὲ οὗ [ὃς 580ςτὶ δηὰ ῬὨΔσΙ5668. --- 
Β Οὖγ νοσζγὰ δαγαάοα ἷἰβ ἰδικοη 
ἔτοτῃ ἴῆς ποσγὰ δεῖε υβϑεὰ. 

ψεῖβ. 27, 28... ΤῊΞ ΟΑἹ, ΟΕ [ἘΡῚ. ες οἡ 
Μαῖὶ. ἰχ. 9; Μαῖκ 1}. 123, 14. --- Βομοὶᾶ, πλοσο ΤΠ λη 

“βαν (Μαϊπεν δηὰ Μαχσκ) ; ορβεγνεῖ, ποϊοεδά, 
Ἰοοκαὰ οῃ. --- ΕΟΣΒΟΟΙΚς 811. Ῥεου]ατ ἴο ΓκΚε. 1 
τα ρ} 168 ποῖ ΟἿΪΥ ἴπς δοΐυδὶ τοὶ ηυ ϊϑπτηθπὶ οὗ 
ὙΠ Ὡς ψγὼὰ8 δὴ ἀοΐηρ, Ὀυῖ ἴῃ6 58ρίτὶϊ ἴῃ ΒΙΘᾺ 
6 ἐο]ονεὰ. 

ψειβ. 29..39. [Ἐν18 ἘΈΛΒΘΥ, ΕΤΟὄ. ΤὨβ. οο- 
ουττεὰ «αἵ ἃ ἰδίοσ ἀδλῖε. ὅ6ε6 οὐ Μαῖϊξ. ἰχ. 109-17; 
Ματῖ 1. 15--22. 
γε. 29ς. Α ρᾳτοοῖ ἴοδδί 70. δΗἷπι ἐπ ἱδ Βοτδ60. 

Μεποπεά ὃγ Γυἰκς ΟὨΪΥ, Ὀὰξ ἱπρ]οὰ ἴῃ ἴμς οἰμοσ 
ϑοςουπῖβ. 
εν. 3ο. ὙῺΥ ἄο γ0 θδὲ, εἰς. Μαίδον δὰ 

Μασὶκ τεργεβοηϊ ἴδε οδ]θοϊίοῃ 85 γαϊβοὰ δρδίηϑι 
ἴδς οσοπάυςξ οὗ οὔὐγ οτὰ. Βαϊ τὰς αΐδο!Ρ]65 αἷ3ο 
δἴο τι τἴλ6 Ρυ] οΔη5 δηὰ βἰηποῖβ, ΤὨς τάβυ]ῖ 
σου ἃ 6 ἃ ὑσοίοβϑὲ ἔγοσῃ ἴῃς Ῥμασίϑοοϑ δραίηβὶ 
Ὀοζὰ ἴῃς Μαβῖεσ δηὰ ΗΪβ αἰβοΐρ]ς6β. 

γει. 3323 πὰ [δ6γ δαϊὰ ἴο πἷπι. ΤῊ8 56 ετ}8 
ἴο τοΐοσ ἴο ἴμ6 Θοῦῖθεθ δπὰ Ῥμαδσίβααβ (νου. 20). 
ΜδΕΏΟΥ τᾶ κ68 ὁ (Ώς ἀπο ρ] 65 οὐ Ομ ἴῃς αυς68- 
Ὀοποῖβ, ἀηὰ Ματκ ἰοἱη8 Ὀοϊὰ οἶλ5565. Βοίῃ σγεσε 
ΡΙεβρηῖ; [ΠΟῪ τεῖα ἱορϑίβου ἴῃ ἐδοῖσ ργδοῖος 
(8εε οἡ Μαῖί. ἰχ. 14), ἃ8 ῬΧΟΌΔΡΟΙΥ ἱπ ἐπεὶς οὈ)δο- 
ἘΟΏ8. ---Ἴο ἀἰδαΐ»]θα οὗ δοδη, εἴς. ὙΠ 15 15 ποῖ 
ἴῃ [μ6 ἔοτηι οὗ ἃ ᾳυεϑίίοηῃ. --- Απὰ ΣΔΔΙΘ ῬΣΑΥΘΤΒ. 
Ῥεουᾶτῦ ἴο Τὺκ6. [Ιἱ τοίουβ ἴο βἰδίδα ὑγάυοσϑ, 
κα ἴῇοβε οὗ Δ90 6 68. 

νεῖ. 324. δὴ γὁὺ πιδῖτο, εἰς. ΤὐκῸς Ὀτίηρβ οὐ 
τῆς τϑάβϑοη ΨὮΥ (Ὡς ΟὈ]εσίοΥΒβ τησϑὲ [211 ἴο τηδὶες 
[δ ς αἶδ8ς.}Ρ}65 ἔαϑί. 

Οὔβεῖνς ἴδ6 γε. 35. ὅεε οὐ Μαῖϊ, ἰχ. 1ζ. 
8Ο]ΘΙ ΠΣ οὗ ἴῃς οοτγεοςὶ τεδαϊην. 

ψετ. ἦ. ἘΠῸ0Ὸ 80 Ὑ111] τουὰ ἴδ βοῶν, διὰ δἷδο, 
εἴς. ΤῊΪΒ ρδτὶ οὗ ἴδε νόῖβε αἰ οσβ ἔσουῃ [ἢ ὈᾶΓ- 
4116] ρδβϑαρθβ, 'ἰπ σερτοβϑεηϊηρ ἃ σομόΐε ἀϊδαάνδη- 
ἰᾶξε. “1π Μαϊζμεν δηὰ Μδτγκ ἴπὸ τοϊβοδὶεξ ἀοης 
ἰβ ἀαδο θ νι ἐχρτεββεά, Ουγ [οχὶ ἰ5 ΤῸ βὶσ- 
πἰδοληῖ, ἀπὰ σερσοβοηῖβ ἴο 05 [ἢ ΒΡΟΙΠΪ ΠΩ ο βοΐ 
δυϑβίεσῃηβ ὈΥ ἴπῸ διϊοιηρῖ ἴο δηρταῖ ἴῃ ΠΕ ὍΡΟΙ 
τῆς οἹά : [ἢ πεῖν 1ο865 118 σοσῃρ  οἴδῃ 658 ; ἴδς οὐ, 
1:5 οοῃϑββίδθησυ" ΑἸέοτγά. 

ν εῖβ. 27, ἢ 566 οἡ Μαῖί. ἰχ. 17. Εσνν Ρ45- 
ΒΆ9565 σίνοῃ Ὁγ 411] ἴσος Ἐνδηρο δία ἤᾶνε Ὀδοπ 
80 αἰἰογοὰ ΌὈγ ἴῃς σΟΡΥ ϑῖ5, ἀπ ἴῃ ποὴς ἀοθβ ἰδΒα 
ἱηδερεπάσδηοσς οὗ ἴῃ6 γε ἌΡΡΘΑΓ σηοτὰ ΟἸΘΔΓΪΥ. 

γεσ. 39. πὰ πὸ 85 88 ἅσπηϊκ οἱᾶ 
ἀϑείσϑ ΠΟΥ; [0Σ ᾽0 δαί, ΤῊ οἹὰ ἰδ χοοᾶ. ϑοπὶς 
δυϊπουιεβ τοδὰ " θεϊίετγ᾽ (45 ἱπ Ε,. ΚΝ.) ; ἃ τεδαϊησ 
ἄπε ἴο δὴ αἰϊεηρὶ ἴο οχρίαὶη ἰς βεῆβε. ΤῊϊβ 
ΨΟΙΞῈ χὶνθϑ ΟΟΙΡΪοἴδη 655 ἴὸ ΟὟ 1 οὐ ἶ5 ἀἰϑοοῦγβα 
δηὰ σοηίλίηβ ἴΠ6 ΗΠ] ΔηΒΕΓ ἴὸ ἴδ οΟὈ͵εο ΟΏ 
Ταϊβεὰ ἰῃ γεσ. 32. ὙΏΕΓΕ 8 ΠῸ οοπιρατγίϑοη Ὀ6- 
ἵδαῦ ἰδς τεϊδῖινε Ἂχ θοπος οὗ Ὡὲν δηὰ οἱὰ 
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ψίης, Ὀυΐ Β'ΤΡΙΥ ἃ βἰδίεπηιεπι οὗ ἴπς τ ]8} (΄ ἀεβὶγ- 
οἴ ᾽ οὗ ομὸ δοουβίοιηδα ἴο εἰγϊηκὶηρ οἷά της. 
Τῆς οἠς δοουβίοπιοά ἴο ἴῃς οἹὰ Ὑ]η6, 84 Υ5 : [Ὡς 
οἸὰ 15 ῥ᾽ θαβαηῖΐῖ, ξοοὰ δηουρῇ ἰοῦ της, 1 βανε πὸ 
ἀεβῖσε ἴο ἔγγ ἴῃς πεν. Ὅλ 18 ὈτΕΟΙΞΕῖν ἴῃς δἵ- 
ἴυάς οὗ ἃ ξδ15ς ςοηβοσνδίϑιη. Πα οΥἹρίηαὶ ΔΡ5 
Ἰιοδϊΐοη ἴο ἴπ6 οὈ)δοίοιβ νγᾶβ ἱπίεπαςαὰ Υ οὖγ 
ογὰ σδίη]ν ἔογ ἴα ἰηϑισυσίοη οὐ Η!5 ονη αΪ8- 

ΕἸΡΙΕϑ, ἴο 580 “ον πδίῃυγαὶ ἰὲ 5 [δὲ ἀ15ς.1}]68 
Οὐ ἴομῃ ἂπὰ οὗ ἴῃς Ῥμαγίβεεβ οουϊὰ ποῖ ὑὕτίηρ 
[Ποπιβοῖνο8 ἴο σίνα ὑὉρ ἴῃς οὐαὶ ἔοττὴβ8 δηὰ οτζγά!- 
Ππᾶης68, ΠΟ παὰ Ὀεσοιης ἀδασ ἴο ἴδηι, ἀπὰ ἴο 
βυϊνδιίταίς τὴς μόῖῦ 11ξε δοοοταϊηρ ἴο Η]8 ῥγηςὶ- 
ΡΙε5.᾽ (Μεγεῖ). Το " οἱδ᾽ τὰγουρδουΐ 15 τῆδί 

ΓΟΗΑΡΤΕΚΒ 

ΤΗΕ ΟΟΘΡΕῚ, ΑΓΟΟΚΌΙΝΟ ΤΟ ΚΕ. [(βαρ. ΝἹ. 1-τ 

θ [βῆ ; τὰς “πεν, τὰδῖ 15 ἀϊἰβιυ πον ΓΒ τίβ8- 
δη, ἴῃς ραταοε δηὰ ἔτεεάοιῃ οὗ (ἢ ροβρεὶ. -- ΤῊς 
Ἀτϑὶ αἰβοῖρ 65, 85 [εἐννϑ, ἯΕΤῈ ποῖ ΤΟΔαΥ δὲ οτος ἴὸ 
το] Ἰ8ἢ ἴῆ6 ποῦν ψἱη6. -- ΤῊς νναταϊηρ ἀραϊπϑιὶ Ὀτγίπρ- 
ἴῃ Ἰερα] 8πὶ ἱπῖο ἴἢε ροβρεὶ ἰ8 οοπίδὶποα ἴῃ 4]] 
τὰς δοσουηίβ; Ὀυΐ πεῖὲ νγὰ δᾶνε ἃ τυοἢ πεεραεὰ 
δαιηοηϊήοη ἴο ραῦεποο. Ἐνδηῃ 1ξ σγξῃ ΟΡΡοβὲε ἴδ6 
πον Δηᾶ [πὰ ἴσας, Ὀδοδυβε {ΠΕΥ ἀτὲ οοηίεηὶ 1} 
ἴδ οἹὰ, ἀπὰ Ὑἱ}} ποὶ ἴα ἴῃς ἰσοῦῦ]ς ἴο ἐχδιηϊης 
ΜΠ Δὲ 8 ὨΘ ΝΎ, ΤΩ Οἢ 688 ἴο ΤΟ ΖΘ ΔΗΥ͂ ἜΧΟεὶ- 
Ἰεπος ἰῃ ἱξ, Ἰεῖ ὺ8 ποῖ ζοῦν νγέᾶγυ. “ομλ. χὶν. 
οοηίαίπβ ἴδς Ὀ6βὲὶ Ῥγυδοῖ 8] ΘΟ ΘΠ ΤΥ οἡ [ἢ 13 
ψοτΊγὰ οὗ ἴδε Ιοτά.᾽ 

ΝΙ. [{-ι1. 

Ζιυο ϑαδῥατά ἥὲήγασίσε αμα Ὠέδομδείο»ς. 

Ια Α ΝῺ 1 οᾶπλ6 ἴο ρᾶ58 οἡ [Π6 βἜεοοῃὰ βαρδίῃ αἴϊζεαγ ἰἢς βγϑῖ, κα Ματτ. χἧ 
χϑ;:; λει 

τμαῖ 6 ψγεηῖ 3 [Ὠτουρἢ τμ6 οοτγῃ ὃ Β6]45 ; δηὰ ὨΪ5 ἀΐβοῖριεβ 5.35 
ΡΙποκοὰ [6 δαγβ οὗ οοσῃ,} δῃὰ ἐἀϊὰ δαῖ, τυ ίηρ άφρε ἴῃ Ζλεῖν 

2 ὨδΔηάϑ. Απὰ 4 οοτίαϊη οὗ τῇς Ῥηδγιβθαβ βαϊά υηΐο ἴθ, ΝΥ 

ἄἀο γε ἰῃαΐ ΜὨΪΟ. ἰ585 ποῖ ἰανέι ἴο ἀο οἡ [6 βαρραίϊῃ ἀδγϑ8 ἐἶ 
24 Απᾶ 76815 δηβϑνογίηρ ἰμθτ 514, Ηανε γε ποῖ γϑδα 850 ΠΟ 85 ὃ 

(18, ναὶ ανία ἀϊά, ψ ἤδη Ὠϊπη56119 ψὰ5 ἃ μα προγοά, δηᾶὰ ἴΠοΥ 

4 ΜὨΪΟΙ 10 όσα νι ἢΐπὶ ; Ηον Βα ψοϑηΐ αὶ Ἰηΐο ἴῃ6 ἢοιι56 οὗ σού, 

δηᾶ ἀϊά ἴακα δηά δαὶ ἴῃς βῃ  γοδά, δηὰ ρανα 4150 ἴο ἴδ [ἢδϊ 
ΜΟΙ ΜΠ Ὠΐϊπὶ; νὩϊο ἢ ἰἴ 15 ποῖ ἰαννέι! ἴο δαὶ δυῖ 13 ἴοσ (ἢς 

5 ῥΓοϑῖβ δίοπε ἡ Απὰά ἢδ 5αϊὰ υηΐο τῇσι, Τῆδίὶ 13 τη6 ὅοη οὗ τἤδῃ 
ἰς 1οτὰ δἷ5ο 1’ οἵ ἴῃς βαθθαίῃ. 

6 Απά!ϊϊξ οαῖλα ἴο ρᾶᾷ885 4150 1 οῃ δηοίμοσ βαρρδίΐῃ, [πα ὃς δη- 

ἰεγεὰ ἰηἴο ἴἢ6 βυῃδροριια δηὰ ἰδυρῃῖϊ: δηα ἴποσε 88 ἃ τδῃ 

7 ΜὮοΒΕ 16 γτἱρῃξ απὰ ψ5 ἱμογεά, 

ὅ Ἅαλττ. χὶὶ. 
9-τ41) ΜΑδκ 
21. τ-ό. 

Απά (6 ςογιῦθς δηά Ῥῇῃδτγ- 

ἷϑο6ο5 ψαίομῃοά ἢ, ψῃοῖηοτ 6 ψνουϊᾷ ἢφδαϊὶ οὐ ἴῃ6 βαρρδῖῃ 

8 ἀδγ; 1 (μαὶ [6 Ὺ πιρῃϊ πα δὴ δοουβδίίοη δραϊηϑί 8 πὶ. Βαυϊῖ 
“Ὧδ6 Κπον {πεῖν [μου ρϊθ, δηᾶ 5 ἴο ἴῃς τηδὴ ψὩ] ἢ ἢ8α ἴῃς 
ΜὶΠογοα ἢδηα,.}9 Ε156 ὉΡ, δπὰ βἰδπα ἔοσίῃ ἴῃ ἴδ τηϊαϑῖ. 

ς 86 Μαεῖι. 
ἸΣ. 4. 

Αμπὰά 

9. ἢδ ᾶἴοβα δῃὰ 5ἰοοά ἔοσίῃ. ὙΏδη 84 [6815 39 ὑπο ἴθ, 1 ψ1}} 

851 γοῖ οὔξ τὨΐηρ ;3} [5 1ἴ ἰατῦξα] οὐ [6 βαρραίῃ ἀδγϑ8 3 ἴο ἀο 
[Ο ροοά, ΟΥ ἴο ἀο εν]}} 33 το δᾶνὲ 16,33 ογ΄ ἴο ἀεβίσου “7.979 Αμπά 

Ἰοοκίηρ τουπα δοιΐ Ὡροὴ ἴθι 411, ἢ6 8814 υηἴο [Π6 τηδη,3 

Θιγαίοἢ ἔοσίῃ τγ βαπά. Απᾶ ἢδ ἀϊά 80 : δηὰ ἢ15 δπά νγᾶ8 σε- 
[1 δἴογϑα ψῃοΐα 85 ἴῃς οἴμοι 5 ΑπΔΤ τΠοΥ ψεγα ]1οἀ τ] ὁ δά- 4 5 Τίαι δ. 9. 

1 ἃ 5ΒΔΌΡδῖῃ, δε »ιην αποΐσηξ σμζλογέζέδε ἐρ5 672 βοοοηα-ἢγοί 
3 τνᾶϑ ροίηρ 8 ἜΠΗ 4 Βυϊ δ ρ»ρεῖξ απο ΤΏ 6 τὰ 
6 118 Ἷ ἀαγὺ δ ανβῇ 9. Β6 

10 ἢ6 δηᾶ ἴδογ ἰῃαΐ 11: δῃϊοσχοα 18 σάν 18. ογεῖξ δὶ 
14. σνθῇ 16 ο»εἶΖ 4150 16 (ῆογο, δηὰ ἢΐ5 1 ΡΣ ἀλ 
18 ΠΟῪ ἴο Δ0οῦ 56 19. ἢ158 ῃδηᾷᾶ πἰτοσγοα 0. Απὰ 76505 «οἰ 
31 1 5} γοῦ 35. εἶ ἀΔγ5 38. ἤλττ 36 ἃ Ἰ1ς 
ὁ ἩΪπῚ 35. ,2λὲ δεεέ σεείλογίξέδς οντὴξ [0] 45 ἴ[Π6 ΟἾΝΟΣ Ἵ Βυϊ 
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Ὧ6855 ; Δηἀ σοϊηησηθα οὴδ ΜΙ ΔηοίδοΥ ψνμδὶ [ΠΟΥ τϊρϊ ἀο ἴο 
Ϊ6βυ8. 

5ΕΕ οὐ Μαῖΐ. χὶϊ. 1-14; Μαυκ 11. 23-:}}. 6. 
Γλικε᾿8β δοοουηΐ γαϑθ} Ὁ] 65 ΤΟΥ ΟἸΟΒΟΙΥ (ῃδὲὶ οὗ 
Μαγκ, Ὀυϊ τ[ἢς διρυμηοηΐβ ἴῃ τεραγὰ ἴο ϑδθραιῃ 
οὐυβεογσνδηος ἃσὰ ἑουηὰ ἱπ ΒοΙΏ ἴδε ΟἸΠΘΙ ὩΔΙΓΆ- 
ἶνεβ. ΤΏΘΙΟ ἀγὰ ἃ 6 ΠΟῪ αεδἰΔ118, μα οὗ τ Ὡ] ἢ 
(Ὡς σογηπλοη γοϑαϊηρ ἴῃ νΟΥ. 1) Ὧ45 οδυδβεα τυ ἢ 
ἀμ ου ιν. 

γεν. 1. Οπ ἃ δαδϑαῖίδβ. Τῆς σοχημοῃ τεδα 
“βεςοπα-ἢγϑι,᾽ 849 σοοὰ βυρροτῖ ; Ὀαϊ ἴ8 οταϊτίο ο 
ἴῃ (6 οἱάεβὲ δηάὰ ἡνία τη 3 Υρ5. [18 ὑσχοῦ- 
4Ὁ]ε ἴῃδῖ [158 υηυδυλὶ ῥῆγαβε ἅσοϑςα ἔγοῃι [Ὡς θῈ 
ἄρ τορείθοι οὗ ἵἴτο Οσδξεὶς οσάβ (ϑεσοηάα... 
βγβῖ), ΣΟ δὰ Ὀεξδη τυ δη ἴῃ [δς ΤηΔΙρΊη ἴο 
ἀἰβε ρα 8} (πὶβ Θαρ δι Σαβρο  ΘΙΥ ἴσο (μδὶ 
τ] οηδα ἴῃ ἷν. 231, Δηα ἰῃλί ἰῇ νεσ. 6. Μδηγυ, 
Βοννενοσ, [ἰηὶς [Ὠ6 βἰησυ αι οὗ ἴῃς Ῥῆγχαβε δὰ 
ἴο ἴλς οηγϑϑίοη. 1Ὲ Τὺκο αἰα '86 ἰἴ, [Ὡς πιθδῃ- 
ἴπρ τηυϑὲ ανῈ Ὀδδὴ οὐὰ Κηονῃ ἴοὸ ΤὨΘΟΡΆΪυ8. 
Ἐχριδηδίοῃβ οὗ ἴῃς οοϊηηοη σεδαϊηρ : (1) Τδὲ 
ἴξ πγεδηΐ ἃ ἔεδαβϑίὶ αδγύ ἱσιῃ δ ϊδίοΥ ἕο] οννης (ἂς 
ϑαῦθδι (θυϊ [λυ ἴδ σοπίτονειϑυ ἀρουΐ Θδῦθδι ἢ 
ΟὈΒοσνδῶος 0568 τη οἢ οὗ 115 Ροιηῦ) ; (2) ἃ ϑ4Ὁ- 
Ὀαΐῃ ρὑτεςοεάςα ὉΥ͂ ἃ ἔεαϑὶ ἀδγὺ ; (3) ἴῃς δτϑί ἀδῪ 
οὗ υπ]εανεπεὰ Ὀὑτγεδὰ ; ἐάε δαῤῥαίά γο σενέπρ ἐξέ 
“εεοπα (4. οὗ ἐλε ασεουέν, ἔζοτα ΠΟ ἢ [6 βενεῃ 
65 ἴο Ῥεδηίΐίδοοθεὲ ψεγα τεοκοηδὰ (16 υϑ02] 
νον) ; (4) ἰὰς τϑὶ ϑαθρδιῃ οὗ [Ὡς βεοοῃὰ στῃοπίῇ ; 
(6) τὰς ἄγοι ϑαῦρδιίὰ οὗ {86 βοοοῃὰ ὑδδᾶσ ἴῃ ἴῃς 

οἷς οὗ βανθὴ γοᾶτβ. ΤὨ18 νου]Ἱὰ χ [με ἀδίβ 48 
τῆς ἄτβὶ Θαθθαϊῃ ἴῃ ἰδ 6 τοηῖῃ λήσα, ὕ. σ. γ82. 
ΑΙ] ἰλ688 Ἵχρηδίίουβ δβϑυσηα (πὶ ΤὨΘΟΡὮΣυ5 
νᾺ35 δοαυδιηϊδα τ] ἃ τε πΙ 8] ἴσστῃ ἴῃ [ῃς {εν 
Ἶβῃ ΟΒυτοῦ γεδσ, ΒΊΟΣ 18 ποῖ ἔουπά δηγνῆογα 
εἾ5δς. (6) τῆδι Τακε δὰ δἰτεδαυν τοϊὰ οὗὐ ἵπο 
ΘΑΌΡαΙἢ 8 (Ἰν. τό, 31), ἀῃὰ 8ἃ5 δ ΠΟ Ὀερίη8 ἴο 
1611 οὗ ἔνγο οσε, ἣδ 5ρεᾶκβ οὗ 118 85 ἴῃς ἄγξῖ οὗ 
[ἢς βεοοῃὰ ρῥᾶὶγ, 2. Ζ., " βεςοηα-ῆτβι. Βυϊ νἢδί 
τολᾶοσ ψου]α ᾶανε υπάοτβίοοα ἰξ 80 δ δτβὲ βίσῃθῦ 
ΤὨε σταίη ταϊρὰϊ ὃς στρα ἴῃ ΑΡΥΣ], Μδγυ, οὐ της, 

80 [δδῖ ψὰ οδηποὶ 5 ἀείογηχϊης ἴῃς ἔἶπη6 οὗ Υ6ΆΓ. 
ΤὨε σομπηπιοη ΥἹΟῚ πγ8 «65 [ἢ 15 ἴῃς ἢγβί Ἔνθηΐ δέζογ 
[6 βεοομα Ῥάᾶβϑονοσ, Δπὰ 8366 Κ8 Ὠδῖὰ ἃ ΠΟΠΒΙΙΩΔ- 
ὕοῃ. Βυῖϊ δοοογαΐϊηρ ἴο Απάγονγβ ἰἃ ψὰ8 ἴνο 
τλοηὮ5 δον ταὶ Ῥδββονοσ, ἰὴ ἰἢ6 ἢγβι γδδγ οὗ 
ἴῃς (Δ) 1] 6δη τλϊπἰ5ΌΎΥ. -- ΒΟ ίησ (ποσὰ νῶι Ὠιοὶν 
Ββαπδα, ῬδΟΌΪΑΓ ἴο [Κ6. ΤὨΣ ἔοστῃ ἰπαϊοδίθβ 
ταὶ [6 τυ ςα δΔηα δίε, 45 ἴΟΥ ὑγθηΐ. 

ψεῦ. 2. “ὕπο τδει ̓̓  185 ἴο Ὀς οχἵωηϊεα. 511} 
τὴς ἀἰϑοὶρ]65 ἅτε δαάγεββοῦ, 'ῃΏ Μαιδον δὰ 
Μασῖς, ουὖὐῦ [οστὰ. ὍΠΟΥ τεϊηοηβίσζαϊεα ἢ ἔδοβα 
ψο αἰὰ τὴ6 υπϊννέυ! δοῖ, ὈυΣ ψψου]ὰ πχᾶΐκο οὐ 
Ι,οτὰ ΤαΒΡΟ 510]6 ἔοσ }1. 

γεῖ. 3. ΗδΥο Υ9 ποῖ τοδᾶ ούϑι ἔμΐ8 1} Α 5(τοῃ; 
ΘΧΡΙΟβΒΊΙΟῺ (σομρ. Μδγὶς ΧΙΪ. 10) λρὶ γηρ ΤΟΙΣ 
αἱΐοῦ ἰρηογᾶηςα οὗ ναὶ [Ὡς ΘοΙρίυΣε5Β τηϑδηΐ. 

ει. 5. ἴῃ οὔε οἔ ἴδε οἷά τηδηυβοσρίβ, [ἢ18 
ΨΟΙΒῈ 15 ὑἰδοεα δέϊοσ νεσ. 10, δῃὰ ἰηβίοδα οἵ ἱΐ 
ΒεῖῈ ψογὰβ ἴὸ 18}8 εἴεςϊ : “ΟΡ βαγνίηὴρ οὐ ἴῃς 
βᾶτης ΟδΥ οἣς Ἰλρογίησ οὐ (6 ΘαΡΌΔ(, Ηε 5δ]ὰ 
ἴο Ὠίπι : ἱξ ἕδου Κηοναϑὲ τῆλ ἰδοῦ ἀοσϑί, ἰου 
ατὶ Ὀ]εββεὰ , ἰξ δου ηονοϑβὲ ποῖ, ἴθου τί οσυγϑεὰ 
δηὰ ἃ ἰγδηβρυοβϑου οὗ ἴῃς ἴα. Βυῖ [1 5 ἱπηρτοῦ- 
ΔὉ]6 ταὶ ΔῺΥ οὔὰ σου] μάνα Ὀδεη ἴμ8 ἸΔοτίην, 
ΟΥ [δδί οὐὐ 1οτὰ πουϊὰ ἔδυ ογεαΐα πδαα]655 οΡ- 
Ροϑβίου δηὰ τλὶϑυπαδγβιδηαϊης. 

γεῖ. 6. Ομ διήοῖδος δδῦρδιδβ. ῬσοῦδΌ (ἂς 
ποχὶ οὔθ. ΤῊ]8 δϑαῖϑ τόσα ᾿ἰἰκεὶγ ἴδῃ [δὲ ἴῃς 
ποχὶ ἀἂν ψὰαϑ οὐβεσνοὰ 45 ἃ ϑδῦδδι. -- Βῖσδς 
μδηᾶ, ὁ ρεοϊπεὰ Ὀγ [μὰς ΟὨΪΥ. 

ψεῖβ. 7-|10 ἄζτεβ οἱ βεὶν ἢ ΜΑΣΚ᾿Β δοοουηῖ. 
Μαιΐδεονν ἰηϑεσίβ ἴῃ (18 οοηῃηδοϊίΐοη ἃ ἰμουρῆϊ 
ταθητοηδὰ Ὁ Γὸ 45 υἱέεγεα ΟἹ ἃ 5ἴτα τ οσολ- 
ϑδίοῃ (οβδρ. χίν. 1--5), Ὀαϊ τΏδΣΘ ἰβ Ὧ0 ΓΕΆΒΟυ οΓ 
ἰηξοττίηρ ἃ σοπξυβίου ἴῃ (ἢ δἰδίεπιθηῖβ. 

εν. 11. ἘΠ|9ὰ υἱῖϊι πιδαᾶηθδα. [ΝΠ ΟΥΔ]ΪΥ, ὁ αη- 
ψεϊβάοτω,᾽, ἔοο βηποβθ. [τ 18 Πρ] δα ἐπὶ ΓΠΟΙΣ 
ὙΠ ΟΚΟα ΟΠ Ὀδολτης ἃ 56η36]655 ΓΑΖα. 

ΟΗΑΡΤΕΚ ΝῚ. 12--10. 

714 Οὐοΐος οὗ ἐᾷς Ζευεέσε. 

[2 ΝῺ [11 οαῖῃδ ἴο Ρ858 ἴῃ ἴῃ086 ; ἀδγ5, ἴῃαΐ α ἢ ψθηΐ ουὖϊ ἰηΐο « (ἴαρ. ἐκ. 
28; 866 ΟἾΔ. 

ἃ. 3 τοουηϊδίη ἴο ᾿ΥΑΥ, δῃα σοῃίϊηυθα 4]}1 πἰρϊ ἰπ ᾿γαγθῦ ἴο ν- 16. 
13 ἀοά. Απάὰ ψ ἤθη ἰΐ νγὰβ ἄδυ, ἤμ6 0116 μηο ἀΐ»ε ὃ Ἡ15 ἀ150 1065 : ὃ Μαξε. κί. 

τὶς 11}. 13. 

ς Δῃᾷ οὗ τῃδπὶ ἢ6 σῃοβα 5 ἔνεϊνα, ῃοπὶ 4130 ἣ6 πδιηβά Δροϑβίϊββ ; ε Ματτ. χ.»- 
14 ϑίηοῃ, (γ ομλ Ὧδ α'8ο παιηθα Ῥεῖεγ.) δηὰ Απάγαον ἢϊ5. Ὀσγοίΐδοσ, 
[5 Ϊαπιο5 ὃ δηά Ϊοβη, ῬἈΠΕὸρ ὃ δῃὰ Βαγίμοϊομηανν, Μαίζῃμον δ δηά 

α«ἱ Μλκπκ 
ἐμ. τότ-τοὸ ; 

ΟΥ̓ΞΊ. 1:3. 

ΤΒοξηδ5, [8π|68 ὅ [ὴ6 σοῦ; οὗ ΑἹρῆδιιβ, δῃὰ ϑίτηωοῃ Ἵδ᾽]δά Ζεῖο- 
16 165, Απὰ Τυἀδ5 Ζῴς δγοξλεγ οἵ δηγθ8, δηὰ [445 ἰβοδγίοῖ, νι οἢ 
17 4150 ψὰβ8 ἴδ ὅ τταϊζου. 

βῖοοά ἴῃ ἴδ6 ρῥ]αίη," ἀπὰ [ἢ6 σοιρδηΥ 10 οὗ ἰβ ἀϊβοῖρεβ, δὰ 48 

1 1656 3. (ς 
δ ἤ, 5672 δηὰ δέεγ7ογέ ἐλὲς παρε 
Ἴ 07, ἐλέ σον 

Απᾶὰ 4ἢε οδίηθς ἀἄονῃ 1 ἰδεῖ, δηᾶ “4 ἴσαι 

δ ογεῖζ υπῖο ἢΪπὶ 
6 γᾷ τγᾶβ οδ᾽᾽οὰ ἐῆς Ζοραϊοι 

8 ψῇῆο Ὀδοδίηδ ἃ 

οΦ γόοτγ. 

1:2 δα Μαῖιῖ. 
νι Σ. 

΄ δέπεν ἷν. 25; 
ἍΤ, ὍΣΣ. 7 

4 ἢᾳ οἴοβο ἔγοῃῃ (θη 8. 

9 οῃ ἃ ἶενδὶ ρδοθς 
10 ,ῃ6 δετέ σωέλογέζέες γεαά ἃ στεαῖ του ἰτυὰα 



3482 ΤΗΕ ΟΘΟΟΘΡΕῚ, ΑΟΟΟΚΌΙΝΟ ΤΟ {ὐὐΡλκ. [(Βαᾳ». ΝΊ. 12-49. 

δτϑαῖ τυ τας οὗ 11 ρδορὶς ουξ οὗ 2 411 [υᾶδα δηὰ 76 γι βδ]οω, 
Δηα ἔγοπ 18 [ῃ6 86ε4 οοδϑδί οὗ Τγγα δπὰ ϑίάοῃ, ψὩΟἢ σᾶτὶθ ἴοὸ 

18 ἈΘΑΓ δίτη, ἀπα ἴο ΡῈ μθα]θᾶ οἵ πεῖς ἀΐβθαβεβ ; Απά7ίμευ μαι. Μλες ἵν. 14: 

ΜΟΓΘ ὅ νεχοά 16 ΠΏ ἀηο]θδῃ 5ρ τὶ ϊ5: δηά ἴμ ον 5. ψογα ἢθαδὶςά, 
19 Απάὰ ἴδ6 Ψ80]6 16 τηυἹτυαάα ὃ βουρας ἴο ἰουοἢ Ὠἰπὶ : ἔοσ "ἔπεσε ἢ 3:9 Μαῖ 

ψνοηΐ νγίπς ουἵ οἵ Π Ὠΐτ, δηα μοαϊθα ζάφρε 41]. 

11 ἃ στοαὶ ΠΌΣΟΥ οὗ (ἢ6 
14 {γουδ θα 
16 411 [ῃ68 

12 ἔγοτῃ 
16 σ»μεΐέ δῃὰ {μον (σεεογάζρρ ἐο 2.4 ὀεεξ αωζλο» 45) 
1 ΡΟΨΕΥ οαπια τοστῇ ἔγοπὶ 

2 Ἐδερ. χις. τς- 

χῖν. 16. 
ἐ Μαχὶς νυν. 10: 

οἶδρ. νυ. 1τ7ῖ 
ψἱ!!. 46. 

18. ο»»"᾽Ζ ἔτοϊὴ 

ΟΟΝΤΕΝΊΒ. Ὧδε οδοῖςε οὗ ἴῃς Τ ψεῖνα (νογϑβ. 
12-[6)ὲ. Οομρ. Μδγκ 1). 12-|9Ὸ; Μαιδεν ρὶνο8 
[86 ἰδὲ οἱ ΑΡροβἕϊεβ ἴῃ {πὸ δοοουηῖ οὗ {πεὶγ Ὀείηρ 
δεηΐ ἔοσίἢ (Μαῖϊξ, χ. ; οοὰρ. Μαχκ νἱ. 7 Ε.. ; Γκκς 
χ. 1-6). ίεῦβ. 17-ιἰ9 ἀεβοῦῖθε τῆς τι] υᾶε68 ἴο 
ΜΏΟπὶ ἃ ἀἰβοουγθα (νο6Ὶ5. 20-.40) γγὰβ ἀεἰϊνετεά, 
ὙΓὨΪΟὮ 56 οτιβ ἴο Ὀς ἰἀδητοδὶ τὰ (6 ϑογπιοῃ οἱ 
[6 τηουηῖΐ, 866 ΡΡ. 54, 55. Αοοερἕηρ, θὰ νυτἢ- 
ουἱ ἐπβἰβάηρ ὕροῃ, ἴῃς ΙΔΘΠΕΥ οὐ τς ἀΐδοουσβεβ, 
νὸ πὰ Γὐκὸ τυ ἢ ἔΠ|6Υ ἴδῃ Μαῖῖμον ἰὴ ἀ6- 
1ΑἸ]Πἕἶὴρ [μ6 οἰγουτηδβίδηςσεβ, θυΐ 1655 1} Δῃὰ οχδοὶ 
ἴῃ ἴμ6 τεροσὶ οὗ ἔδς ἀϊβοουζβα. 
ΟΜ οΥ. 12. πὸ πιουϊαίη, ΟοΙρ. Μαῖίί. ν. 1:..ὄ 
Α βίγσγοηρ πίηξ οὗ ἰἀδη τ σὰ τπαΐ Τσοδϑβίοῃ. --- 
Οοπεπυθα 411 πἰρμΐξ ἴῃ ῬΓΑΥΟΣ ἴο Θοὰ. Ῥεου Αγ 
ἴο [Κκ6. Ῥγδυδσ Ὀεΐογε ἴῃς ρτεδὶ οσμβοίςς. (ου- 
Βϊοῖ ἴοο, ἘΠΕ [618 νν 85 σῃοβδῃ, 

γετς. 12. ἀἰδοῖρ]οδ. ἴῃ τὴς σὰ Υ 86η56 ; 
ἔτοσλι ἴπ|8 ἸΆΥΡΕΙ ἘΝ ΡΩΗΥ τς Ἱτοῖνο τοσς 
σἤοβθῃ. --Αροϑϊοδ. Τῆς πᾶπὶα 8 ΡῬΧΟΌΔΟΙΪ 
ἴνϑῃ δὲ [ῃ15 6. Ηε ἱπίεπαθεα ἴο βοῃὰ ἰδόσῃ 
ΟΥ̓, δἰ δουσῃ ἴδς. δου] βοηαίϊηρ ἕοτί ἀἰὰ ποῖ 
ἰδία ρἷδοβ υμῈ}]] δου βδοις ἰσαϊηίηρ. [ἃ νγὰ5 ἰῇ 
Κεθρίης τὴ δυο ἐταϊπίης ἴμδὲ ἴ[Βς6 πᾶπιε βῃουϊὰ 
μὲ φίνεῃ ἤτβί, ἴο Κεερ ἴδε ξυΐυσε ἀυγ Ὀεΐογε 
ἴθ. ὅ6ες οἡ Μαΐζξ. 1}. 14. 
Με. 14-|,Ἐ[΄6.6 ΤῊΕΞΒ [[,1]ὸὰ ΟΕ ΤῊῈ ΑΡΟΒΤΙΕΞ 

48 ὮΟΙῈ σίνθη ὑσεβθηῖβ πὸ ἀπο] !ε5. Τῆς ΕμΝ. 
ἰηαϊσαῖοβ δὴ διταηροζηδης ἰῃ ρδΐγβ, Ὀαὶ ἴὰς ποσὰ 
“ἃπα᾿ τηῦϑὲ ὃὈς ἰηβεγίεδ Ὀεδέοσε ὩΘΑΥΪῪ 411 ἴδ ς 
ὨᾶΤη68, Δα ἴΠ}8 [815 Διγδησοπιδηΐ [0565 115 500- 
Ρογτ, Τῆς ἵπεῖνς ἀγα ρστουραα ΠοΙς, 45 ἰπ ἃ11] τῆς 
ςβίδίοσυςβ, Ἰ τἢ6 Ὡδηγ68 οὗ Ῥοίοσ, ῬῈΣΡ δηὰ 
δατλθθ [80 δοιι οὗ ΑΙρῆθπε, 25 “3;γεΐ, “Δ διὰ πεέρέλ, 
δῃηὰ παῖ οὗ ΖΔ Ἰδοαχίοῖ α“. ἘΒείπεεη ἔμεβα 
ἴδ δᾶσῃθ ὨδΔΠΊ68Β (ΟΥ πδπι65 οὗ ἴῃς βδτῖὴδ Ρεσβοιβ) 
ΟΟΟΌ : [δς ἴῆτος ϑῃειτηθη δέῖεσ Ῥείεσ (Πότε ἴῃ 
[Π6 οτάξεσ οὗ Μδιίεν) ; δἔϊοσ ῬὮΣΡ ἰῇ ἰῃ6 ογάοσ 
οὗ Μαῖκ; Ὀεΐνεοη [Δτη658 ἴῃς βοὴ οὗ ΑἹρβδυβ δὰ 
7υἀδλ8 Ιβολσὶοίῖ, γε ἕανε ἤδσε βίχηοιι ΨῈΟ Ψψ88 οδ! θὰ 
[80 Ζοαϊοί. “’(δηδηδδὴ᾽ (Μαίμον δὰ Μδτκ) 
ῬΓΟΡΔΌΪ τλδϑῃβ ὁ Ζελιοί." - δαᾶαδ [80 ὈχοΟΐΒΟΣ, οἵ 

΄ 

ἀβο τὶς “ 80}, οὗ Ζαῶθβ. Ταῖθ τιυβὲ ᾿ς “Τ4Ὀ- 
υ5,᾽ οὐ " ΤἈδαάει᾽ (Μεαιίζῆεν ; σεῖς ἰὴς τελά- 

ἴῃς 185 ἀουθε! (΄ Τμδάάευβ,᾽ Μᾶσκ), βίπος {πδὶὲ ἰ5 
τὴς ΟἾΪΥ Ρεζβοὴ ποῖ δγαδὰυν ἰἀεηδεα. δ τὴλ 
ὅανα Ὀδδῃ ἃ Ὀτοΐδεῦ οἵ ἴῃς [ἀπλ68 υ5ῖ ΒρΟΚδη οὗ 
ΟΣ ἴδ ϑ8οῃ οὗ δβοῖῃς οἴδμοσ [δλῖηεβ. ε ᾿πο]ΐης ἴο 
ἴῃς ἔοστηοσ νίεν. Ὁ Βοῖμοσ ἢ6 5 ἴδς δυῖμοσ οὗ 
ἴδε Ερίδβε]ε οὗ [υἀς Μ}}} θὲ ἀϊδουβοεα ἴμεγο. 566 
οὐ Μαῖϊ. χ, 1-4ᾷ, δλπὰ δραϊηβὶ ἴδε νἱενν (μαὶ [Δτως65, 
]7ὰάς, ἀπὰ ϑίπιοη ψοσς " Ὀτοίμειβ οὗ οὖσ 1, οτά;,᾽ 
866 ΟὉ Μαῖϊ. χὶὶ. 5. 

γει. 17. ΤΠ δ νεσβα 15 ἰο θ6 οἰοβοὶν σοηηδοίεὰ 
Ὑ{1Ὴ νοσ. τό, Ψ ὶο ἢ βου] ἃ δηα τ] ἃ βοιιϊςοΐου ; 
(818 οἷδε σοῃ πο Οῃ 56 ΕΠ ἴ0 Ῥτεοϊυὰς ἴῃς ῥτε- 
νἱοῦβ ἀοἰ ἴνεῖυ οὗ ἃ ἀἰβοουζβε οὐ ἴδε ἴορ οὗ ἴδῃς 
τηουηίδϊη. -- Οπ. ἃ Ιόνοὶ 91]δοθ. ΤῊ τεΐθτβ ΠΟΤῈ 
ΠΑΙΌΣΑΙΙΥ ἰο ἃ Ρ]αῃ θεῖον ἴλ6 τιουπίδίπ, Ὀὰξ 1ἴ 
οδῃ Ιηδδῃ ἃ ἰδνοὶ ρἷδος οὐ ἰδε τηουηΐδὶπ 51ὰς. 
ΤΙΐβ βεῆϑε ἰ8 δλάορίεἀ Ὀγ ἴπο86 ψὴο Ὁρμο]ά ἴδε 
Ἰάδηυτν οὗ τ86 ἵνο αἰβοοῦγβαϑ, δηὰ 8 ἑανογεα ὮΥ 
(ἢὩ6 Ἀρρδδσζδαποα οὗ ἴῃς Ἰοοδ! Ὑ ποτα ἰδς ἀ5- 
σΟΌΣΒΕ ΨἯ245 τοδί ῬγοῦΌΔΪῪ ἀδ]νεῖεά : ἴῃς Ἡοτπβ 
οὐ Ηδϊῃ (5ες ΡὈρΡ. 54, 56). -- ΤΏς ΑΡοβίϊεβ ἅσε 
ΠΟΙῈ τοργεβεηϊεα 45 ᾿πηπιεαϊδίεϊυ ἀρουὶ Ηΐπ, τ θη 
8 ἀτοοῖ τυἹεἰτυᾶο οὗ ἰδ αἰδοῖ !]958 (1ἴῃ 186 σψἱὰδτ 
8656), ἴδῃ, 8 ατοθδῖ ΒΌΣΩΡΟΣ οὗ [Π6 ὈΘΟΡ]6, εἴς. 
ΤὨΪ5 ἀρστεεβ ψἱτἢ τῃὴ6 ῬΧΟΌΔΌ]ς ροβί οι δηα οοι- 
Ῥοϑίξίοῃ οὗ ἴπε δυάϊθησα 45 ἱτρ]16α ἴῃ Μαίϊ. ν. 1, 
ΜὯ1|Π ἰΔς βρεςϊδοδὕοῃ οὗ ἰῃς Ρ]δοεθβ ἔγοτῃ ὙΓΊ ΟΣ 
(ΠΟῪ ολπιε ἄζτεθϑ ἰῇ ΜαΙϊ᾿8 δοοουηΐ (111. 7, 8) 
οὗ ἴῆς ου]τυὰς διϊεπαάϊησ Ηΐτ ἀρουῦΐ 1815 {{π|6. 

Ψεῖβ. 18, 19ς. Οορ. Μασκ ἱϊ. 1ο, Σὶ, ΨΏΙΟΒ 
ϑυρρεδῖβ ἴμδῖ [Π]5 σοηοοῦχβα Δη4 ᾿γδβϑῦσς οὗ ἰῃοβϑε 
ΜΠῸ νουϊὰ Ὀς ποαϊοὰ Ὀερδῃ Ὀεΐοσα [δε σδοίος οὗ 
τς Ὑ πεῖνα δηπὰ οοππηυεα ΔΓ Υ ΤΟΥ στα ἀΟη, 
Α8 δΒονονοσ ἴδ οδ]εςϊ οὗ ΠΕ οοχμΐηρ γγαὰ8 ἴὸ 
ΘΆΓΙ 85 Ἧ611] ἃ5 ἴο Ὀς μοαϊβὰ (νεσζ. 17), ουσ 1οστὰ 
τοδοῆε5 ἴ6πὶ Α'ῖϑο. Τὴδ τγδο01685 ετα ἀοπισηοα 
ἴο θ6 ἃ ῥτεραζδίοῃ ἴοσ ἴῃς ἰπϑίσγυςίοι. --- ΒΡΟΥ͂ΤΟΣ 
ΟΒΙῺΘ ΟΣ Σ ἔσομαι δ. Οοιρ. οὔδρΡ. ν. 17; νἱ], 
46: Μᾶχκ ν. 20. 

ΟΗΑΡΤΕΚ ΝῚ. 20-49. 

7Ζάσς Τέξοογες αὐίον 1.4 Ολοΐεε οΥ ἐΔς Τευείνε (5 εγημον ορ ἐλθ  7ομρι). 

20 “5 
21 

ΝῺ δ6 Πξεά Ἂρ δΐ8 Ἔεγϑϑ οἡ δ15 41501Ρ}]68, δῃηὰ 5αἱά, ἢ ΒΙεββεὰ 5 πίη ΕᾺ 

δε γεὶ Ῥοοῦ: ἔογ γουγβ ἰ8 {86 Κίηραοιῃ οἱ αοά. ΒΙεββεὰ στ 55 

ἄγ γε1 [ῃδὶ ὨυΠρΡΕΥ ΠΟΥ : ἔογ γα 5848]} μὲ Η115., ΒΙ]6βϑββά αγ6 γεὶ 

22 ἰδμαῖ 66 Ρ πον : ἔοτ γα 584}} ἰαυρῇ. ΒΙ6βϑϑά ἃζὲ γε, ἤθη τη 

1 Ἄγ γε 



σβαρ. ΨΙ. 209-491] ΤΗΕ ΟΘΟΒΡΕῚΙ, ΑΟΟΟΚΌΙΝΕ ΤΟ {ΚΕ. 483 

5.411 Βαίβ γοῖι, ἀπά ἤδη [ΠΟΥ 58}} “ βεραγαῖα γοι ,υηρε ἐλείγ “ ὥστ. [οδὲ 

εορβαηγ,} πα 5}4]] ΤΕΡΕΌΒΕΣ ὃ γρῷ, δὰ “4 οαβί οἷξ γουγῦ ΠΔΠ16 88 ΟΣ ἴε 

23 6]], ἴογ [ἢ6 ὅοη οἵ τηδη᾿8 βδακβι Ἐα)οῖοβ γε" ἴῃ ἴμαῖ ἄδυ, δπὰ 

ΦἾΘΆΡ ἴογ ἸΟΥ : ἔογ, θεβοϊ]ά, γοιχσ τενναγὰ ἐς ρστεαΐ ἴῃ ἢδᾶνθῃ : ἴοσ 

24. ἰπ ἴδε {πὸ δ τηδῆηοσ ἀϊά ἐμεὶγ ξαί με υηῖο [86 ργορμεῖβ. 7 Βυϊ7 ἤκωαδεν κ᾿ 
ψο6 υπΐο γου ἰῃδΐ ἀγα τι ἢ ! ἔοσ γε 5 βᾶνα γεοαὶνεα ὃ γουτ σοη50- ἐμ σον ἢ 

25 Ἰαϊίοη. Νοε υπῖο γοι  (Παΐ αἵὰ ἔ11}7 ἔογ γε 538}411 ΒυηΡΕΓ. ΝΣ Δὰ 

νος υηΐο γα 8 ἀτῃδξ Δι ρἢ πον! ἔοτ γα 588}} ταλουγῃ ἀπ ΨΕΕΡ. ἃ ζόπριΡτον. 
26 ΝΝοε υηΐοϑ γοιι, ᾿ΨΏΘΩ 411 πλθη 5841} 5ρεαῖκ νε]}} οὗ γοι ! ἔογ 80 191 ὥρα: ]οδπ 

΄ (παρ. ἱ 4 

; χυὶ. 

ἀἰά {πεῖν ἔδίμευβ ἴο ἴῃ 6 4186 Ῥγορῃθίβ. μ τι ̓2ομη 

27 Βιυῖ 1 5840 υπΐο γοῖι ΨΈΙΟΣ 11 μθαγ, ᾿Τονα γουγ ΘηΘη 165, 9 ἀο 5 {δγ ν. 31. 

28 ροοά 3 ἰο πδπὶ ψϊοῦ 1: Ὠαῖα γοῦ, Β]655 ἴἢδηχ [ἢδξ ουγ86 γοι,, [6 γε: 35: 

29 Δπὰ ΡΓΔΥῪ ἴογ ἴμθυι ψνἰ οἷ 11 ἀδβρί θέ ΠΥ ἀ56 γου. Απαᾶυηῖο 18. 1:,23: Ἄρα, 
Ηἷτὰ τῃδί βγη τε ἴμ66 οἡ ἴῃ οπδ σῃ δεῖς οἴου αἷθὸ [86 οἴβοσ; δηὰ 2 βαττ. ν. 
δῖτα 14 (πΠαὶ (ΔἸ ἢ ἀᾶῪ (ὨΥ οἱοαῖς ἔοτθὶα ποῖ 20 ἑαξε ἐᾷ} ᾿σοδὶ 1δ 

20 4ῖ58οβ. Ὕαἷνα ἴο δνϑγγΥ τηδῃ 15 (δι δϑακϑίῃ οἱ Π (Πδ6 ; δηά οἵ Ὠΐτῃ 
41. [δῖ ἰακεῖῃ ἀνᾶὺ [ΠΥ βοοάβ δϑὶς ἐΐδρε ποῖ δραίῆ. Απᾶ 485 γε 7 πεν τς 

ψουὰ τπδὲ ἤθη βῃου]α ἀο ἴο γοιι, ἀο γε 4150 ἴο ποῖ {Πκουνί86. 

42 ΕοΥ δ 1 γε ἴον ἴδ ΜὨΪοὮ ἰονα γου, ᾽ν μδὶ (μδηὶς ἢᾶνε γεὺς ὕαον ἿΝ Ὑ 
33. [ογ βίππουβ αἶβο 19 Ιονα ἴποβε [μαῖΐ ἰονα ἴβεῃ. Απὰ ἰδ γε 4ο ροοά το ἢ 

ἴο (με ψὨΙΟἢ ἢ ἀἄο ροοά ἴο γοι, " Ψψῃδξ [δῆ]. ἢανα γα ἔογ 
34 51ΠΠ6 85 8150 19 ἀο ὄνϑῆ Ἅ τη6 βαῖηθ.0 Απά “1 γε Ἰθηὰ 20 ἡζενε οὗ "ἡ ὕοαρ. Μαῖ. 

ΜΏοτ γὰ ΠΟΡΕ ἴο τερσαῖνο, "ναί (πδηῖς μαναὰ γα ὃ οὺσ ϑἰ ΠΟ 5 
30 80 19 Ἰδρῃηὰ ἴο 5 ηθ.β, ἴο τεοαίνα 85 τι ἢ δραϊη., Βυΐ “Ἴονα “ 8596 νεσ. 27. 

γεῖ γουγ δηδη68, δηὰ ἀο 3) ροοά, δΔῃηὰ Ἰοηά, Βορίπρ' ἔοτ ποϊξίηρ 

ἀραίῃ ; 38 δηὰ γουγ τειγαγα 58.411 6 ρτεαῖ, ἀπᾶ "γε 3}8}} θ6 ἴῃε ἦτ ἜΝ 
Ομ] άτεη οὗ "τὰς Ηΐρμαβε : 35 " ἔοσ [δ ἰ5 Κίπα υπίο (86 ὑπιμαηκέυ] ἧ ἕξ μὲ : 

36 δηὰ 29 ἴῃ6 εν]. δ 586 γε τμδγείοσγε 3 τηθγοίξαϊ, ἂ8 7 γοὺυγ ἘδΙΒΟΓ ἦν (δι τὸ 
247 4530 33 15 ἡ τηϑσοϊξι]. “ Πάρε 33 ποῖ, δῃά γε 514]1] ηοῖ ὃς ἡπᾶάρεά ; ἜΞΣῚ 

οοπάρφιηῃ ποῖ, Δηἃ γα 5}8]1] ποῖ θῈ οοπάειμῃαα : “5 ζογρῖνε,3) δῃά « ἄξω τῷ 8. 08] 

48 γε 5841] ΡῈ ἔογρίνεη : 51. δ αῖνε, δηά ᾿ΐ 5811 ΡῈ ρίνβη υπΐο γοι ; ΠΙᾺ ΒΝ: 

δορά τηδᾶβυγε, ργεϑϑαὰ ἄόνῃ, δηὰ 33 Βα Κθη ἰορεῖῃου, δηά 83 συη- 
ὨΪηρ᾽ ονοδῦ, 58.411 πλθη ὅ8 σῖνα “ἰηΐο γον Ὀοβοῖῃ. ΕῸΓΣ ΜΙ (με “ ἴδ πος κὰ 

ΒΑΓ16 Ιηδαϑογα (ΠΔῖ γα πεῖς ΠΑ] 84 11 58.411 Β6 πχραβιγοά ἰο 74: χααὶ. 
γοῦ δραδίῃ. 

32 Αμὰ ἢς Θρᾶΐκα 86 ἃ ῬΑΙΓΔΌΪα υηΐο τῆι ; 4 δὴ (ἢς6 Ὀ]1ηὰ οδὰ 88 « Μεῖε. χν. τῷ 

40 ἴῃς ὈΠΠπά ὃ 5}8}1 ΤΥ ποῖ Βοΐῃ 411 ἱπῖο (δε ἀϊίοι Ὁ ΤΏ “Στ 
3. δχοϊυάα γοῦ 8 χρυ] 4 ογέξ γε δ᾽ ΒΆΤΩΒ 
δ ἐμ γὰ Τ᾿ ἐμιεγέ ΠΟῪ : μη 20 γοῖ, γε 9 μρο γοῖ 

10 ἴῃ [Π6 ΒΆ;)6 ΙΏΔΠΏΘΓ Ἱ (Παὶ 15. γγχ6]]} 
18 Τὸ 8 ἴτσοπι Ὠΐπὶ 16 ὙΠ ΠΠΟΙα πηοὶ τ γΥ οοδῖ 
16 ὁῃ6 Το» οὗ 18. Αηὰ 19 ἔογ Ἄνδῇ δἰ ῃῃθῦβ 
30 σγεΐξ Ἔν ἢ 31: ραΐῃ 45 τυ ς ἢ 33 (ὁ ζάερε 
35. ὭδνοΥ ἀεβραίτηρ, δμεξ σορα μέλον ες γεαα ἀεϑραϊτίηρ, οὗ πὸ τηδῃ 
Ψ. 5008 Οὗ ἴῃε Μοβὶ ΗΪρῇ 356 Δῃὰ ον]. 356 σ»ηΖ τἰπογοΐογα 
Ξ1 ὄνθῃ 28 38. σγεΐξ 4150 Ὁ Απὰ ]υἀρα 80 το ]θδ86 
81 το] ρδϑεα 853. γε πὰ 88 ΤὴδγῪ 8ὲ ἢδί ΤηδΑ ΒΓΕ γὰ πιοῖα 
8δ 75 6γ 4150 86 συΐας 1 ἃ ροἷΐ 



384 ΤΗΕ ΟΘΟΟΘΡΕῚ, ΑΓΓΟΚΌΙΝΑ ΤΟ {{ὕΚΕ. [(Βᾳ4». ΝΊ. 209-49. 

αἀἰβοῖρ!α 15 οί ον 15 τηδϑίεγ : 885. Βυις δνθσγ οἠβ 7 (Βδὲ ἰ5 ρδγ-.2,.. Οογ. χὶῆ. 
41 

Ἡον. ιτὶ 
ἰεοῖ 3. 5ῃ4}} θῈ 88 ἢ 18 τηδβίεσ.: 5 Απά 9 ψὮγ Ὀεβοϊάθβί ἴπου ἴῃ 6 τί. Ἵν 

οἷ. ν᾿. σο. 

τηοΐβ (δῖ 18 ἴῃ τὴν Ὀγοΐβοιβ εγβ, Ὀυϊ ρεγοείνεϑι 9. ηοῖ ἴῃς Βδδιῃ σ Ματτ. 

42 ἰμαῖ 18 ἴῃ [81ὴ6 Τῇ εὐ ἢ ΕἸΠΟΣ 5 ον οδηβῖ ἴδου 540 ἴο (ὮΥ 
Ὀτγοίμου, Βτγοΐδεγ, ἰεῖ τὴ6 ρὰ}} 53 ουἵ (ἢς τοῖς τὲ 15 ἴῃ [Ὠΐηδ δγε, 
δ η ἴπου ΤὨγ5861{ Ὀεμο]ἀδϑὲ οὶ τῆς θεῖα (Πδΐ 15 ἰῃ της ΟὟ ἢ 
ογοὺ Τοι ὨΥΡροοτσίία, οαβέ οὐυἵ ἢγϑὺ [6 θδδαι ουὔΐ οἵ [Ὠϊη6 ον 
Ἔγα, δῃηὰ [δῃ βῆδ!: ἴῇου 8566 ΟἰΘΑΥΎ ἴο ρὺ]} 53 οὐδ (δ τηοΐα (ἢδΐ 

43 15 ἴῃ ἴὮγ Ὁτγοίδοτ 8 6γα. Δ ἘῸὸζσ ἃ ροοά ίγϑε Ὀγηρσεῖῃ ποῖ 58 ἔοσίἢ ἃ Ματς. νῖ. 
τό, 1:8, 20. 

οοὐγρί ἔπιϊξ ; ποι μογ ἀοίἢ ἃ οογγυρὶ ἴτας Ὀτὶπρ κα ἔοσίῃ. ροοά 
44 ἴτυϊς. “ΕῸΙ ἀνεῖυ “ὖ γε 15 Κπονῃ ὈῪ διἰβ 46 ονῃ ἔπιϊῖ. ὃ ἘῸΓ Οὗ Φ Μεαιε. χἱξ 35. 

[ΠὨΟΓῺΒ ΔΘ (ὁ ποῖ ρσδίῃεσ ἢἤρϑβ, ΠΟΥ οὗ ἃ Ὀγδηλθ]α Ὀι15} ραῖθοσ 

45 ἴΏΘΥ ξ,͵δρο5. ΣΑ͂ ροοά τηδὴ ουκ οὗ ἴῃ6 ροοά ἰγδβυσα οὗ ἢ 5 2 Μαῖε χῇ. 35. 
Πεατγί Ὀσϊηρσοῖῃ ἔοσί τῃδῖ ΒΙΟΒ 5 σοοά ; δηά δη "5 ὅν} τηδη ουΐ 
οὗ [ὴ6 ἐν}] ττεάβαγα 99 οὗ ἢ15 ἢδασί ὅθ Ὀγηροῖῃ ἐοσί ταὶ ΒΟ 18 
ΘΝ : ἐἴοσ οἱ ὅϊ ([ἢὨ6 δρυπμάδηοσε οὗ ἴῃ6 ἤδαγί δ15 ἡλουτῃ βρεδίοείῃ. ἢ Μαῖι χῇ, 3.4. 

44 Απά" ΝὮΥ οΔ]] γε της, Τοτά, Τοτά, δηὰ ἀο ποῖ τῆς [ῃ!ηρ8 "πε 5ες Μεῖι. 
ΨΙΙ. 21: 

47 ΜΏΪΟΒ 1 βαγὶ “" Βοϑβοενεσ δ σογβείῃ ἴο τηθ, ἀπὰ ἤθαγεῖῃ ΤΑΥ οκιρ. Μαὶ. 

βϑυηρ5,)8 δηα ἀοείῃ τΠοτὰ, 1 Μ}11}1 56 γοὺ ἴο ψΠΟπὶ Πα 18. {Πθ. 5 Μαΐ. νῇ, 47. 

48 Ηε ἰ5 πκ6 ἃ πγᾶῃ ΜΟΙ 11 6 ἃ ἤομβ6, ἀηὰ ἀἰϊρρεά ἄςερ, δ δηά 
ΙἸαϊὰ τ86 ὅδ ἐουπάδίοη οἡ 4 8 τοοῖ : δῃὰ ψ ἤθη ἴδε ὅδ βοοά δτοβθϑ, 

[)6 5ἴτεδῃῃ Ῥεαῖ νεῃοι  ΠΕΥ ὑροη ὅΪ τπαΐ Ὠοιι56, δμὰ οοι]ά ποῖ 
409 5ακε ἰξ ; “1ογ ἰἴ νὰβ ἰουπάδα προ 4 τοοἰ. δ Βαυΐ ἢς [δῖ ὁ σοιαριΜαιῖ 

Ὠοαγείῃ, δηά ἀοοῖῃ ποί,ὅ9 15 πκ ἃ δῇ ἰδδί ψιτουίΐ ἃ ἰουπμάεαϊϊοῃ 
νἱϊ. 2ς. 

Ρθυ}]Ὲ 4 Ὠουβ6 ἀροὴ [86 δαγίῃ ; 50 ἀραϊηϑί ψ]Οἢ [ἢ6 βἴτεδαπι αἰά 
Ρεδΐ νϑ πῃ ΠΠγ,51 δηὰ ἱτητηθαϊδίεὶγ 53 11 ἔς6]] ; 688 δηὰ Ὁ τῆς τυΐῃ οὗ, Αἴαοα νὶ ει. 

ταί Ὦοι156 ννὰ5 ρστδδί. 

8ὲ 0» ἸοΔΟὮΟΓ 
41 ογῃῖξ ἘΛΙΠΟΓ 42 ᾿χϑί 
4“ ΟΣ δρδίῃ ἃ οοστυρί ἰγεα παῖ: Ὀτηρεῖῃ 
48 1ῃ6 40. “γεαδμ76 
δι ουϊ οὗ 58 Ἐνοσν ομδ ἰδδξ 

ΝὯΟ αἱρρεα δηὰ πεηξ ἄδαρ δῦ δ. 

: ἐλε δεεί απ έλογέζέίός γεααΐ Ὀδοαυβο ᾿ξ δα Ὀδοη νό 1} Ὀυϊά δὰ 
᾿ραγά, δῃὰ αἀϊὰ ποὶ 

0 Ῥ0ΐ ἃ ἤουδα Ὁροὴ ἴῃς δαγιἢ πὶ τπουϊ ἃ ἐουπάδεοη : 
83. ΞΙΣΔΙΡΓΑΥ ὅ5. [611 ἴῃ 

ΟΝ ΤῊΞ ΡΙᾺΝ οὗ (ἢ6 ϑεοη οὐ ἴδε Μουῃΐ, 
Β66 ὈΡ. 53, Τῆς βυρ)]εσὶ Ὀοΐὰ δεῖα δηὰ ἴῃ 
Μαῖίζηεν 15 ἴῃε βίδῖς δηὰ ἀυζὶ68 οἔ ἃ οἰ ἴζεῃ οὗ [Ὡς 
Κἰησάοτῃ οὗ ἤδανεῆ. Ψδῃ Οοβίεγζες ρὶνθβϑ ἴῃ6 
ζο]] ον σεηοσαὶ αἰνϑίοη οὗ ΓΚ6᾽8 γαροτῖ: 1. 
Τῆς βαϊυίϊδλίοη οὗ 1ονε (νοῖβ. 17--26); 2. ΤὯς το- 
φυϊγτετηεηξ οὗ Ιονς (νεῦβ. 27-38); 3. Τῆς ᾿πηροτ- 
τὰ οὗ Τονε (γεσβ. 39-49). 

γεῖ. 206. Δηᾶὰ δ ἐξ ϑὰ ὉΡ .υἷ8 ογο8. ΤῊ 5 Ιοοῖς 
ἰηαἀϊοαίεβ ἴῃς βο]θηη ορεηϊηρ οὐ Ηἰΐβ ἀἰδβοόυγβε ; 
οορ. Μαῖξ, ν. 2: "ορεηεὰ Ηἰ5 του ἢ.᾽ -- Ἐν 
ἀἰδοΐρ]οδ, 'π ἰἢς ὙΔΟΥ 86 η86, ἰμΠουρἢ (ὃς Ὑ πεῖνα 
ἍΕΙΟ ἡδατοβὶ δῃαὰ [6 Ῥδορὶες ρτεβεηῖ, ΑἸίοσζά: 
“ΤΏς αἰβοουτβε ψ͵2λδβθ βροΐίδη ἴοὸ (ἢς ἀἰβοὶρὶ 65 
ΒΕΏΘΓΑΙΙΥ, --- ἴο (Ὡς Ὑψεῖνα ῬαγιοΌ ]ΑΥΪΥ, --- τὸ (Ὡς 
Ῥεορὶς ρσγοβρεςξνε) γι Οὐ ογὰ ΡΥΟΌΔΟΪΥ 88. 845 

8 γΏΘη ἢδ ἰ8 ρεγέεοϊεα, ὁ», ἔ}}γ ἰηπίτυοίοα 
48 {Π6 76 5 20 ρΟΟα ἰτδα ἰδὲ Ὀτηρείῃ 

40 οοῃδίἀογοβὶ 

46 οαοῇ 46 1ἰς 41 ΤὮα 
δὸ χῇφ ὁσεξ ατεέλογηίξσε ογτέξ οὗ Ὠἰς Ὠσασί 
δδ Ἰγγοχα 5 δὲ ἴο ἃ τῶδῃ δυ]]άϊηρ 

δῚ Ὄγακα δραϊηϑβὶ 

ὼ δτακε 

ἩΗς ἰδυρῆϊ (οορ. Μαῖϊ. ν᾿ 1), 48 1818 νγᾶβ Η:3 
συδβίοπι δηὰ [αὶ οὗ [}ενν]8}} ἰεδοθεῦβ ἢ βΈπογαὶ. 
Νοτσ 18 (8 ἑογσθί ἄάδῃ Ὀγ νδσ. 17, δίῃοβ Δῃ Ἰῃῖοσνδὶ 
οὗ Βεδιηρσ δὰ οἰδρβϑί. -- ΓΚ ρῖνεβ 
ἔουγ Ὀεδθϊυδεβ, δηϑυεηρ ἴὸ ἴμ6 ἤχβί, ἔουτχίῃ, 
ϑεςοηά, δηὰ 488 τι δης ]οη6 τ Μαίδποεν, δηὰ δα β 
ἔουγ σοΥτοϑροῃα την τύοέδ. --- ἴθ. ΤῊ 8. 8 ΡΓΟΡΘΙΥ 
ΒΡ] Ϊδα, βῖποα ἴῃ τῆς ΓδΆ5ΟῚ5 ἔοσ ἴῃς Ὁ] ββεη 655 
[6 βεοοῃᾶ ρείβϑοῃ 8 υϑεὰ. 1ῃ Μαίζδμεν (ἢς 
ἀΐτεοι δά άγθββ Ἀρρεδιβ ἢγβίὶ ἴῃ 6. 11, Ὀυξ 18. ᾿πὶ- 
Ῥ]]οα τὨγουρδουΐϊ. -- ῬΟΟΣ, ὦ Φ.,) ῬΟΟΥ ἴῃ 801’ 
(Μαῖμεν). Τὸ τεΐοσ (ἢϊ5 ΟἿΪῪ ἴο [1{{6τὰ] Ῥονθσῖυ, 
εἴς., ἀπά ἴο Ἰἰπιῖϊξ ἴῃς Ὀ]εβϑίηρθ ἴο (ες ἐεσεῤογαὶ 
γεεορεβέρδε ἴῃ τὴς Μεββιδὴῃ 8 Κιηρσάοχι, ἰ5 ἑοτ]ἀθῃ 
ΌΥ δε οσοπίεχὲ πο 6855 ἴδῃ ὈΥ ἴῃ6 δοοουπὲ ἴῃ 
τἰνεβδν, Νεῖῖδος [Ὡς Ενδηροῖ δὲ ΠΟΙ οὐγ Γοσγὰ 



ΒΑΡ. ὟῪὟ. 209-49. 

ςουὰ τόδὴ (ἢ18. [Ι͂ἢ οὔὮδρΡ. Χἰϊ, 21 ; χνὶ. 11, Γὰκα 
ϑῆοννβ ἢΪ8 Κποσίεασε οὗ ἰῃς αἰδάποϊοη Ὀείνγεεη 
βρί ϊυλ] πὰ δαγ ΠΥ τίσ εθ. Αἢ ἄρρθᾶὶ οἡ [88 
Ρατί οὗ ουν [οτὰ ἴο τῃς ῥγε)υάϊοεϑ οἕ ἴῃε Ῥόοοσ 
δηᾶ τηϊβοσαῦϊα, κὸ 4 τπηοάδσῃ ἀεοπιάσορθᾷξ, 15 45 
σοηίγαῖυ ἴο ΗΠ! σμλγδοῖου 845 ἴο ἴῃς οἴξεοί οἵ Η]5 
τεδοῦίησ. --- Ἐπ Κὶ τλ οὗ Θοὰ, Βαᾳυϊνδ!]επί ἴο 
“ἴα Κιηχάοπι. οὗ παδάνεη (Μαιῃεν). ὅ86ε6 οὐ 
Μαῖϊ. ν. 3. 

νεῖ. 21. ὅὲεε οἡ Μαῖϊ ν. 6, 4. 
ψεσν. 22. (οπιρ. Μαίϊ, ν. το, 11. 1κὸ, δον- 

ἜνΟΙ, ἰηβογί5 τῆς ἐουπαδἔέίζοη οὗ [πε μεσβεσυτίοῃ : 
Ὑ86Π τθη 8881} Βαΐο γοῦ. Τ 6 Παίγοα 15 τηδῃΐ- 
(εϑἰδὰ ἰῇ νι μαῖ [Ο]]ονν5: οχοϊυδο γου, εἰς. ΤῊ 
τεαίεγϑ ἴο ἜἘχρυ βίοη, ΟΓὁ Ἔχοοπιπιπηοδίίοη, ἔγοτα [μ6 
7εἐν 15} συπάσοσαθ. ΤΠ βεραγδιίίΐοη οἔ ( Ἀσ βΕ ΠΥ 
ἔτοτῃ [υαδίϑηι 15 ἢἰηϊοὰ δἱ [8 ΦΆΤ] Υ, ἱπυπθ ἰδίαν 
δἔϊου [ῃ6 Ἑοδοῖος οὗ ἴῃς Ὑ νεῖνο. Βαϊ ἃ]1] Ἔχοϊυβίου 
ἕτοτῃ ἱπίδυοουσβα τιΑῪ Ὀς ἱπο]υαοά, --- ον 9. ΤὨς 
ϑᾶπι|6 Ἡοσὰ 45 ἰηῃ Μαϊίεν. Αςᾶνε ρεογβεσουζίοη 18 
τισδηῖ. --- Οδδὺ οἵδ ΤΟΣ Π8ΠΙ6 86 οΥἱ]. Τῆς δηλ] 
ςσοῃτοπιρίυουβ δπα πιδἰ]οουβ τοὐ]δοῖΐοη, ΤΏΘΙς 15 
ΡῬτοθαἷγ ἢο γεΐδγεησα ἴο {πεῖσ ἤδπηα 45 ( ἢγβι 408. 
--ΈΟΣ ἴδο βοι οὗ πιδη} δαᾶῖο. Τῇε ὈΪεβϑίηρ 18 
Ῥτουηϑεα οἱῪ ἰο ἴποϑα ἡ ο ἐπάυγε μαῖγοα, το7εο- 
ἄοπ, ρεσβεουϊοη, ἕοσ Ὁ σϑι᾿ 5 βαΐζα. 

γεν. 232. [πὰ ἴδδί ἀδυ, 2. 6., [ῆς ἀδγ ἤδη τ} 15 
ΠΆΡΡεΠΒ ἴο γοῦ; ποῖ ἴῃ ἴῃς ρτεαΐ ἀδὺ οὗ ἐδε 
ξυΐαγο, ἃ5 ἰη Μαῖϊ. νἱϊ. 22. --- ΘᾺ ἴῸΣ 100. Ρε- 
Οὐ γ ἴο 10Κ6. 

ΨεΣβ. 24-26. Ῥδου αγ ἴἰο [ὰκὲ. Τῆς αἰ ΠΟΥ 
οὗ ἐπϑετιϊηρ ἴπθπὶ ἰηῃ Μααν ταροτί οὐ ἴδε 861- 
ΤΆΟΠ, 15 ομα σγεδὶ ἀρυπιεης ἀρδίηϑί ἴῃς Δ εηΕΥ οὗ 
τὸ ὕνο αἰβοουῦβαβ. ϑοιὴθ ὑπ η}ς [ΠΟῪ ποσὰ υἱ- 
τετεὰ οἡ ἃ ἀἰδξέεγεηι οσσαϑίοη δπὰ ἰηϑογίεα ἤδγα ὈΥ 
Γκκεὲ Ὀδοαυβα οὗ {πε ὶγ Ἀρρσοργίδίεηεββ. ΤΉΘΥ 
ἄρτος πῃ τπς σοποϊυδίοῃ οὗ ἴῃς αἴβοουγβθ, ἴῃ 
ὈοΙ Οοβροῖβ, πο σοπίδίπβ ἃ Ὁ] βϑίηρ δὰ ἃ 
νος ἴῃ ἴῃς ἔογπι οὗ ἃ ρᾶγδῦ]ε (νοῦ. 47-490). ΑἹ] 
τῆς τεροτίβ οὗ ουῦγ 1,ογα δ ἀἰβοοῦγβεβ ἃΓα 5ἰκθῖσ ἢ ε8 
οὗ ναὶ Ης 5αϊὰ, δῃιὰ {ποὺς 15 Ἔν εΥ σεάϑοῃ ἴο δ6- 
Ἰίενας {παῖ ἴῃς Ἰοδαϊΐϊηρσ, οὐ σδηῖγαὶ, ἐπουρῃῖβ ἡνετε 
τερεδίεὰ ἢ νλτίουϑ ΔρΡ]σδίϊοτβ δηα ἱπέογθηοοϑ, 
80 ἴπαΐ ἴπνο τερογίβ σας Ὀ6 ΘὨΓΓΕΙΥ οοττγεςῖ, πὰ 
γεῖ ἰπίσοάυςς ποῖ ΟὨΪγ ἀἰβοτγεηϊ πιαϊίοσ, Ὀυ αἰξξετ- 
δηΐ ΔρΡΡ]!οδίλοπβ οὗ (6 βάτηθ σθΏΘΓΆΙ δἰαίεσαμθηῖβ. 
ΤὨς τορογὶβ ἀσγὲ ἴοο Ὀσχεξ ἴο "6 ἡξ ἐσέ θα 88 σίνδη 
ψοτά ἔοτ ποσὰ, δηὰ τἢς τηοϊπμοὰ οὗ ἱπϑιτυςξοη 
τηυβὶ ἤᾶνα Ὀδεη, "πε ὕροῇ ]ἰης;,᾽ εἴς. 

ψεσ. 24. οι, ἱ. 6., ἑδπογίηρς τπαπηβεῖνοθ Ρ08- 
86β886 οὗ δι ἴΠδΥ οτᾶνα δηὰ ποοὰ. ὙΠ18 οἷ455 
18 πιδὰς ὕρ ᾿άτροὶν οὗ ἴποβα δοῖυδ}ν τ δ] ἢγ. 

ψὲσ 26. ΨἜΘΕ 8411 τᾶθῃ 5} 811] σροδὶκ ΨῸ]1 οἵ 
χοῦ, ΤῊΪΒ τΔΥ ὈΆ δαἀάγεββεα, εἰἴποῦ ἴο ἴῃς ΤΊ ΓὮ, 
δἰς., ΟΥ ἴο ἴῃς αἸ801}016ε5. ὙΠ ΓΟΥΙΏΘΣΥ Ἀρτοθ8 Ὀαβῖ 
νὴ ἢ δὶ σοεβ Ὀείοτε, Ὀαΐ ἴῃς ἸΔἰῖοσ 158 ἕανοσεὰ 

τῆς τεΐδγθησα ἴο ἴμιοὶγ ζδίΠοΣδ, τ ἰς ἢ βόε σνοβ ἴο 
ἀβησυΐϑῃ ἴμοδε δά ἀτεβϑαὰ ἔγοτι ἰἢς [ενν8. Τῆς 
πίάοσ τεαΐεσεηος ψουϊὰ ἱποϊαὰς τῆς οἴδότ: (οΟΥΓ 
ὙΠοη 411 τηθη ϑροᾶὶς 6 ]} οὗ ἃ ὑγοΐεβϑεα ἀἴβορὶςο, 
ἐξ 8 ἃ ὑγοοῦ [πδὶ Ὡς ἰβΒ ποῖ ἃ ἀϊβοὶ ρίας. “Τ᾽ ἴνεγβαὶ 
ΓΑΙβΒῈ ἔγοπι τῆς νου] 18 ἃ βίίριθμα ἕο ἴῃς 8δν- 
Ἰου Σ᾽ 5 ἀ 1530 10165, βῖίπος ἰξ Ὀτηρ5 ἴεπι ἰπῖο [ἢς 5805- 
ἰοΐοῃυ : (1) οὗ υπέλϊτξυ] 658, (2) οὗ οδαγσγδοῖογ- 
6580)658, (3) οὗ ἴδε ᾿υϑὲ οὗ ρῥ]οαβίησ. ΕΔ]86 
ἽΤΟΡΒΟῖΒ οδὴ δΥΟΣ το ΚΟ ὑροὴ Ἰἰουὰ Δρρίδυδε.᾽ 
ψδῃ Οοβίεσζεα. 
γε. 2). Ὅηϊο γοῦ [δδὲ ΘΔΣ, ἐ. Φ., ὙΐῸ ΠΟΥ 

ΒΟΑ͂Ι τῇς. ΤῊΪΒ νόσβε σουσοβροηᾶβ τὶ Μαῖϊ. ν. 
44. (Τετε ἰβ πὸ ρῥᾶγδ]]οῖὶ ἰο Μαῖϊ. ν. 132-42, 
δβοιτρς ἔοττὰ τὴς οοηῖγαβὶ Ὀεΐϊνεοη ἴῃς ἰδδοῆϊη 
[ο]Ἱονοὰ ὈγΥ τε ῬΠΑΥΒΘ65 δηὰ ἴῃς τεδοδὶπ ὁ 
Οἢπ8.:.) Ουτγ] τά οου]ὰ υἱΐοετ ψγοο5 δρδϊηβί ἴῆ6 56 

ΥΟΙ, 1. 25 

ΤΗΕ ΟΟΘΡΕῚ, ΑΓΓΟΚΌΙΝΟ ΤΟ {εὙὑὙΚΕ. 385 
δμδη165 οὗ ΗΪ8 ρδορῖς, ΗΒ ρβορὶς νγετα ῃοΐ ἴο 
μαῖα ἴδ Ὀυϊ ἰο ἶονα ἤδη ; 80 ἴῆδλί [δ6 σοπηφο- 
ὕοη Ὀγηχβ οὐὖἵ [6 ΟΟΒΡ6Ι ὈΥΠΟΙΡΙς οὗ μαϊηρ 581η 
Ὀυϊ ποῖ ἴῃε 5βἰπηθτυ. 

ψεῖβ. 29, 3ο. 866 οἡ Μαῖϊ. ν. }:. ΤΕ οτάετγ 
18 νασ δά, θυϊ τπ6 σοππεοίίοη ἰ8 ἴῃ 58 1η6. 

Ψεῖ. 31. 866 οἡ Μαῖίϊ. νἱῖ. 12. ϑοῖμδ βΒΌΡροβε 
ἴῃς σο]άδη Ευ]ε 15 ἰπβειῖδὰ ἤετγε ουΐ οὗ ᾿ἰϊ8 οου- 
ποοιϊΐοη, Ὀυϊ ἰδ ἱποϊυάδ5 ᾿ῃ σεποσαὶ ἔοσιι ἴῃς Ῥτα- 
ΠΕΡ οὗ νεῖ8. 29, 30, ἃ8 ψΜγ ὶ]}} δἃ5 οὗ νϑῦϑ. 27, 28. 

γεῖβ. 322-36 ὃεε οὐ Μαῖϊ. ν. 45:48: ΜΏΘΓΕ, 
Ββονένεσ, ἴῃς ογάεσ 15 ἀϊεγθηί. -- [ἢ νεῖβ. 32, 33, 
Ἰλδεκ (Ἰἰτ, στᾶσα ᾽ σοτγεϑρομαβ τῇ “ τεινασαά ᾽ 1η 
Μαιίίδον. -- ΜΟΥΟΣ ἀοδραίτίηρ (νοτσ. 15). ῬΘΟΌΪΑΓ 
ἴο ΓΚΟ, δηὰ ἃ Ῥεου ᾶσ ἐχργοβϑίοη. ΤὨδ οοι- 
του ἰηἰεγρτγείδήοη, ονενεῖ ἈρΡρτγορσίαία, ἀοαβ 
Ποῖ σΟΉΥΘΥ ἴπ6 υ80.1] 56 η86 οὗ ἴῃς οΥἹρίηδὶ, νι ϊοὴ 
ΤηεδΔῃ8 : “ἀσβρδίγηρ ἴῃ τεραγὰ τὸ ποίδίηρ,᾽ ὁ Ζ. 
τορλγαϊηρ ποίπιηρ ἴμαΐ γοὺ ἰὩυ8 ἀο 45 ]Ἰοϑβί, ἔἕοσ 
ἴῃς τεάβοῃ ἰδὲ “γοὺγ γενναγα 5841} Ὀς στεδῖ, εἴς. 
Α 5581 οὔδηρε οὗ τεδάϊηρ, βυρροτίεα ὈΥ ϑοπια 
ΔΌΠΟΥΓΙ 65, σῖνεβ ἴῃς 86 η8ςε: " ἀεϑραὶ Πσ οὗ ὯΟ 
οὔκ." -- βοσιδ οὗ [80 Ἰοεί ἩΪρΘΉ, ὁ. “.,ϑ οἱ ἀοά, ἢετε 
Δηἀ ποῦν, 48 ευἱάεποθα Ὀγ ἐτΏ ΠΥ τΟβο Ὁ] ΔΠΟ6. --- 
ἹΕοΣαὶ Ἢ] (νοῦ. 36). [ἴῃ ϑυθδβίδποε ἴΠ6 54πὶς ἐπουσῆϊ 
45 Μαῖίϊ. ν. 48. Τῆς κΚοῦθθ5 τὸ Ὠίνιπα Ρεγέεο- 
τἰομ8 οδη αχίϑὲ ΟἿΪΥῪ ἴῃ ΠΟΤᾺ] 44}1{|65; πἰρσμαδβί 
Διλοηνρ ἰμ65ε 18 ΠΊΟΙΟΥ. 

ψεῖβ. 272, 38. ὅεε οἡ Μδϊῖϊ. νἱϊ. 1ἱ, 2. Τῆε Ἰάδὰ 
18 πιοῖε ἔυ]γ ἐχργοϑϑεὰ ἢδζα. --- Ῥσοδοϑὰ ἄόνψῃ, 
Βδ θυ τΟρΟΙΒΟΣ, ΟΥ̓́ΣΣ, ἃ5 Ώεη ΟἿς ἰ5 
Τὴ ΑΒΌΠηΣ ξταίῃ ΟΥ̓ 50πὴε ατγ (πη. ὙΠοτε ἰθ ΠῸ 
Αἰ υβίοπ τὸ ᾳυΐϊάβ ἰὴ πε ἰαϑῖ ρῆγαβο. Τῆς ψῃ0]ς 
8. ἃ οἰ πηᾶχ. -- 50.411 [ΠΟΥ αἷνο. Νοὶ "πιθη,᾽ ΠΟΙ 
“ΔΏΖ6]5,᾽ 245 80η16 ΒΌΡΡοΞΒ6, Ὀυΐ δε ᾿ἸπαἀοΒη τε]. 
ὙΠῸ πιλίη τηλίϊου 15 ἴῃς τστοΐυση 1(8615, ποὶ τῆ 6 
ῬΟΙΒΟῚΒ ΠΟ 58}4]] τηᾶκα 11; ἀοὰ οΔη οἤοοβε ννἢδί- 
δνεῖ ἀζεηΐίβ Ηδ ρῥ]ε45685 ἔοσ 1ῃδῖ. 

ψεῖ. 329. Απᾷ Ὦ6 κρδῖχο 8160 ἃ ῬΔΥΔΌΪΘ ἴο ἐἶι6π). 
- ΤῊΙΒ ᾿Ἰηἀϊ]ςδῖεβ ρ]δίηὶυ τμδὲ ἴπῈ οοπηδοϊζοη ἢ 
ναὶ ργεσβςβ 18 Ὀζοκεη ΟΝ. ψεσϑ. 39, 40 ὅσα ποῖ 
ἐουηά ἰη Μαϊἢεν 8 τεροτί οὗ ἴῆ6 βεπῆοη οἡ ἴῃς 
τηουηΐ, Ὀυϊ ἰῃ Μαῖξζ. χν. 14; χ, 24. ΤὮΘ οἷοβα 
ςοπηδοίοη τὰ ψῆδὶ ἔο]ΠΠονν8 ἔου 5 τῃ6 νἱοῖν 
(Παῖ {ΠΕῪ τὰ ἱπβεγιθα στα ουὖἱ οὗ (Πεἰδ ρίδοθ. Ιξ 
'ἴΒ ΟΥ̓͂ ΩὨῸ ΤῈ 85 ὉΠΙΙΚΟΙ (Δὲ (ΠῸῪ ποσὰ υτἱετοα 
Οἡ 1ἢ]5 οσοαβίοη δηὰ τεροδίβα δὲ {Π6 {Ππ|68 1πάϊ]- 
οδίεἀ ΌΥ Μαῖμεπν. --ταὶ 50 ὈΪπὰ, εἴο. ὅ86ς 
Ἰοὺ χν. 14. ῬΙΟΌΔΟΙΥ ἃ ἔδιη ας βαγίηρ οὗ οὐ 
1οτ 

ψετ. 40οθ. Το ἀϊφοὶ]ο ἰδ ποῖ ΔΌΟΥΘ [186 ΣΏΔΕΊΟΣ, 
ΟΥ ἔθϑοδοσ, εἰς. ὅθε οἡ Μέαϊϊ. χ. 24. Τῆς οοη- 
πδοῖϊίοη ἔστε 18 νεῖ αἀϊβδίοης. ὙΒεγα πὲ ῥχίη- 
Εἱρῖς 18 δϑϑιχηδα 48 ἃ γϑᾶβϑοῃ ἔοτ ἴῃς αἰδοῖ} 65᾽ 6ὃχ- 
Ῥεοϊίηρ ρογβεουζίοῃ ; ἤσγα ἰξ δαπιοηβῆαβ ἴο Ὀδ 
κα τῆς Μαβῖεσ 'η δυπι γ δηα σΒατ Δ] ΘΠ 688. --- 
Ὕ οι [6 ἰδ ροχίοοίθα, ΟΥ “ζ0}}} ᾿πϑιγυοὶδα,᾽ Κηον- 
ἱπρ ἀπά σοπβεαῦδηςν ἐπαεανογίηρ ἴο ἀο 5 ἀυςγ. 
Οἰδοῖβ ἐχρ δίῃ τυ : ὁ ΟἿΪΥ ἱξ ἃ ἀἸβοὶρ]ε βυγραββοὰ 
Ὦ15 τηλϑίοσ οουἹὰ ἢδ6 ΒορεῈ ἴο Ὀς ῥτεβεογνεα ἔτοχι 
τῆς αἰ ς ἢ ἱπίο ψῃΐϊο ἢ ἢδ 8665 ἢ5 ὈΪπα Ἰεδάοσ {8]]. 
ϑίπος, βοψανεῦ, ἰῃς αἸΒοῖρ]ς ἀοαβ ποῖ σΟΠΙΠΊΟΙΪΥ 
ΒΌΓΡΑ538 ἴδε τηδβίοσ, ἢ ὯΔ5 4150 ἴἢ6 58πὶῈὸ ἀδηροῦ 
ἴο ἔεασ. Αϑδ8 συΐὲ δνεσὺ οὔθ 5 σοηδίυϊεὰ ᾿κΚα 
ἢΐδ τηδϑίοσ.᾽ ({(νδηῃ Οοβίεγζθο.) ἴῃ εἰ ον οἂβο τἰῃς 
οοηπδοῖΐοη τὰ τῆς πεχί νοῦβα ἱπ 165 4 οδιυκίοη 
ἴο ἴδηι, 48 ἰδ οτβ, ἀραϊηβϑὲ ὈΠΟΠΑΥ Δ Ό]Θ ἢ 653. 

Ψψεῖ. 42. ὅεεου Μαῖϊ. υἱῖ. 3.-5. 
ψεῖβ. 43,44. ὅες οἡ Μαῖϊ. νἱ". τι6-1:8. Τῆς οοτ- 

παοοῖίοη ἰ8 ν᾿ τἢ δὶ Ῥγθοδα65 : 1ξ που ἀοβῖ ποῖ 
866 ἴῃς δαὶ ἰῃ ἴῆϊης οὐ γε, ποὺ τς Ὀὸ 
{κα {πὰ σοτγαρὲ ἴγεα, τ ὩΟἢ σδηποῖ ΡΟΒΒ1ΌΪν Ὀγΐης 
ἔοσττὴ σοοὰ ἔγαϊξ,᾽ 
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γεν. 45.- ὅες οὐ Μαῖϊ. χὶϊ. 325. [τ ἰ8 ΒΙΚὮΪΥ 
πωρτο Ὁ] ς (δι ἴπῸ νϑῦβ6 νν2β8 ᾿πϑοσζίοα ἔγοπι {παῖ 
οοσαβίοηῃ. (οηβδίδηϊς τεροιϊ του οὐ ἐπηάαπηδηίδὶ 
του 5 οἰιαγαςίο γ] Ζαα οὐγ 1,οτὰ 5 ̓ἰπϑι πιο] οἢ. 

γεῖβ. 46-.49. ΤΉ Ϊ5 οἷοβε β πε βᾶπιε 45 'η Μδαῖ- 
ἴεν. Ψεσ. 4ῇ Ποῖα Ἀπϑνοῖβ ἴο Μαδῖ. νἱ!. 21--22, 
ογαϊτἰηρ ἴῃς Δἰ]υδίοη το ἴῃς ἰ4ϑὲ ἄδγυ, ἀπὰ ἱακίηρ 
ἴῃς ἔοτγιῃη οὗ ἃ αἴτεςῖϊ Ἐχμογίβδεοη. --- ΓΙ 
σοηΐ ἀθ060} (νεῖ. 48), 1. ἐ. ἀἰρρεὰ δραὶῃ δηᾶ δραίπ, 
05] 6 τοδοῦεαὰ ἰἢς ὑσόρεῖ ἑουπαδίϊοῃ. --- Β6- 
680490 ἐΐ πιδὰ Ὁθ6Π ΨῸΙ1 νυϊΙἀοὰ. ΤῊ 5 τεδαϊησ, πον 

ΤΗΕ ΟΟΘΡΕῚΙ, ΑΓΓΟΚΌΙΝΟΑ ΤΟ ὑὐκέ. [ΌΒάᾶρ. ΝΙΙ]. 1:--1ῦ). 

ΒΕ ΠΕΓΆΙΥ ἜΕΡες ὈΥ βοιοϊαγβ, οοπιρ]ἐπιεπῖβ {δε 
ἐχργεβϑβίοῃ οὗ Μαίπεν : “ἐουπαεά ὑροη δε τος. 
Υεῖ δνδη ποτε ἴπς πηδίη γεΐεγεπος 15 ἴο ἴμε ἑουῃ» 
ἀδλῦοη. ει. 49 ἤεὺς ἰ8 ὄνθῇ στῆοτε σσαρῆϊς ἴμδῃ 
(πε Ῥάγβ]]εὶ. Ρᾶββᾶρε. -- θὰ [80 θασίδ νἱίδουΐ ἃ 
ἔουπδειίοι, 15 ΞξΞ "οη ἴῆς βαπᾶ.᾽ ΟΥ͂ ἴῃς ἴστὰς Εοοκ 
μετα 15 ΠῸ ἑουηάδίοπ, 8}1] 15 βαῃά. --- Βί τα  ΒΟΨΔΥ 
Ὀο]οη;β ἴο 411 τῃδὲ οἱ ον. -- αἰ 7611 ἰπ, ἴῃ ἃ ὨΘΆΡ. 
-- ἴδιο στιΐπ, Ὀγεάςῃ, ἴῃς ταβαϊὶ οὗ " {πε ἸΔΠ’ (Μει- 
τον). 866 οὐ Μαῖ. νἱΐ. 24--27. 

ΟΠΑΡΤΕᾺΚ ΝΠ]. 1--17. 

ἤεαδέρ οΓ 116 Ορμέμγίοηὶς ϑεγυαμί αἱ (αῤογηαηρε,; Καϊσίμρ οΓ ἐλό Ἡήαάοτυὶς 
«5807: αἱ Λ'α,Ρι. 

Ι ΟΥ̓ νβεη 1 ἣς δά εηάθά 3 411 8 βαγίηρϑ ἰπ (ἢς διάϊεηςς ὃ 
οὗ [ῃε ΡΘΟρΡΙΘ, 5 δα δεηίεσεα ἱηῖο (δρϑγηδη,ι. 

2 Αμὰ δ οογΐζδιη οδητυγ 0 5 βοσνδηΐ, 

3 Ὠϊπη, νν»ὰ5 δ. κΚ, δηᾶ σϑδαγν ἴο ἀϊδε. 

2 καττ. υἱῖ. 
ς- ι3. 

ΝΟ ΝᾺ5 ἄθδαγ τπῖο 4 6 ΡΆΪ). 1ϊ- 29. 

Απὰ ψἤδη ἢδς δεαγὰ οὔ 

7685, “ἢ βεηΐῖ υπῖο Ὠΐτὰ ἴμ6 ὁ οάθγβ οὗ τε ἴεννβ, Ῥθβθεοβίηρ Ἷ “ σόπριΜαῖ. 

4 ᾿ϊπὶ δαὶ ἢδ6 ψουϊά οοίης δηᾶ Ὧθ4] 5 Ὦϊ5. βογνδηΐ. 

[ΠΟΥ σάτα ἴο 6515, ἴῇθγ Ὀαβουρϊ ὨΪΠὶ 
5. Τῇῃδῖ ἢ6 ννὰβ ννουτἣγ 10 ἔοσῦ ψῇοπλ ἢς 8}ου]ὰ ἀο {18 : 1 

6 Ἰονεῖῃ οἵ παίϊΐοῃ, 8ηα ἢθ ἤδῖῃ ὈᾺ11 15 42 Βγπδροριια. 

Απὰ ψ ἤθη 

4 Ἰηβδητγ," βαγίηρ, 
ΕῸΓ ἢδ 

ΤΏρη 18 

αἱ ῬῊΪ). 11. 28; 
2 Τίπι. ἴ. 17; 
τις. 1. 12. 

7655 ννεπὶ σψἢ το. Απὰ ψῆρη ἣθ ΜὰΒθ ΠΟῚΝ ποῖ δ. ἴγοῃι 

{π6 δουβε, ἴπΠ6 σεπτυγίοη βεηῖ πη ἀβ. ἴο Ὠἰπι, βαγίηρ ἀπο ὨΪπΠῚ, 
Ι,οτά, ἐττοῦρ]α ἢοΐ Ὠλγ56} ; 

7 5ῃουϊάοβι δηΐαγ 1" πηάθὺ ΤΥ τοοί: 
ἔογ 1 δηὶ ποῖ μῦν δαὶ ἴδοι « ἥδ τῇ 25: 

Ῥ- εν, 

Δ Βεσγοίοσα ποιοῦ τμουρῆϊ ἀϊλι ἰχοῖνδ 
Ι ταγβ6}} ννογῃυ ἴο σοπηα υηΐο ἴπ6ε : θαϊ 88Υ ἴῃ ἃ Ψοζά, δῃἃ τὴν ἀπ π 

8 βογνδηΐ 5ἢ.4]}] Ὀ6 ἢξαϊθβα. ΕῸΓΣ 1 4͵50 δηὶ ἃ ἤδη δεῖ ὑπάδγ δυςῃοῦ- 
ἰἴγ, Βανίηρ ππάθσ πλὲ 15 βοἱἀΐθγβ, δηα 1 βᾶὺ υπΐο οηβ,}5 (ο, δηὰ 

Ὧδ ροΘΙῃ ; δηᾶ ἴο δποίμεοτ, (οσηθ, απ ἢ6 σοπιλαῖῃ ; δηὰ ἴο ἴὯΥ 
9 βογνδηῖΐῖ, [)ο 115, δηὰ ἢς ἀοείῃ 22 ΝΏΘη 17 7}6805 πεοαγά ἴῃ 65εὲ 

τὨΐηρ5, 6 τηδγνϑ θὰ αἵ ἢϊηι, αηὰ τυτηρα Ὠΐπι ἀροιΐ,}8 ἀπα 5814 
αηἴο ἴΠ6 Ρϑορὶο 8 τῃδῖ ἔο]]οννοα Ὠΐτη, 1 5 ὑπῖο γου, 1 Βᾶνα ποῖ 

[0 ἔοιιπά 750 ρτεαῖ [δι [ἢ, πο, ποῖ ἴῃ 15γδ6].292. Απηά ΤΠ6Ὺ ἴπαΐ γγεγα ." ὕπαρ. νες 
βΒ6ηΐ, γαϊυγηϊηρς ἴο [6 ἤοι56, ἰουηά [6 βογνδηΐ νῇο]ς (αὶ δά 

ὈΘΘη ςἰοκ. 3: 

5ε6 

ἐλις ἶχ. 2. 

[1  Αμπὰ ἰΐ οἀπῖὲ ἴο ρᾶ855 ἴδε ἀδγ αἴζεγ, 3 τ[ῃδὶ 6 ψεηῖ ἰηἴο 8 ἃ 
οἷν «4164 Ναίη ; δπάὰ τῆδηγ οἵ 3 ἢἷ5 ἀϊβοὶρεβ ψεπῖ ψἱἢ ὨΐτΩ, 

. Αξἴζεγ Ὁ φςοπῃρΙεἰεά 8 ΘᾺΓ5 4 ΠΙΡΏΪΥ νδ]υδα Ὁγ 
δ᾽ φοῃσοτηης ὁ ον» ἴῃ 6 Τ ΑΘ ΚΊη 8 5Άν6 
9. φαγῃθϑίὶ 10 δ 15. ψογίὮν 1 ζλαξ ἰλου 5πουϊάοβι ἀο 1815 ἔογ Ηἰπὶ 

12 ἢἰτη5 611 δ} 5 Γ 18 Απὰ 4 ξοης 16 τῃγβ861Ὲ 
16 τὸ {ῃ15 ΟὨΘ 1 Αηὰᾷ νἤδη 
19 τη τυ 6 
31 ο»εἶΐ τῃλὶ δα Ὀδθθη κ5'οκ 

18. ωηξξ τι αὐουϊ 
Ὁ ῃοί ὄνϑθῇ ἴῃ ἴϑγδεὶ ἤανε ἴ ἔουπηὰ 80 ργεδί ἔδι τῇ 

Ξ βοοὺῦ δέϊζει νγαγὰβ (σεζογαϊίμρ ὁ ἐλ δεεί σεΐλονγίζίε5) 
48. τὸ 34.» ΤΑΔΏΥ οὗ 



ζῃαρ. ΝΙἼΙ]. 1-17.} ΤΗΕ ΟΘΟΟΘΡΕῚ, ΑΓΓΟΒΚΌΙΝΟ ΤΟ {0[1Κ. 387 
[2 Δηὰ τηποἢ ρεδορ]ς. Νον ἤδη ἢ6 σαπλθ ηἱρἢ 8 το τὴῆ6 ραῖς οἵ 

[6 οἰἴγ, ὈΘΠο]ά, ἴἢδτα ννὰβ ἃ ἀθδά πῆ οαττίεα οι 3 95 1ἢς οηἱϊν Ζ ΠΆΙΣ Ὑἱ. 

80η οὗ ἢΪ5 τηοΐῃοσ, δηὰ 8ῆε 88 ἃ νον : δῃηὰ πιο ΡΘΟρὶς οὗ 

[3 ἴῃ6 οἷἵγ ννὰβ ἢ ἢετ. Απᾶ ψῆξδη [ἢ6 Τοτὰ 88νν μοσ, ἢ6 δδά 
14 σομηραβϑίοη οὔ ἤδΥ, δηαὰ 544 πηῖο ἤσθγ, εαρ ποῖ. 

: Ιχ᾿ 18, 

Απὰᾶ ἢ6 

ς8ΠΊ6 33 Δηά τουσῃεα δε ὈΪΕΓ; δηᾶ {παν τπδῖ Ὀᾶτα ἀτηε 39 βιοοα ἃ Οοπιρ. 32 
[5 51|}}. 

[6 Ἰϊνετοά 81 ΐπη ἴο ἢἰ8. πιοίθϑυ. 

306 ἄτονν ὨΘΆΓ 36 ἃ στοαῖ τυ ας 
39 1ὴ6 ὈΘΑΓΟΥΒ 38. ἡμέγέ ἱρὴ 

81 σΆνα 
δὲ “γ15 6 
86 ἴῃ (ὴ6 ψιῇοΪα οὗ 

Απα δε 544, Ὑουηρ πη, 1 54ὺ υπίο ἴῃ 66, Ατίδ6. 

ἣς (αὶ νψὰ5 αἀδδα 89 βαῖ ὋΡ, δηὰ Ὀδρδῃ ἴο βρεῖς. Απά ἢε ἀ46- « 
Απά ἔζμογε οᾶτηα ἃ ἔθαγ 12 οἡ 8]}: 

δηὰ ἐτῆεγ ρ]ογιῆεά (οά, Ξαγίηρ, Τῆι 88. "ἃ στοαὶ ργορῇδί ἰς γίβϑβῃ 

17 υρ! δΔιηοηρ  ; δηά, Τηδι 85." (σοά Βαῖῃ νἱϑἰ6α ἢΐ5 ρβορὶαε. Απὰ 
(ἢ15 τυπλουγ οὗ Ὠίπι ψεηὶ ἔογῃ 8δ ΓὨχουρθῃοιυῖ 4]] 88 
[Ὡγουρθουῖ 51 411} ἴλ6 σερίοη σουπα ρου. 

82 ἴραγ ἴοοῖκ Ποϊ]ά 
δῦ γρροτί ψϑηΐ Το σοποδγηΐηρ πὶ 

81. ᾿ἰΐ. 3:1. 

Απὰά ε Μλικ ν. 4ε: 
οἤδρ. νυἱῖ:. 

ςοσρ. 
οἢῃ Χὶ. 43; 

Αοἰβ ᾿χ, 40. 
ες ἙὮΔΡ. ν. 

26. 
ὦ θεὲ Μαῖι. 

χν. 31. 
» εν. 30:1 

7 άεα, ἀμ 5:ς Μεῖι. 

5 ολιτοα οὐ οηα {παΐ ννὰ5 ἀδδὰ, 
80 Αηά [6 ἀοδὰά »πᾶκ 
δδ σ»12 ἰ(ῃδὶ 

δ ρει ττουρπουῖ. 

ΓΟΗκοΟΝοΙΟΥ. Ὁπδὲ ποαϊϊηρ οὗ ἔπ σεπευτίοπ᾿ 8 
βεγνδηΐ δὲ (ρεγπδυμπ ἐο]] οννεαὰ τς ἀϊδοουΐδβα τα- 
εσοταδά ἴῃ ἴῃς ἰαϑῖ ομαρίογ, πο ὄἌνθηὶ οὗ ψὩϊοἢ ννῈ 
ἢᾶνα Δῃὺ δοοουηῖΐ ἱπισγνθηίηρ. (866 οὐ Μαῖίϊ. ν]]}. 
ι: 5.) ὕῆς γαϊβίησ οἵ τῆς ψιάονν 5 βοὴ δὲ Ναίη, 

ψ εῖβ. 1-|ῸΘ. ΤῊΝ ΗΞΕΑΙ͂ΝΟ ΟΥΓ ΤῊΕ ΟΕΝΤΟΕΙ- 
ΟΝ 5 ΘΈΚΝΑΝΤ. 866 οἡ Μαίϊ. ν"}}. 5-13. [ΓακΚεἾβ 
δοοουηΐ 5 ἔΠΘΙΓ δηὰ πλοσγα δοουζαῖς 845 τορασγάβ 
(ὴ6 τηρβϑοηρεῖβ οὗ ἴῃς σεπίαυγίοη, θυ Μαῖδεν 
Ζίνεβ αἱ ᾿Ἰδησίῃ ἴῃς Ἰδηρυᾶρε οὗ οὖζ 1οτὰ οσοᾶ- 
βἰοηδα ὈΥ ἴῃς σεπίυγί οπ᾿5 ἔϑ ἢ. 

πατγαϊεα ὈγΥ ΓΚ6 ΟἾΪΥ, οσοσυττεα 5ΠΟΤΕΥ δἴϊου (866 
νΕΓ. 11), 4130 ϑγϑἱῆουϊ Δηγ Ἰπιεγνθηΐπρ ανεηΐ οἢ 
τεοογσά, δε Ἰοίῃ τἴῃ6 ὕνο, Ἔβρεςῖδ!ν 5ἴηςε νϑῖ. 
17 18. ἃ ἔογπιδαὶ σοποϊ ϑίοη, βυο ἢ 45 νὰ οἔΐδη μὰ 
ἴῃ (18 σσοβρεὶ. 

Νδίη. 

γε. 2. ὙὙιο τας δἰ νδϊυθὰ Ὁ ἷπὶ 85 
ἢ5 ΟἿἹΥῪ ἂπὰ ἐλ {Π] βεγναηῖ. [{ 8 ξυγθοΥ δὰρ- 
ξεβίεά πὶ ἢς νγᾶϑ " πεϊὰ ἴῃ Βοηοσ, ἕἣς οὈ͵θοὶ οὗ 
Ὧϊ5 πιδϑίεσ᾽ 5 διίδοῃιηδπίὶ, ἃ5 τγδβϑ ἔγεαυθηῖγ ἴἢ6 
᾿ᾶθ6 ἰπ ἴπεβϑε ἀδγϑ, Ὀεϊννδεη πιδϑίοσ δηά ϑἰᾶνα. 
ΤῊ 5 Κῆ655 γγ8 "ραίβυ᾽ (Μδιίῃεν). 
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γεῖ. 3. Μοδτσὰ οοΣ δοδιιδ, 15 ἢς πδίυγα νυ 
τσουϊὰ ἰη Οαρογηδύμπι. --- οὗ ἴδ ονσα. Νοὶ 
εἰάδτβ οὗ ἴπ6 βγπάροζυδ, υἵ οὗ (ῆς ῬΡεορ]ε. Ἠδσε 
1ακα ἰβ τότε δοουγαῖς ἵδη Μδίπεν. 

γεσ. 4. Ξὺ ἰδ ποσῖργ. πε οοἴτεςῖ τοδαϊηρ 
ΤΔΚ65 (Πὶ8 νεῖβα 4 αυοίδιϊοη οὗ {πεὶγ ἰδησύυάᾶρα. 
ΤῊΘ ἱπιογοςβϑίοη οἵ ἴῃς δ] ἀδγ5 15 ἴσυς ἴο πδίυγε : 
ἃ ΤΟΝ τπδη, ἃ τηΔηῃ οὗ δυϊπουν δηὰ ἰτοη, ἃ 
πιδῇ οὗ {π6ῚὶῚ ρασγίγ, ᾿πουρὴ ποὶ “ἴο ἴπ6 ΠΙΔΠΠΘΙ 
θοτη,᾽ νου] δη] 151 {πεῖν σοοά οἰῆςα3. 

ψεῖ. 5. ἘϊΪπθϑοΙΐ θυ τῷ οἿγ δγπδρόβρτο. ΤῊ 5 
νν8 ποῖ υὑποοπίοη. ὙΠΟΥ αἰὰ ποῖ ἀουδὶ [ἢδὶ 
{Π|5 νουϊὰ Ὀ6 ἃ τεοοπιμηδπάδϊζίοῃ ἴὸ οὐὖὐῦ 1,οτά. 
ΤὨεΙς Ὠδα Ὀδεη πο ἱπαάϊοδίίοη οὗ ἴπε νἱάθγ ρυτ- 
ΡοΒβε οὗ οὔγ [οτ ̓β πιϊβδίοθη. Α Ἰοῃρ ἰγαὶπὶηρ τγᾶ8 
ΠΕΟΟΕΒΘΔΙΎ [0 ἴδδορβΒ. ὄνεὴ ἴς ΑΡροβῖϊοβ ἴπδὶ τῇς 
Οοβρεὶ νγὰβ8 πιδδηΐ ἴογ [ἢ (ὐδηῖ 65. [τ ννᾶ5 Ψ]56}ν 

ΤΗΕ ΟΟΘΡΕῚ, ΑΓΓΟΚΌΙΝΟ ΤΟ ΚΕ. [(βαρ. ΝΠ]. 1--7. 

ογάετςα [δὲ βυςἢ ἃ 456 45 (ἢ 15 ϑῃουϊὰ Ὀς τῆς δη- 
τοτπρ νεᾶρε ἔογ Ὀγεακίησ ἀλῤρε ἢ {ΠΕ ΙΓ ργε)υαϊςα. 

γετ.6. τοις υἱῶιϊι ἴδοσα. ΓΏεοτε νγᾶβ πὸ ἀδ- 
ἸΔῪ ἃ58 ἴῃ ἴῃς οδβε οὗ ἴπε ϑυτο- Ῥῃδηϊοδη ἸΟΤΉΔΠ, 
Ὀδοδυθε ἴΠδτὰ νγγὰ8 ποὶ ἴῃς βϑᾶτης πεοαβϑὶίυ οἰ ΠΟΥ 
ἴον Ὀσγϊπρίην οὐὧἵ ἴΒς ἐ41ἢ οὗ (Ὡς Ῥεγβοὴ ψῆο δεκεὰ 
ἴῃς ἔλνογ, ΟΥΓ ἔοσ ἴῃ ρὶνῖπρ ἃ Ἰεββο ἴο ἴῃς ἀἶ5- 
ΟἾΡΙ65, ἴο τοπιονς Ὀγε)υάϊος. --- τὶ “Α νοῦ 
ἀε]οαῖς δπὰ ποσοῦ νυ πδίυτσα Ἰοι ἢ --- ΠῸ ᾿πῖεσ- 
ΠΟ 580Γ5, ἔογ ἴπεβε ἢς πεεύςα πο ᾿ἰοηρεγ, θὰ ἱπιὶ- 
τηδῖς ἐγ 45 οὗ ἢ]5 ΠΥ, νῆΟ ολῃ ἴῃ 5οῖηδ π|685- 
γα ἴᾶ Κα 15 ρἷδςος ἰῃ στεοῖϊηρ (6 ὨΙΡΏΪΥ ποπογο 
Ουσβι.᾽ (νδη Οοβίεοσζεε.) ----- Οἱ [Π6 τηδϑϑᾶρε 156], 
δπὰ τῆς βυυσβεαυεηΐ τνογὰβ δέ οἱὐἵ 1,οτὰ, 5ε6ὲ Μαῖῖ, 
νἹ][. 8--.3. 

Ψετ. το. Ἑουπὰ [80 ϑοσυδβηῖ ψ 1016, οἵ, " ᾿͵]}.᾿ 
Κα ἤεσγα σλΥτε5 ουἵ ἴπ6 ἀεῖ8}}] οὗ ἢϊ5 παισγδῖδνα. 

Α Ευποτα! Ριοςθϑδιοη. 

ἌΕεΙΒ. 11-17. ΤῊΣ ΒΑΙΒΙΝΟ ΟΕ ΤΗΣ ΡΟΝ 5 
ΘΟΝ δ ΝΑΙΝ. Ῥεου]λατν ἴο Γὰκ6. Οἱ οουζβα πα 
Β]Θῆςσς οὗ {π6 ΟἾΠΕΣ ἘΥΒΗΒΕ ΞΕ Ϊ8 ΠΟ ἃιξυπιεπῖ 
ἀσαϊπδὶ ἴῃς {γαϊπέι] 655 οἱ ΠὺκΚε᾽8 δοοουηῖ. Α5 
οσοιηρατγεὰ ἢ [6 ΟΥΠΕΥ ἔνγο 5: ΣῊ ΑΓ τ γᾶς} 65 1ἢ}8 
ἰλκο5 4 πιά αὶ] ροβί[οη. 74] γ᾽ ἀδυρηϊου ν᾽ Ὰ5 
ἡμοί φασὶ, ᾿δ γουπς τἸθδῃ οὐ τῆς ᾿ΔΥ ἴο ὈυΓΔ], 
Ι,Ἄζατυβ δὰ Ὀδδη Ὀυτίοα ἴον ἔοι Γ ἀΔγ5. 

Ψεγ. 11. βοοῦ αὐϊοσψασάδβ. Τῆς οἤδηρε οὗ ἃ 
ϑ'ηρὶς Ἰεϊίεν 8] 165 ἴῃς δθ6ῆβε “ἴῆς ἀδὺ δίζοσ ̓  ἴο 
“8οοὴ δἔεγννασάβ, νη ΐϊοῃ 18 ργορδθυ ἴῃς σοτγτγοοῖ 
τεδαάϊηρ. -- αΐη, Να΄ ἢ. Τῆς πᾶπὶθ ΟσΟυΓΒ ὩΟ- 
ὍΏεγα 686 ἴῃ ϑοηρίυταε. [ἱ γὰβ ἃ ἴοψῃ οὗ Ο]- 
1166, βουϊῃεαϑὲ οὗ Ναζαγοείῃ, ἃ ἴεν πὴ} }] 65 ἴο τῆς 
βου ἢ οὐ Μοιηὶ Ταῦοῦ, "οη (π6 πουίπογη βορὰ 
οὗ ἰῃς τυργεά δπὰ Ὀάττεη τί ρα οἵ 11π||6 Ἡ οπτηοη ἢ 
(ϑιδη]ογ). Τῆς πᾶῖης 5ἰρηβεβ “πε ἰονεῖγ,᾽ πὲ [ἢ 
8 ποῦν ἃ Ροοσ νἱ]ᾶσο, ἢ (6 ταΐη5 οὗ οἱ Ὀυ}ά- 
ἴηρ8Β. Τῆς ἀϊδίδμπος ἔγοτῃ (αρογηδυπι (ΞΘ ρΡοΟΒ- 
ἰπρς ΤΕΙ]-Πᾶπι ἴο θὲ (ἢ 5116} ἰ8 ἀθουΐ ἐνεηίγ-ῆνα 
1155. ΤῊδ αἰδίδπος 8 ποῖ 80 γγεδὶ 45 ἴο ἐογ ἃ 
{ΠΕΣ στεδομίην ἰἃ “1ῃς ἀδν δἔϊογ." --- ΗΠ 6 ἀἰθαΐρ]οε, 

πῃ τῆς ὙΠῸΘΙ 5686. -- Α ατοδῖ τυ] ποθ. ΤῊὨΪ» 
βΒῆονθ Ηἰβ ἱπβιδηςς, 45 ἴπ6 αἀἰδίδποθ γὯβ 850 ςοῦ- 
81: ΘγαὉ]6. Γυκὰ νου]ὰ ποῖ ᾿πίτοάϊος [ἢ 5. τ }1]- 
ἴυάς 2485 ἩΠΠ65565 Οὗ 800 ἢ ἃ τηϊγαοῖὶδ, τη1655 ἢ6 
ὝΟΓΕ 50Γα οὗ τῆς ἔδοϊ. 

νεῖ. 12. ΤθοΙο Μτ18Σ οαχγὶοὰ οαΐ. Οταᾶνοϑ ννεῖα 
ΠΟΙΏΙΠΟΠΙΥ Ουϊδίας ἴῃς τον 8. - ΤῊΘ᾽ ΟΕἹΪΥ δοι οὗ 
.εἷδ ἸροῖοΣ, εἰσ. Τῆς οἰγουπιβίδηςεϑβ οσα ῥδου- 
᾿ἸΑΥγ δλαλρίθα ἰο ς8}1] ἔοστί ἢ σοπηραββίοθ. ες 
τηὶρῃς ἤανα ᾿θαγηεαὰ ἴπεβε οἰγουπηϑίδησοβ ἔσο 
βοὴς οὗ ἴῃς οτονὰ, απο ῬΘΟΡΪ0 δοςοπιραηγίηρ 
τῆς νἱάον, Ὀθὰϊ Ηςδ ἀουθῖ]ο55 κόπον τῃθηὶ οἵ 
Ἠ!Ἰπ185615. “δυο Κηον]εάρε Ὀεῆϊβ Οπε νῆο 
ψτουρῆϊ ΒΌΟἢ 4 πιῖγαςϊα. [πάεαὰ (ἢ πιθεῖϊηρ νν85 
ποῖ σεσίάρρίσαί Ὀὰὺὶ ρῥγονίἀθητδὶ, δπαὰ ἔοστοκποννῃ 
Ὀγ οὖὐγ 1,οτὰ Ηϊπιβεῖ. ὙΠοτα ἴθ ὯῸ τεᾶβϑοη ΜὮΥ 

ε ϑῃουϊὰ ἢᾶανε ροὴξ 80 δύ ἔτοπῃ (δρεγηδυπι, 
δηὰ γρι αἶν, 48 1 νου] βεεῦ), 0γ]6585 ᾿ξ ᾿ τα ἴὸ 
τηδεῖ {15 ΠΟ Γ.Δ] ῬΓοςδββϑίοῃ. 

νεῖ. 13. Απὰ ψπθὰ ἴπο Ἰοσχὰ δὺν πος. ΤῊς 
[π|6 Ἰοτγα ᾽ 1β ρδου Υν δετπρ Πα. ΠυΚὸ υ565 
ἴξ τόσα ἐγεαυθηςν ἰἤδη Μαιῆον πὰ Μδϑδῖῖ. --- 



ΓΗΑΡ. Ι]. 1τ-3ς.] 

ἯϑοΡ ποῖ. Τῆς ἤγβί βίζτ οὗ σοϊῃρδββίοη ; δπὰ ἃ 
ἴοΚοη οὐ σοπιϊηρ πεῖὶρ. ουρι]ε88 ΗἸ5 ποσγὰβ 
Δ Κοηςα ἐλ: ἢ ---ἴῆς ϑᾶπιε ποσγάβϑ, ᾿πουρὴ ηοί 
ποῦν ἐο]ονγεα ΟΥ̓ βυςἢ ἃ πιίγαοϊβ, ἅΔγ δυὐοσ Δρρ]]- 
ΟΔΌΪ]6, ἕο οὖ 1,οτὰ, Ὁν ΗΙ5 ἀεδῖῃ δηὰ σϑϑυγγοο- 
τίοη, 458 Ὀξοοπὶς “τῆς Ἐσδυγτγεοϊίοη δηᾶ (ἢ 116 
ἴῃ ἰδς δρμοπὲ βεῆβε, δἰνδγβ βοταϊηῃρ ἴο Ηἱβ8 
ῬΘΟΡΙῈ ἃ στουηά ἔοτ ἴῃς ςοπηπιδη, “ψ66Ρ ποῖ;᾽ 
οὗ ψ ΒΊΟΣ {Π}]5 πλῖγΔ 016 νγ28 ΟἿΪΥ Δ βίῃ. 

ψεγ. ι14.- Τδο διῖο᾽. Αἡ ορεὴ οοδη νγὰβ υβεὰ 
Δίθοης [ὃς 68. -- Τὴ6 ὈΘΟΙΌΣΤΕ δίοοὰ 8561]. 
διορρεά, ποὲ ΌὈΥ πιϊγαουϊουβ ἱπβυεπος, γεῖ Ρῥτγοῦ- 
ΔΌΪ Ὀδοδυβε οὗ οὐῦ [οὐδ τηᾶῆποῖ. Ὑμαῖ [ΠΟΥ 
Βδα Βεαζὰ οὗ Ηΐτ ἰβ οὗ σουγϑε ροβϑίϊο, θυϊ ποῖ 
ςεγίδίῃ. -- οσηρ Ἰ8η, 1 δΒΩΥ ποῖο ἴδ909, 
Α οοιπμπγδηάᾶ, 48 ἴῃ 411] ἰῇ 6 βι ταῦ ο45ε5. Α 5ϊ]η)- 
Ρὶς ψοτγά, υἱἱετοὰ ἴῃ τδ6 Ἔχαϊιεὰ Ἴοοπιροόϑυσε οὗ 
8 βηοΙοηΐ, 411-38 ποῖ οηῖ ταῖσῃῖ. Τῆς 5] ΟΠ οὗ 
τῆς παυγδῖϊνο δἰϊεϑίβ 118 (τὰ Ὠξαη 655 ; [ἢ 6 5:0 ]16- 
Ἰ οὗ τῆς οοπιπιδπα δἰΐοδίβ ἴῃ6 ρόνεσ οὗ τῃ6 
ῬΡήηποε οὗ 1,16. 

γεγ. 19. Απᾶ ἴδ ἀθδὰ ΙΔ δ8ὲ Ὁ}, διὰ Ὀοζδη 
ἴο δρϑαῖ. Τῆς ΤΠοιπτηδπαάϊηρ νογὰ ψγουρῆϊ 118 
Ῥτορεῦ εβεοι. Νοῖ οὐἱν 11ξεσ, θυ πεδ] ἢ δηὰ 
δίγθηρίῃ Ὠδά τεϊατγηςά. --- Απὰ Β6 χᾶνο εἶπ ἴο ἰδ 
ΣΟ ΟΣ. Τῆς οοπηραϑβίοῃ (νεῖ. 13) ΘΟ ρ] εἴθ 8 ἐπ 
ψοΥκΚ. ΤῊϊΒ δοὶ οὗ ἴονὲ ἔ:16}5 1} (Πδὶ νγᾶβ 1π- 
Ρἰοα ἰπ (ῃς οοπβοϊίηρ τνοτζὰ : "δ Ρ ποῖ." -- Τῆς 
ΒΌ] ἢ τε 5: ΤΡ] ΟΣ οὗ [κε 5μου]ὰ ρσυδτὰ ἀραϊηϑῖ 
ἃ ἴοο 5εηιτηθηϊδὶ τοργεβϑεηίδοη οὗ ἴμς ἀεδίδ οὗ 
ἐς γουηρ τιδη, ἴδε βοῦσὸν οὗ ἴῃς νϊάον, ἴῃς ἸΟΥ̓ 
οὗ τῆς τουπίοη, δηὰ ἴμε ᾿ἰκ6. ΑἹ] 686, ρυτοὶ 
δΒυπίδη, ἐδποίέξαϊ!, ἀηὰ ἀγαπηδῖῖς δα "ΟΠ ΠΊΔΥ͂ (ἢ 

ΤΗΕ ΟΟΘΡΕῚ, ΑΓΓΟΚΌΙΝΟ ΤΟ {0ὕΚΕ. 389 
ἔοτῖ ἢ}! ἴεασβ, ψιϊουΐ ἸΘΔα ΠΡ ΔΠΥ ὨΘΆΤΟΥ ἴο (δ 
Οἰνεσ οὗ εἴεγηδὶ [,ὺὸῸθ. Του} 655 (ἢ6 τΐγδς]α 
1156] δὰ ἀδαρεσ τοᾶβοῦβ ἴπδη ἴδ 6 οοῃβοϊδίοη 
οὗ ἰῃῆς νάοτ δηὰ 8 αυϊοκεηίηρ οὗ ἴδε γουῃνσ 
τηᾶῃ, Ἔνθ (πουσῇ πὸ ΤΩ οπΈου 158 τηδάδ οὗ ἴποτι 
ἢετο. Τῆς εἤεςϊ Ὁροὴ ΟἰΒΟΙΒ ἰ8 ὨΟΥΕνΟΙ ΠΔΓ- 
Ταϊδά 1 ἴ(ῃ6 νεγβαβ [δὶ ἔο]ϊον. 

νεῖ. τι6. Απᾶ Γθδσ ἴοοῖκ μοϊὰ οἱ 811. “Ἐδασ᾽ 
ΜὰᾺΔ5 [06 πδῖυγδὶ ταϑϑιϊξ, θυ τ[ὴ6 ψοσαὰ 15 υβοὰ ἴῃ 
(ῆς ΟΙα Τοβίδιιδηΐ θ6οη86. Νοῖ ἴοτγου, θυϊ ποῖ 
γεῖ ἴδε ἰονίης ἔφ! οὗ τῇς Νεν Τοβίδπιθηί, 
ΦΟΙΊΘ ΒΌΡΟΙΒΕΟΙ ΤΏΔΥ ἤᾶνα τοϊηρσὶ δα τυῖτὰ 1ἴ, υϊ 
1 γγὰ5 Τυδίη]νὺ σε ίουβ, ἔογ ἰξ ἰ5 δα ἀεδὰ : ΠΟΥ͂ Εἷο- 
τΔοὰ Θοὰ. --Α ᾳτοδῖ Ῥγορμοῖ, εἰς. “Τηδί, ἴῃ 
[ἢ18 οἴδυβε δηὰ ἴῃς ποχῖ, 15. ργο Δ ΌΪΥ ἴλς υϑ08] 
βίῃ οὗ αυοίϊδίίοη, ᾿Βουρὰ 1ἴ τηδὺ πιδδῃ " Ὀεσδυβε.ἢ 
Τῆς Ὃπ)͵ἴὸ 5ΑΥ]Πρ8 ΟΧΡΓΟ58 ἴἢ6 βάτης ἰάεα. ΟἿ]γ (δε 
Ειθαῖεβί ὑργορῆςεῖβ (ΕἸ1}7}4ἢ δηὰ Ε1}5}4) δὰ σα ϑεὰ 
ἴῃς ἀεδά, ἀηὰ ἴῃς οἴοΥ βαγίηρ ἰηαἀϊοαίεβ [πδὲ ΤΟΥ 
ἰδουρῆς οὐ ἐέ στεαῖ ὑῬγορῃδῖ ψῇο νγᾶβ ἴο ζοπια. 
5111} 8 ᾶ8 ποῖ ἃ ἀεδοϊάεα ἀνονδί [πὶ [6505 γγὰβ 
ἴῃς Μεβϑίδῃ. Νοῖίϊοες μοῦ ἴῆς εἴξεςὶ οὗ (Π]5 ταἱγ- 
80] 6 8 δῇ ὀχδιϊδιίοη οὗ [6808 845 ἃ Ῥεβοῃ ἰῇ 
πε τοϊπάβ οὗ ἴῇοϑδε ψὴο π|ιϊηδβϑεα ἴτ, -- ΕΔ 
νἱεἰϊίοὰ. (Οοτῃρ. ΟὮΔΡ. ἱ. 68. 

νει. 17. Τλϊδ Τοροσί --- οὐποθγιΐπᾳ, ἷπι. 1,|{6τ- 
ΑἸΪγ, “1015 βαυηρ.᾽ [{ Δη ΒΟΔΙΌΘΙΥ͂ τοίου ἴο ἴδ 
βαγίηρ οὗ ἴῃς ᾿αϑὶ νεσβε, Ὀυϊ σδῖποσ ἴο {πε τγῆ0]ς 
δοοουπῖ οὗ τὴ6 ΤὨΪΓΔΟΪ6. --ἴὰ [106 Ψψ 8010 οὗὨἨ 7» 
θα. ῬΥΟΌΔΟΌΪ πηοδηΐησ 411] Ῥαϊεϑῦης, δὰ ποῖ 
7υάοα 485 ορροβεὰ ἴὸο (8]1166. -- ἷοι τουπὰ 
δϑοῦΐ, ἡ. Φ., Δδουϊ [᾿υάδὰ, ποῖ τ ΓΕ 1 τἢς α15- 
ἰςὶ ἀθουὶ Ναίη, 

ΟΠΆΡΤΕΚ ΝΠ]. 18--35. 

7. ἥἥμςσεαρε γον» σοΐρ τσ βαῤίϊοέ, ομ»γ Ζογα"ς 4π5τ087 ἀγα σιεδεσψμδηξ 
Φέδεονϑεε. 

Ι8 9 ΝῺ ἂς ἀϊβοῖρ]65 οὗ ᾿οῇῃ ββενεβα ; ἢἰπὰ οὗ 411 [686 (Ὠϊηρ5.  Ματτ. χί. 

[9 
ἑλφρε ἴο ὃ [6 5ι15,8 βϑαυϊηρ, 

20 

21 

ν6 4 ἔοτ δῃοῖμοσ ἢ Ώθη ὅ ἴῃ6 τῆδη ψεσεα σοῖς τηἴΐο Ὠἰπη, [ΠΕ τ 
βαἰα, ]οῇη Βαριϊϑὲ μαῖῃ βθηΐ ὺ8 υηΐο [ἢς6, βαγίηρ, Ατί ἴδοι ἢς 
[ῃδΐ 5ῃου]α σοΠ16 ἡ ΟΥ̓ Ἰοοἷῖς γα α ἔοσ δηοίμοσ ἡ Αμὰά ἰῃ ἰδδί βαπηδ 8 

414-10. 

Αμάὰ Ϊοδπ οδ] ηρ προ ἀϊρι8 ἴνο οὗ 18 αἰδοῖ ρῖθβ βεηῖΐ 
Ατί ἴδου ἢ ἰδ 5ῃοι4 οοχλο ὁ οἵ ἰοοῖς ὁ (ζονγω) νεσ. 

131 ΟἾΔΡ. Χ 

ἰἶ ΧΙ. 301 
ΧΙ, 42; ΧΙ. 
το; χνὶϊ. ς, 
6: χνὶϊ, 6: 
χὶχ. 8: χχὶὶ 
61; χχῖν. 34 

᾿ΒοῦΓ μα οὐγεα τηδὴγ οὗ ἐδ» ᾿ῃΕγτ [1658 7 πα 9 ρίαριιθβ, δῃὰ οἵ 9 8ες Μαης 
ΕΝ] ϑρ γί [5.; δηα υὑηΐο τῆδην ζδαξ τὐόγό ὈΪΪπὰ ἣς ρανς ὃ 5ῖρὮ. 

22 

11}. το. 

ΤΏδη [6518 δηβυνογηρ 9 8814 ὑπο [ΠΏ 6πῈ, ὁ γοῦγ ΑΥ, δῃηά 16}} 
7οῆῃ νῆδί [1 ηρ5 γε ἤᾶνθ βθδὴ δηά ἢδαζά ; ΠοΨ [δὶ (δ Ὀ]1ηά 

866, ἴῃ ἰάπης νναὶῖ, ἴῃ 6 Ιδρϑῦβ ἀγα οἰδδηβθά, τῆς ἀθαΐ ἤθασγ, ἴῃ 6 ἀθδά 

23 Αἴα Τδὶβθά, ἴο ἰῆ6ς. Ῥοοῦ ἴδε ρΌΒβρΕΪ 15 ρσεδοῃϑα. θ Απηὰ δ]6886ά 5 

ἄε,  Ἀοβοθνοσ 5841} ποῖ ὈῈ οβεηάδα 1η τη. 

24 Απά ψΒεη 16 τηδββϑθηρεῖβ οὗ ομη ψεγεὰ ἀεραγίεα, ἢς Ῥερδῃ 

ἴο βΒρεᾶκ υπῖο [6 ΡΘορίβ 11 σοησογηίηρ Ϊοῆη, μαι ψεηΐ γε ουΐ 

1 το!ὰ 8. πηΐο Ὠἰπιὶ (ον τα") 
4 τῃδλῖ ςοτηοίἢ, οὐ ἀο γε ἰοοκ 
Ἰ ἀἰδοβ865 
9 Απὰ ἢδ δηϑνοσγοά δηὰ 

δ ἐλε δετί αιεέλογέζίες γεασ ἰἢ6 1, οτὰ 
δ Αηὰ Νῆδη 

8. οῃ τήδην (δαὶ ψεσε ὉΠ ηἃ ἢς Ὀοϑίονθα 
10 τῆς ΡΟΟΥ Πᾶνα ἴδε ρο5ρ6] ργϑδομῃβὰ ἴἰο [ῃδτη 

6. 2 βλτωθ 

1: τυ] ἰδ 5 
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25 

26 

27 

28 

29 

30 

21 

22 

33 
34 

ΤΗΕῈ ΟΟΘΡΕΙ, ΑΓΓΟΚΌΙΝΕΟΑ ΤΟ {0ὑ ΚΕ. [(ΗΑρ. ΝΠ]. 1τ8--3ς. 

ἱπῖο ἴ86 ψ]Πάσγηθϑ8 ἔοσ 3 τὸ 866 9}8 Α σϑϑὰ β3ῃδίβη ψ ἢ [ἢ 6 
να ὁ Βυΐ ψηδΐ ψεηΐ γε ουἱ  ίογ 15 ἴο 566 ὁ Α τηδη οἱοϊῃϑά 
ἴῃ βοΐξ γαϊπιθηῖ ἡ Βϑῇῃο]ά, [ΠΟ Ὺ ΜὨ]οἢ 15 ἀγα ρΟΥρΘΟΙΒΙΥ Δρρδσ- 

εἰ]6ἃ, δηὰ ᾿ἵνε ἀδ]ςδΐδὶγ, ἀγα ἴῃ Κίηρβ᾽ οουγίβ. Βυΐ ψῃαῖ ψϑηΐ 

γ6 ουξ ἔογ 12 1ἴο 8ὲ86} Α ργορῃεῖ ὁ Ὗδεα, 1 88Υ υπίο γου, δηά 
ΤΩ Οἢ πΊοΟΓΘ [δΔη ἃ ρύόρῆςϊ. ΤὨϊβ ἰ5 ἀξ, οἵ ψιβοτῃ 15 [ἃ 15 νυγῖῖ- 
ἴξη,  Βεἢοϊά,1 βαηα ΠΥ ΤΠ] ΒΘ ΘΉΡΕΓ Ὀεΐοτε (ἢγ ίαςο,  ὨΙΟἢ 16 541] 
ῬΓΕΡΑΓα ἴῇγ νὰν Ὀείογα ἴπε6. ΕῸΓ 1 84Υ υηΐο γου, Απιοηρ 

ἴμοβα 1 [δὶ σὲ Ῥούῃ οἱ ψοπίθη ἴθοσγε 15 ηοῖΐ ἃ ρυϑδίεσ ρσορῃδί 

τΠ84ῃ ]οῦπ ἴμ6 Βαρι5ι : 18 Ῥαῖ ἢ6 ἰπδῖ 158 1δδϑβί 19 ἴῃ [6 ἰηράοτχηῃ 
οὗ ἀοὰ 5 στεαῖοσγ ἴδῃ ἢς. Απὰ 811] ἴῆς ΡῬδορὶς [δῖ πεατγὰ ἀζρε,Ὁ 
ΔΠΔ [ῃ68 Ρυ ]σαη8, “758 64 ἀοά, 7 Ρείπρ ὈαριἰΖεά νἱτῃ 5 186 4 ἕν 55. 

ἀ Μαι, ἢ. ᾿. 

Ῥαρί8: οἱ Ϊοῆη. Βυῖ [π6 Ῥαγίβεαβ δηα Ἀ]ασυ 5 51 ἐἰτεϊθοῖϊθά τοαρ. Μακ. 
ἔτῃε οουηβεὶ οἱ ἀοὰ δραίηβι 3. τπειηβεῖνεβ, θείηρ ποῖ ὈαριϊΖεα “ Αφε χνϑὶ 

οἵ μἰπι. Απὰ τῇς 1,οτγὰ 5αἰ4,2 ννβοσγειιπῖο [ἤδη 5}}8]} 1 {κα της ὁ δες Μδπ. 
τΆθη οἱ [Π15 ρεπδγδίίοῃ ἡ δηὰ ἴο δὶ γὰ ἴπ8γ κε  ΤΏΘΥ δῖα ΝῊΡ πρὶ 

κα απο Ομ] άγεπ βἰτεϊηρ ἴῃ ἴῃς τηαγκεϊρίαςθ, ἀπά δ] ηρ; οπα αὶ ἥκω ὡς Ὧν, 
ἴο ΔποΐΠεγ, δηα βαγίηρ, ὲ Ὠανε ρἱρβά υῃΐο γοιυ, δῃηά γε δᾶνε 
ποῖ ἀδηοδα ; ψὰ ἢανε πηουγηδα ἴο γου, δη γε ἢανε ποίΐ ψερί. 9 

ΕῸΣ [οδῃ [ῃ6 Βαρι[5ῖ οδπλθ 5 πο ΠΟΥ δαϊηρ Ὀτοδά ηοσ ἀτγιηκίηρ 

νη ; δηά γε 588Υ, Ηες δαί ἃ ἀδν}]. 2 ΤῊς ὅϑοη οὗ τηδῃ 8 σοπΊ6 

εδίϊηρ δηὰ ἀτηκίηρ ; δηά γε δϑγ, Β6ῇῃο]ά ἃ ρἰ υἱοπουβ τηδη, δηά 

25. ἃ ΜΙΏΘΌΙΡΡΕοτ, ἃ ἔγιθηα οὗ ρα] οπ8 δηά ϑἰμηθῖβ  Βαΐ 38 τυ ϊϑάοπὶ 
15. ᾿ι5Π64 οἱ 39 811 ΒΕΓ σὨΠ]άγαδη. 

12. 2} ἔοτ 18 Ῥ6ὨΟΪα 1. (ἢδιὶ 
16 ἢᾳ οὗ ὙΠΟΙΏ 16 80 11 [6 1} 
18. ἦε δεεί αμέλονίζσς γεαα ἸΟμλῈ στοδίοσ [ἤδη Ϊοθη 19. ξξι, Ια556 1. 
30 ψγῇσδη [ἢν Ποασγὰ Ἵ [ῃ6 Δ ΤΥΕΥΒ 32 τοναγὰ 
28 716 δεεί σιεέλον ες ΡΣ Απα ἴΠ6 [ογὰ βαϊὰ 3. ὍῃΟ 540 
36 Ἂ͵ς ρἱρεοᾶ υηΐο γου δηὰ γε αἀϊὰ ηοὶ ἄδηςα ; ννὲ δὶ δα δῃά νὰ ἀϊά ποὶ νἜθρ. 
36 ἴς. ΠΟΙ δ 

ΓΟΗΚΟΝΟΙΟΟΥ. ὉΤΠ6 ογάρθε 15 οοστοςῖ. ὍΤΠοτα 

Ζ ἀδπιοη 38. Αηὰ Ὁ γγὰβ ᾿ιδιϊ βεὰ Ὀγ 

ψεῖβ. 29,30. Τθεβα νοῦβθ8 ἤᾶνε Ὀδεη τεραγάδα 
ἰδ πο τεοοσὰ οὗ δηγίῃηρ τ Ὠϊσἢ οσουστγοα ἀστηρ 
[86 Ἰηΐεγναὶ Ῥεΐνεεη ἴἰἢδ Ταϊδὶηρ οὗ ἴῃς γουῃρ 
τλδῃ δ Ναὶη δηὰ ἴΠεῈ πχεββαρα ἔγοταῃ Ϊοῆη. 866 
οῃ Μδϑῖι. νἱϊΐ. τϑ ; ἰχ. 2, εἴο. [,ὑκ6᾽5 δοοουπξ ἴῃ 
τῆς ῥγαϑβϑεϑηΐ βϑοίίοῃ αἰ Υ8 ΝΟΤῪ 51. τγ ἔσο ἴἢδί 
οὗ Μαιίδεν (χὶ. 2-,.9} ; ἸΠΙΓἢ 5866. 

εν. 18. Τηο ἀϊδοὶ»]98 οὐ Ζοπ δοισοὰ ἶπι. 
Μοτζτὸ ἀεβηϊε ἴδη Μαίον. ---- ΑἹ] [ἴο80 [πΐη ρα. 
ῬΙΟΌΔΌΪΥ τ ἢ Βροοΐα] τεΐεσεηος ἴο τῆς ]αϑὶ δπὰ 
διεδλιεϑδὶ πη γαοὶς δὲ Ναίῃ. 

εν, 19. Γνο οὗ δὶ ἀἰΐδοῖὶρ]θ8. ΤΤὮ8 5ῇονβ 
[παῖ τῆς ἱρηβοηπιοηΐ αἰ ποῖ 5 υϊ Πῖπὴ ΟΥ̓ ἔγοτη 
ἰπίεγοουτβε ἢ ΗἾ5. ἔο!]ονεῖ8. -- [9 ἴ80 Τωοχὰ, 
ΕἸδνοη {ἰπι65 18 {Π|15 {{||Ὶ ρῃ] θα ἴο 7εϑὺ8 ἴῃ [15 
Οοβρεῖ (5εε τρδγρῖπαὶ το ξεγο 668). 

Ἄ ΕΣ. 21. ἴπ πδῖ ΒοῦσΣ, εἴς. ἜΠΙ5 15 ἱπιρ]ϊεὰ 1η 
[6 δῆβιεῦ σίνεη ὈγῪ Μαίίπεν (νοῖβ. 4, 5). --- 2.18. 
θ8808 διὰ μίδμτιοα (Οτεοϊς, "“βοουτρεβ᾽)), δαὰ οὗ 
ΟΥ] δρὶτὶϊδι [Ι͂ἊἀΚὸ, ἴῃς Ῥἢγβὶοΐαη, αἰ συ θ 65 
ἴῃς ρΡοβϑβεϑϑϑά ἔγοηι ἴῃς ἀϊβεαβεά. 

ΜΈ ΕΥΒ. 22--28 ᾶτὸ δἰπιοϑὲ οσὰ ἔοσ νοτγὰ (ἢς βαπὶς 
85 Μαῖϊ. χὶ. 4-ἰ|..1. [1Ιὴ νϑυ. 28 (ῃῈ ψψοσὰ “ρσορδοῖ 
δ ἰο Ὀς οὔχἰτεἅ. 

45, ΟἼΟΥ ἃ ραχὶ οὗ οὖσ 1.οσαβ αἀϊἰβοουγϑθε, ΟἹ ἃ (ΟΠῚ- 
τηδηΐ οὗ ἴῃς Ενδηρε ἶβι. Ἐδοῆ νίενν δ845 80]6 50Ρ- 
Ῥογίευβ. ὍΤῆο ἸαΓΟΥ 566 Π|8 ΤΟΥ παῖιγα]. Βαυϊῖ 
ἴῃς ψοτάβ : “Απὰ ἴῃς Γοτὰ 5αϊἀ ̓  (νεσ. 11), ἅτὲ ἴο 
θὲ οπιτιοὰ. ὙΤὮῊς ΘΑΥΙῪ ἰηϑογίίοη οὗ ἴπε ρῆταβε 
ΒΏΟΨ5 ἰῃδὶ [Π6 νεῦβοβ ὝΕΙΘ ΨΕΙῪ ἀν" ταραγάςα 85 
Δῃ Ἔχρ᾽ δηδίοη οὐ ἴῃς Ενδηρο δε. 11 ἴῃ Ὀεϊοηρ 
ἴο ΟὖξΊγ [,ογαδβ ἀΐβοουτδε, [ΕΥ̓ Ψετα ἰπιτοαυσςα ἴο 
βῆονν ἴδε αἰετεηῖ τοσερὕοη δοςοσγάεα ἴο Το, 
δηά (5 ἴο ξυγη5 ἢ 4 ὨΙΒΙΟΓΟΔΙ στουμῃαὰ ἔου {ἰπὸ 
ΓΕΡΓΟΔΟ. ΨΠΙΟΝ ἔο]]ο5 (νεσ. 31-.4. [1 δὴ οῦ- 
βεγνδίοη οὐ τῇς. Ενδηρο δὲ, (ἤδῪ Ὄχρ δὶῃ ἔοσ της 
Ῥεπεῆϊ οὗ ἀϊδίδηϊ τεδάδυβ 16 ἀμκεσδηι το ΡΌΟη 
ἵνεῃ ἴο [0}π᾿5 Ὀαρίίιι, ἀπὰ (δε οοπβεαυεηῖ αἰξ- 
ΘΥΘΠσα Ἰη ἴδε εϑεςῖ ρῥχοάυςδά Ὀγ ἴῃς τα α]15- 
σοῦγϑα δὲ (15 ἔπιε. ὍΤῆδ ἢγδε υἱοῖν [2 Κ65 " δἰπι᾽ 
ἃ5 Τεξειτίηρ ἴο ἴοδη, δηθὰ “)υϑ!εα Οοά;᾽ “τε- 
Ἰεοϊοα,᾽ 45 δρρὶγίπς ἴο ψγμαὶ Ὠαρρεπθὰ ὑπάθσ 
]ο μη 5 ῥγεδοδίηρ ; ἴῃς Ἰαιίοσ τοίειβ "Ηϊπχ᾽ ἴο 
ΟἾγϑὶ, δηθὰ τς δοιϊϊοῃβ ἴο (ῆἣς σοϑυϊ οὐ Ηἰ5 
Ῥτοδοῃίην. -- Τοσασὰ Ἐλοιηδβοῖνοδ, ὁ. 4.,), ὙΠ} τὸ- 
Βρδοῖ ἴο Τῃδιβοῖναβ. 

ΨεΙβ. 31-5. ὅες Μαῖϊ. χὶ. τό-το. Τῆς ΟἿΪῪ 



ΓΗΑΡΟΨΙΙ. 36-:ο.] 

ΝΑ ΓΙ ΔΏΟη ἴ8 ἴῃ νοτ. 35 : 811 ΒΟΥ ΟἈἰΙἄάγθη. [ἡ Μαῖ- 
{πον : "ΌνΥ ΠΟΙ ψόοσκβ.᾽ δῖος τῆς Ρείβοηβ δὰ 
οοηίγαϑῖεα, Τῆς ΟὨ] σε οὐ ΝΝ ἰβάοτῃ ἂζὲ ἿἹ]ά- 
κο, ποῖ οὨ]α 5}, Κα τὴ6 ἤθη οὐ (15 σε πογδοη 
(νε.β. 21, 312). ἰπϑιίεδά οὗ ρεϊυϊδηϊ ἰΓοαϊπηεηὶ οὗ 

ΤΗΕ ΟΟΘΡΕῚ, ΑΟΓΟΚΌΙΝΟ ΤΟ {0ὑΚΚΕ. 391 
ἴῃς αἰθοτγεηϊς ἰδασῆοτβ, ϑεηΐ οὗ σοά, 18 ον μᾶνς 
86 6ῃ [6 νβαοπι οὗ σοά ἴῃ βοῃμάϊηρς ὈΟΓΒ ᾿εδοΒοΥβ, 
δᾶνα Ἰοασγηοὰ (6 τὐτὰ ἔτοπι δδοΐ, ἀπά τῆ, 
ἐβιϊπιαῖς δηὰ οοιτεβϑροηάίηρ ἂςξ, “͵υϑ δε ᾿ ἔμᾶὲ 
τυϊβάοιῃ. 

ΟΗΑΡΤΕΕ ΝΙ]. 36--το. 

Αμολρῖρρ ΟΥἹ ο7 Ζογαῖ ᾿ς Τἥεεί ὅν α Ῥεμέίοηξ ζζο»νμαρ, τυλέδε ἐπ τς ον δέ 
οΥὗ α ζλαγίδεσ. 

246 ΝῺ οηϑ οὗ ἴῃς Ῥῃαγίβθος ἀδοιγοα α πὶ ἰΠαῖ ἢ6 ψου]ά οδῖ 

ΜΠ] ἢ. Απὰ δα ψϑηϊ3 ᾿ηἴο [6 ῬὨαγίβοδ᾽ 5 ἤοι56, δηὰ 

27 5εῖἴ ἄοψηῃ ἴο πιοδῖ. 

ΜΑ5 ἃ ϑἰῃησῦ,8 ἤδη ὁ 538ὴ6 Κηοὸν {παΐ εσως αἴ αἵ τηραῖ ἰπ (ἰῃς 

ῬΠΔΓ 566 5 δοιβο, Ὀγουρῃς δ δδη δἰαραβϑῖθοσ. Ὀοχ οἵ οἰπίπιβηῖϊ, 5 Μαι. 

48 Απά 5ἴοοὐ «αἵ δί5 δες Ὀδῃὶηά ἀζγε ψϑαρὶπρ, ἀπά Ὀερϑη ἴο Μψαϑἢ 

“ Αηά, ὈεΠο]ά, 4 ψοπδη ἰὴ ἴῃς εἰΐγ, ψὨϊΟἢ ἘΞ 1 σεν 
ἩΜατὶς χιν. 
τῳ 

χχνΐ. 

3.9) 

7. 

ἢϊ5 ἔδβεϊ ψ ἢ ἴδαγβ," δηὰ “ αἸὰ ψῖρε ζάερε νυ ἰῃ6 Παϊγβῖ οὗ ΠΟΤῚ ς γεν. μ; 
ἢ644, ἀπὰ Κἰ586ε4 ἢΪ5 δεῖ, δηά δηοϊηίεά ζάφηε ἢ [ἢ οἸπΕΠΘηΐ, 

ΟἿ ΧΙ. 2: 
χὶϊ. 3 

329 ΝοΟᾺῪ ψ ἤθη (ες Ῥῃατγίβεα ψὩϊο ἢ 8 δὰ Ὀάάδη δἰ δα 22, ὮΘ 
ΒρᾶΚα ψ]ΐη Ἀἰ πε], βαγίηρ, 4 ΤῊΪ5 πλδῃ, 1ξ ΒῈ νεσα “ἃ Ῥτορβῖ, 4 ὅοκιρ. ἐβαρ. 

ψγο]ἃ πᾶνε Κηονῃ ΜΏΟ πᾶ ψνῃδῖ τηϑηποῦ οὗ ψοπηδη Ζἀές ἐς τῃαΐ . ΣΝ τό; 

τουοῃοίῃ ἢ ; ἔοσ 8 5806 15 8 5 πηθυ. 40 
ἷν. το. 

ΔΑπά 7εβὰβ ΔΏΒΝΟΙΓΩρ, 5418 

υαηΐο δίπι, ϑίπηοη,  ἤᾶνεα βοιηονδῖ ἴο 58Υ ὑπίο ἴΠ66. Απά δε 
41 538], Μαβίεσ, 588 Υ οῃ. ΤΏοΙο αβ ἃ οογίαϊῃ ογραάϊῖοσ νοῦ μα 9 

ἴνο ἀδθῖογϑ : [6 οὔα οὐνγδᾶ ἔνε υπάγοα ΓῬδῆςο, δπᾶ [ῆ6 οἴΟΥ 72, 8εε. Μαι. 
42 δέιϊγ. 

χυνἱ. δ. 
“Απά ψῃδη ἴΠῈΥ δᾶ ποίῃίηρ  ἴο ρᾶυ, ὃς ἔγδῃκὶγ 11 ς Μακ. χυῖ. 

λέργρανα ἴδ Ῥοῖῃ. Τε]} τς {πεγεΐίοσε, ψηϊο ἢ οὗ τε 12 ν}}} ἃ Ἔζοπι. υἱῖ!. 

Ιονε ᾿ϊτῃ τηοϑβῖ 

ἴο ΨΏοτῃ ἢὯδ ἔογρανα πιοϑῖ. 8 
43 

Θιηχο, ϑϑοϑδὲ ἴοι 115 ννοιηδῃ ὁ 

Θίλοη δηβννεγοα δηὰ 5], 1 βΌΡροβε [ἢδϊ ἦδ, 
Απὰ Ὧδ 54αϊα υπΐο ἢ, Του δαβῖ 

Τρ Ἰυᾶσεά, Απά δε ἰυγηδά ἴο ἔπε ψοτηδη, δηὰ 15 βαἱά υηἴο 
Ι“δηίεγοά ἰηΐο [πϊη6 Ὠου56, 

ἐτῆου ρανεβῖ 28 ΠῸ ΨΑΙΘΥ ἔογ πὶ ἔβαεῖϊ : Ῥυϊ ἔ5886 ἢαΐῃ ννδβῇβα 16 ὁ ὅβα. χνῖῖ α: 
ΤΩ ἴεεϊ ψΊ ἴεαῦβ, δηα “ νρεὰ ἑάερε ΜΒ ἴῃς Παῖγβ οὗ ἢδγ 
Π6αἀ.16 

46 

ΤΥ ἔεες ν τ οἰπιτηθηΐ. 
ΜΏΙΟΝ ἀ1Ὸ πᾶηγ, τα ἔογρίνθῃ ; 

1 λοκοὰ 

47 

{{π|δ 1 οαπα ἴῃ, ἢδίῃ ποῖ οσδαβεά ἴο Κιβ8 τὴγ ἔδαί, 
ΨΙ οἱ του αἸαςὶ ποῖ δηοϊηῖ: Ὀυϊ [ἢ15 ψνοιηδῃ δίῃ δηοϊηΐϊοα 34: 

ννΒεγοίογε 1 88Υ υηΐο ἴῆδ6, Ηδεγ 5108, 

ἴοσγ 98ῃῆ6 Ἰονοά τῃιοῆ : Ὀυῖ ἴο 

241 Ἰαάχει 
χῖχ. δεῖ ὲ 
Τίπ, ν. το. ΤΏου ραναϑί τὴ6 ΠΟ ΚΙβ8: Ὀυῖϊ (Ὠ15 ψοπηδη, δίπος ἴῃ ἡ ψεν γᾶ. 

ἐ 
ἮΜγΥ Βεδά ,. Βα χῖ Ἢ 

Ἐροΐϊεβ. ἰχ, 
866 Μαδῖ. 

νἹ. 17. 

3 δηϊογρά 
8 γἀὲ δεεέ σελονίξέες γεααῖ ΤΟ ΜᾺ5 ἴῃ [86 οἰ(γ, ἃ Βίπηετ; ; 
4 αῃαὰ ψνὭρη δ 5ῆ6 Ὀτουρδὶ 
5. Απὰ 5ἰδπάϊηρ Ὀεἢϊηὰ δί ἢΪ5 ἔδεῖ, νδορίηρ, 58ηὴ6 θδαρδὴ ἴο ψεῖ ἢ᾽8 ἔδεϊ νι τῇ 

ὯΘΥ ἴΘΔΥ85 
᾿ ὯΔΙΓ 
10 ηοῖ ὙδΒογον ἢ 

8 τῃδί 9.Α οοτγίδίῃ πιοηου-Θηαοσ Πδα 
1 φρε: ἔγΑ  ΚΙῪ 

12 μἐάδ δεεί αμζλογίξίε γεασ ἈΝ ἰςἣ οὗ ἴδ ἰποσγοΐοσο 
18 τὴ6 τηοβί 
16 ννοϊ(οἀ 

14 τυτηϊηρ ἴο ἴ[ῃ6 ψοπίδῃ, δ 
16 κἦκσ δεεΐ αμέλογίξίες γεασ Ὦοτ ΠΑΙ͂Σ 
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49 υπίο δΠοΓ, "ΤῊΥ 51η5 γε ἔογρίνβῃ, 

δίῃ βανϑα ἴῆεε ; “ρῸ ἴῃ Ρ6806. 

1 ονϑὴ ἐογρίνες 5βἴη8 

Α ΟΟΜΡΑΕΙΒΟΝ οἔ δα νᾶτίουϑ, Δοσουηὶβ τη δ β 
ἴι ΠΙΡῺΪΥ ΕΥΘΘΗΟΙΕ ἴηδι (ἢς Ενδηρο δὲ 5 ἤδγα ξο]- 
Ἰονσίηρ ἴῃς βίος ΤὨσοποϊορίοδὶ οτάθσ. (ϑοῖηα 
«ἈΚ τὴς ποσὰβ οὗ νῈΥ. 234 ἴΏΔΥῪ πᾶνε βυρρεοϑβίεά 
τῆς ἰπϑεγίίοη οὗ ἴῃς ανοπΐ αἱ (ἢ5 ροϊηὶ.) Τῇ 
ΟἿΪΥ ἰηϊογνεπίηρ ονοπῖ οἱ τοσογὰ βεαϑ ἴο Ὦδνε 
Ὀδοη {πε ἀΐδοουγθε ἴῃ Μαῖί. χὶ. 20ο-320ο. [Γκὸ ἀοοδβ 
ποὶ γίνε ὨΕΓΟ ΔΠΟΙΠΟΥ νουβίοη οὗ ἐάε σροίμερρ αἱ 
δε δαπγ. Τῆς ὕπο οσουϊζόποθβ ἤλνα ᾿ϊππ|6 ἴῃ 
σομηῆοῃ, θαΐ (τς πᾶπὶς οὗ ἴῃς μοβῖ (ϑἰπιοη) δἀπὰ 
ῃς δηποϊητίησ. [Ἃη τἢ198 σᾶβε ἴῃ6 ὑνοπηδῃ "ν848 “ἃ 
ΒΙΠΏΘΙ,᾽ Βῃονίηρ ΠΟΙ Ρεηϊΐεησα, ἴθ ἴδ οἴδει ἃ 
Ῥίουβ Ἰονίησ ἀἸ5ο ρα, ργεραγίηρ Ηΐπὶ ἔοσ Ὀυτδὶ ; 
Ὦσζο (ἢ ἔδεϊ ἂῖς δηοϊηϊδα, ἔἤοσα ἔπε Ποδὰ ; Ὦφσε 
τῆς οὈ͵ο,Οἢ ἄγοβα ἕγοπι ἰὯς ὑψοτηδη 8 σμαγδςῖοσ, 
ἴπογα ἔγοπι ἴῃς τνναβϑῖε; ἤεσα (ἢ ἢοβῖ οὈ͵δοῖβ, ἴμεστς 
].άα5, Ὡς τὴς Ιαββοῦβ οὐῦγ 1 ογὰ ἀδάυοεβ ἅσε 
ΔΙοροῖμοσ ἀἰδογεηΐ, 

Ττγδαϊίοη ὯΔ5 ἰἀςηἰ ἢςα τ 8 τοπιᾶη ἢ αν» 
Μαρααέερε; Ὀὰὶ οὗ [18 ἴΠογα 18 πὸ ὑγοοῦ τπῇῆἢδῖ- 
ὄνεῖ. Τῆς τ ΠΟ. Οὗ ΠΟΥ πᾶῖλθ 'ἰῃ ΟἾΔρΡ. νἱϊϊ. 2, 
83 ΔΠ) ΘὨΓΓΟΙΪΥ ΠΟῪ Ὀεΐβοῃ, 15 ἀραϊηϑὶ ἴῃς ἰτγδαϊ- 
οη. Υεὶ αὶ δηᾶὰ ἴῃς υβᾶσα οὗ πιοβὲ τηοάεγῃ 
Ἰλῆσυλροβ (Μαράδ]οπε Ξξ αραπάοηξά ννοσηδπ) ᾶνα 
ἜπΠΡΟπες Ὀδαϊοη ἴῃ ἤχίηρ (ἢ]5 ϑεῖσπια ὕροὴ δὴ 
δοιὰ ψοϊδῃ, ουἱ οὗ Ποῖ οὖν 1,οτὰ οαϑὲ βενθὴ 
ἀδιλοῃϑ, δΔῃα ᾿ῆο νὰβ οἠξ οὗ ἴπ6 τηοϑβὶ δήϊεοι ου- 
αἴε δῃηᾶ ἐδλνογεὰ οὗ ἴδε δαυὶν αἰδοῖρ]ε8. Οπ τῆς 
ἔυτίμοι αἰβίου 65 οὐ (158 νίενν, 5ες νϑύ. 27; σβδρ. 
ὙἹ}]. 2. 

ψεσ. 36. πο οὗ ἴδ0 Ῥμασίδοοβ. Ἅ“Ὁἰπιοῃ᾽ (νετσ. 
40). -- ἴμδξ μοὸ ψουἹὰ οαἱ τὴτι εἷηι. ΤΉοΤε 8. ἢῸ 
δνϊἄδηος οὗ 8ἃπ ἹΠΊΡΓΟΡΟΓ τποῦνο. ἉΥΙ 41] ἢΪ8 
ΒΟΙΌΡΙ65, [6 ῬΏΔΙΙΒΕΕ 5ηονν 5 ἢῸ ἢοΒΕΠγ. τάς 
ΠΛΆΥ ἱπάδεα ἤᾶνε δηΐεσεάὰ. Ουτ [,ογὰ, γῆο ολπιδ 
“φαίην δηὰ αἀσηκιηρ᾽ (νεγ. 24), δοςορίςα {πε ἰπ- 
νἱιδιου. --δδὲ ον [0 ποδί. ΑΞ δ᾽ννδυύβ, “σὸ- 
οἸἰηεα δἱ 80]6,᾽ τὴς μποαὰ ἰοναγὰ ἴῃς ἰδὮ]ς, ἴῃ 6 
ὈοΩῪ ϑβυρροτίεά δ πε ἰεῖξ ἄὔῖὶ δηὰ ἴῃς ἕἔεοΐ 
τυγηςαὰ ουϊννατά. ΤΣ 5βαη8]5 τγοσα υβυδ}ν Γα- 
τονε Ἰδΐοσε οδέηῃρ. 

νεῖ. 370. Α Ψομδη ψὴ0 ψ͵8 ἴῃ (80 ΟἹ, 8 κἰπ- 
ΒΟΣ, “. Ζ., Δ. Ὁπο δβῖς ρεύβοη. ΤῊς ψογὰβ "ἴῃ (ἢς 
οἰἴγ᾽ δῆονν παῖ βῆε ἰεὰ (18 1Ἰξς οὐ δὴ ἴῃ ἴπα 
Ρΐδοα τοτα ἴῃς ῬΏασβες ᾿νεὰ. ὙΥ αϊ ῥ]δος ἴΐ 
3 Ἧὸ (οΟ ῃποΐ Κπονν. ΟΟΥΙΔΙΠΪΥ ποῖ Τεγυβδίθηι, 
Ῥυΐ Βοπιδ ῥΐδοα ἱπ (81}1δὲ. Ὑποβα ἢο ᾿ἀομ έν 
τῆς νψοόστωδὴ νὰ Μαῖν Μαράδίδηθ τηυβῖ, ἰο δὲ 
ςοῃϑίβίδηϊ, [Ὠ1ηἰκ 1 ννὰ5 Μαράδὶα. [{ πῖρσς ἢᾶνα 
Ὀδοη Ναΐη, Ὀὰϊ 1ἴΕ Μαῖϊῖ, χὶ. 20-30 ἱπιπηεαϊ ἴον 
Ῥιεοδάςβ, ἴἤεη Οσαδρεσγηδυτῃ 5 6 τῆοτα ργοῦδὮ ]ς 
Ῥΐδςα. - Απὰ ψ 05 5:6 πον, εἴς. "ϑίπος 1 Τδπλα 
1ῃ᾽ (νοῦ, 45) βυχρεβίβ ὑπαὶ 5ῆς ςᾶπης ἰη δρουΐ ἴδ 6 
ὍΔΠ}6 ὈΠπῚ6 πῃ οὐνρ Τοχγὰ. Ουὖγ 1,οτὰ τγᾶβ οῦ- 
ΒΔ ΠΟΥ [ο]]οννοα ὉΥ ἃ οτοινά, δηὰ (πε ογζονα υὑη- 
ἀουδίοαν τὨτοησεὰ (πε Ὠουδεβ ἱπῖο σψῃϊοῦ Ἧς 
Θηϊογεά. Πα νψοχδῃ τηυβί πᾶν Ὠοασζὰ οὐγ 1 οτὰ, 
ἃηὰ τς ἤτβὲ ρεηϊζεμπξ δῖερ ψ͵ὸ8 ἈΕῚ σΟΠΊΪηΡ' 
(ἢυ5. ΤῊ ῥτονίουβ ἀϊβοουσβςε, ρσοῦὈΪΥ ἴῃ οἿς 
ὙΠΊΟΙ Ἰπθδυθδησοα ἢοῖ, 8 (δΐ τουςπίη οὔς 
(Μδε. χὶ. )ὅ--3ο): “(οῦγα υπίο πὲ 411] γε,᾽ εἴα. 
Ἡδὰ 15 θδθῃ Μῦν Μαράλ]εης, νὰ τουδὶ ΞΒΌΡΡΟβα 

ΤΗΕ ΟΟΘΡΕῚ, ΑΓΓΟΚΌΙΝΟ ΤΟ {{Ὁ0[ὶἹ Ὲ. 

48 Μῃοῦλ [1{π|6 15 ἔογρίνθη, ῴᾶς σαι ἰονεῖῃ ||. Απηά ἢδ 5418 
Απάᾶ (ον ἰμδΐῖ 8αΐῖ δἱ πηϑαῖ 

ΜΙ πὶ Ὀεραη ἴο 88ᾶῪ ὑἱη με βεῖνεβ, 9 ΝΟ 15 [ἢ 15 τμὰϊ 
50 ἔοτρίνεϊῃ 51η5 δ]50 }" Απα ἢε 86]4 ἴο ἴπε ψοϊηδη, » ΤῊΥ [δίῃ 

[ζπαρ. Ν1]. 36-- το. 

-" Μαῖϊ. ἰχ. 2: 
Μαῖκ ἃ. ς; 
οὗδρ. Υ. 20: 
οοιρ.: [οδπ 
). 1Δ. 

ὁ Οορ Μαῖς. 
ἶχ. 3; Μασῖς 
ἱϊ. 71; ΠὮδρ. 
τ 11. 

323. ὅεὲ νοσ. ο. 
σ ΟΒαρ. νἱἷ. 

48:1 οοϊαρ. 
Μαειῖ νυ. 14. 

οἰἴμοσ τἰῃδὲ βῇς δά Ὀθθὴ μεαϊθὰ οὗ ἢθσ ὈοΩΐγ 
ἀἴβοαβε, Ὀυϊ ποῖ οὗ ΠΟΙ βρὶ Πα] ΟἿΘ, ---οΟΥἨἁΥΤδαὶ 
“βϑόένδηῃ ἀδῃιοηβ᾽ Ὧ068 ποῖ Τεΐοῦ ἴο ἃ 1ἰῸ ΓᾺ] ροββϑβ- 
βίοπ. Νεῖῖηοσ δἱιογηαῖῖνα 15 Ῥτόραῦϊθ. ὅὃθο οἡ 
ΟΒδρ. νυἱ. 2. --- Απ δἰδϑδαδίοσ οὗ οἰπίπηθηϊ. Α 
νᾶ86 ΟΥΓἩἮ (ΙΏΒΕ ; 58:6 Οἡ Μαῖϊ χχνΐ. 7. ΑἸέοτα: 
“ΤῊ οἰπηθηῖ δῖα ἢ88 ἃ ῬΘΟΌΪΠΑΣ ἰηΐογοβί, 45 
Ὀεΐηρ (ες οἴδογίηρ ΌΥ ἃ Ρεπὶϊεηϊ οὗ μα ΠΩΣ πδὰ 
Ὀδδῃ Δ Δοοαβ5ΟΥΎ ἰῇ ΠΟΥ ὑπ] ] οσνεὰ πουῖς οὗ 5ἰη.᾽ 

γος. 38. διίδπαϊηρ Ὀολιίμᾶ δ ἰδ ἴοοΐ '᾿χοϑρίηρ, 
εἴς. Θῆε οβπὶα ἴο οὖἦγ 1, ,οχά, 25 Ἦδςσ τϑοϊ]ηδα δὲ 
140]ς ; βίαπαϊησ ὉγΥ Ηΐπη, ἰεαπὶπς ονεῖ Ηἰβ ἵξοῖ, 
ΠΟΙ ἴδδγβ οὗ ρεῃϊϊδηος Ὀορβᾶπ ἴο ἤον, δπὰ ἴἢυ8 
ΒὮ6 ἴο τοῦ ᾿εἶα ἴοοῦ {ΠῚ ΒΟῸΣ ὕθασε. Ηδῖ 
ἰ6218 αἀγορρεα οἱ ἢἷ8 ἔεεῖ. Ὑπαῖ βὴς ἱπιεπαδὰ 
ἴο ἀο {πὶ8 18 ὑπ] κοὶγ. Οδηυπα δπιοίϊΐοῃ 15 ποὶ 
ἱπίεπίοηδὶ ; ΟἿ υπδἀάοῃ ἰθᾶγβ γε ῥγδοίοιϑβ. 
Ἡδεγ :ηϊεηϊίοη ψ͵ὰϑ ἴο Κὶββ δηᾶά δηοϊπὶ Ηἰβ δεῖ, 
Ὀὰὲ Τοπιίηρ ἔοσ ἴπδὲ ρύυγροβε ἴῃ6 ὑχδοίουβ οἰἷηῖ- 
τηδπὶ οὗ ΠΟΥ Ρεηϊΐδηΐ Ὠοαγὶ ἢγϑὲ Πονεα ἔγοση ΠΟΙ 
ὙΕΕΡῚ ΠΩ ἐγε5. Τῆδῃ ΟΑΥΓΥΩΡ Οὐδ ΠΟΙ ΡΌΓΡΟΒΟ, 
886 πνιὶἱρεὰ Ηἰ5 ἔοεϊ υἱῖὰ [86 παὶν οὗ Πο᾽ "θδὰ, απὰ 
Κι ϑϑίηρ ἰδεπὶ {(γερεαίεαϊν, 45 ἴἢ 6 οὔὴρίηδὶ ἱπιΡ}}65) . 
5 ἃ [ΟΚΟῚ οὗ ἤοπΟΥΓ δΔηα δβεςοϊοη, 56 διοίη δὰ 
ἴθσι υἱῦ 1.9 οἰπέτηθιι. [ἢ νεῦβ. 44-46 οὖγ 1οτὰ 
Θηυμιόγαίεβ ΘΙ ΔΟΙΪΟΠ5 ἴῃ [5 ογάθσ. Ηδζγ υη- 
ὈΙάἀάδη ἰδαγβ ουἴταη ἴῃς Ρῥτεραγεα οἰπίπιοηξ ; δπὰ 
ἍΕΙΘ ΙΏΟΥΟ ῬΓΘΟΙΟυΒ ἴῃ (6 5Β|ρσῃϊ οὗ (ῃς 1, οτά, 

ψετῖ. 9. Ηἔο δρᾶῖκο υἱτ μη δἰπδοῖ. Ουτ Τοτὰ 
το Ρ] 165 ὯΞ 40) ἴο ἴῃς τῃουρῃϊ οὗ (6 Ῥηδτίβοθ᾽ 5 
᾿δαγί, 45 ετα ρίνεη. -- ΤΙ Ὧ0 ἯΘΙΘ 8 ΤΟΡΒοΐ, εἰς. 
ΘΙΠΊΟ. δεθη8 ἴο δᾶνα Ὀδοη ἱποὶϊπεὰ ἴο ταρασὰ 
Ηΐ τι 43 βϑῦς ἢ. Βυϊ δε τεαβϑοηβδα {πὰὺ8 : ἃ ργορδεὶ 
ψου]ὰ ἔησιν δαὶ ΟἸΠΟΙΒ τηυϑὲ ἸΘΆΓΠ ; (158 τηδη 
σδηποῖ Ὀε ἃ Ρσορπμεῖ, ἔοσ Ης ἄοδβ οὶ Κῆον Ψἢο 8 
τουςίηρ ΗἾπιὶ 5βπηοα πὸ οηβ νου] Κηον η]Υ Δ]1ΟὟῪ 
ὨΙ156 1} ἴο Ὀς τουσῃεὰ ὈΥ ἃ ψοχιδῃ οὗ τ 8 σἤαγδο- 
ἴετ. ΤὮδ τηδὶἢ ΘΥΓΟΥ ἘΥΔ5 ἴῃ [6 ἰλϑῖ ἐπουσῆϊ ; ἔος 
οὐὖξ Τιοτὰ αἰά 4]1ονν ΕΗ 86} ἴο Ὀ6 τουςπεὰ ΌΥῪ 
βυςἢ ἃ ρεΐβοη: Ἡδπος ΗΪ8 ΓΕΡΙΥ 5εῖβ ἔοσί ἢ ΜὮΥ 
Ἧς ἃ]]οῦνβ 1π183. Νοῖϊος [μδὶ ἴῆ6 οὈδ]εοσίίοη οὗ 188 
Ῥηδγδος ψγὰϑ ἀραϊπϑὶ (6 ἐσκεά ὈΥ͂ δὴ υποϊδδῃ 
Ρόσβοῦ ; ἃ ἰδοῦ π!ο8)], σογοηοπῖδὶ, απὰ ῬὨαγβαὶςδὶ 
οη6. Ἐδαΐν δηὰ ΠΟ} 80 ἢ ΡΟΙΒΟΠ5 σὴ ἀ6ῆ]6 
ὈΥ {Πεὶγ Ῥγαβθησα : γαῖ ἴο 1818 πο οὈ]εςοη ννᾶ8 
ταῖὶϑεαὰ, 5611 1.55 ἀλγεα ΔΥ οπὲ οἽολδϑῖ ἃ γεβεοῦοῃ 
ρου ἴῆς νεογαζέξν οὗ [6508 ἴῃ βυςἢ οἰΓΟι δία 65. 

ψεῖ. 40θ.5. Απδυνοσίης, ἴῃς τπουρῆϊ οὗ τὴς ῬΒατσί- 
8566, ποῖ βϑοηδ Οὐυὐϊναγα τηδηϊ εϑίδιουβ οὗ αΪ5- 
ΡΙεδβυγα, που ΒΟ ἢ ΠΥ δᾶνα δε αἰβρ᾽αγεὰ. 
-Ἴ Βανο δοιθτδί ἴο 8ΆΥ ποΐίο ἴθ6. ὨὈ γεςῖ ρΡοΓ- 
ΒΟΏΔ] δα άγεβϑβ, πρὶ γὴρσ 4 Κηον]εάμε οὗ Θιπιοη 8 
ἈΘδΓί. -- ἹΓΑΣΊΘΣ, οὐ, ὁ Τεδοθοτ, ΒΥ οα. ΤὨΟ ἴοπο 
18 τοβρεοῖξαὶ, 8 ἰξ 186 δνϊάθηοθ οὗ οὔὐῦζ 1,οτὰ 8 
ἬΒΙΕΤΣ δαὰ Δ]τεδαν σμβεοκεὰ (δε ἀουδὶ ἴῃ Θἰμηοη 5 
ταϊηα. 

ψεῖ. 41. Α οοχίδίῃ ἹΠΟΠΟΥ͂ Ἰομ6Ρ πδὰ ἔσο 
ἀοθίοσα. Τῆς ἔουτηεῖ σορσεβεηῖβ οὐγὐγ [οτὰ, ἰδς 
ἴνο ἀθθίοιβ ἴῃς ψοπιδῃ Δηα ϑ᾽πιοη γεβροοϊίνεϊγ. 
Βαι ἴῃ ἴῃ ΡᾶγΔΌΪς [μ6 ἸοΠάεσ 15 ἰη τὰς δον τουπα, 
τῆς δἰ ἢ 4515 Γεϑῖβ Ὁροὴ ἴῃς σοϊηρασίβοῃ Ὀδίνγοθη 
τῆς τεϑρεςξίνε διγουηῖβ: Τ8Θ9 ὁπ09 οοὰ ὅνγο Ἀπ» 



ΓΗΑΡ, ΡΝἼΙ. 36--ςο.] - 

ἀτϑᾶ Ῥϑῆοθ (“πα δη), δπιὰ [86 οἾΟΣ ΔΕ. ΕῸΓ 
ἴῃ νος, 5.66 Μαῖί. χνἱ]. 28. ΤῊΣ ἀεδὲ 15 οὖγε, ΟΥὉ 
ΒΙΓΙΟΤΥ Βρεακὶπρ, ἤογα ἐῤέ φέρε οὗ “σ. ῬΥΙΟΌΔΌΟΙΥ, 
Ὀυϊ ποὶ σεγίδίηϊγ, ἴπ6 δοΐθδὶ σταϊαῖῖνα ϑἰπέι] 688 
οὗ ἴδε νοζῆδῃ δπαὰ Θ᾽ πηοη τας ἤᾶνα Ὀδεη [Π5 
τερτοβεηίεά. Τηδὲ [Π6 β8εη8ε οὗ 510 15 πιδδῃϊ Δρ- 
Ῥ6ΔΓ8 ἔτοτῃ ἴδε δρρ]ϊοδίίοη, δίποθ σγαι τυ ρου 
[ογχίνεηθβ5 οὗ δῇ τουξὲ Ὀς Ὀδβεά ὑροη [δδῖ, ποῖ 
ροὸπ δοῖυδὶ ρὲ ΜΘ ψ͵ὶ οληποῖ πιρᾶβαζα. 
Ηξεηςε τς τυ παῖ τδην στοαὶ ϑ ΠΏ 8. ὁ ποῖ 
ἔδεὶ ΠΟΙ συ] ἰ8 μετα ἰοέξ ουὔἱ οὗ νἹεῦν. - Θοπια 
ΒΌΡΡοΒε (δὲ ἴῃς τεϑρεςῖνα αἀοὈϊ5 ταργεϑεπί, ἴῃ 
ἰῆς οὴς ολ3ς ἴδε ολβεϊηρ οὔξ οὗ δενεὴ ἀδτη 8, ἰῃ 
[πε οἴμαῦ ἃ ἢεδ]ἰηρ ἔτοτη Ἰδρτόβυ, [5 Ἰαο πη νη 
τῆς ΡΕβουβ τὶ Μᾶτν Μαράδ᾽θης δηὰ ϑιπιοη ἴῃ 6 
Ἰδρεσ. ΟἸμοὺβ βυρβιςαϊς (6 ΠΟΏΟΥ οὗ ἃ νἱϑδὶζ 
ἔτοηῃ οὐὐὔ [οὐτὰ ἔοσ [6 ϑλὶἑηρ ἔγοτη ἰθΡτΟΚΥ. 
Βοῖῇ στον ουἱἷ οὗ {π6 δβϑυτηρίοη [παϊ ἴ[ῃ6 ᾿γοηιδῃ 
ν͵5 ΜΑΙ Μαράλδίεης, δηὰ ποῖ Ποὺ αἴογαϑβ ἃ 534[15- 
λοΐουυ ἰπιεσγρζοίδἤοη. --- Τηδ ταῦο ΠΟΙΘ 18 ΘΙ 
ἀἰδογοηῖ ἔγοιη ἰμαῖ ἴῃ [6 ρᾶγαῦϊς οὗ 186 υηξοῖ- 
οἰνίηρ βεγναπὶ (Μαῖϊ. χυἱ!. 21--325), βϑίπος ἰῆς 
τοϊησβ σοιηραγοά τ νοσῦ αἰ ογθηῖ. 

Ψεσ. 42. Απὰ ψἘθ65 ὯῸΥ δὰ ἠοῖ τ ΒΟΥ ἴο 
ῬΑΥ. ΤΟΥ ἐουπᾶ οὐ δηὰ ςοηξο5586α [ῃλὲ (ΠοΥ σουϊὰ 
ποῖ ΡΑΥ ἴῆς ἀενῖ. [Ια 15 ἴπι6 (παΐ 5 ΠΏΘΥΒ. ἢδνα 
ὶ ΠΟΛΠΕ θυΐϊ ἴῃς νοῖϑα Ὀγηρβ ουὖΐ γαῖῃεσ [6 ἀ8- 
ΠΟΥΕΓΥ ἴῆδη ἴῃς ἕδος 1156], Οταίείυ ἰονε ἀοςβ 
Ὠοῖ ΡΔῪ ΔηΥ ρατί οἵ ἴῇς ἀεί, δεοογάϊηρ ἰο δε 
πάτμις, -- ἴοτχανο δοΐδ. “ΕἼΔΠΚΙΥ 6 Δ}8 
“ἔγροῖν; ᾽᾿ θαυζ Π6Γ6 15 ΟΠΪΥ οἱς ποτγὰ ἰῃ (Π6 οτρίηδὶ, 
ἔοτ “ἔσαν ἔογσανε.᾽ ΤὨδ ἑογρίνθῃθββ γγ258 γϑδὶ 
Δηὰ ροιβοηδὶ. ἴΐ ἀοδθβ ποῖ σερσζοβϑοηΐῖ δὴ 1παϊ8- 
οτἰπιϊηαῖα ἔογρίνεπμεβϑβ οὗ ἴἤοβα υὑποοηβοίουβ οὗ 
βἷη δηᾶά οὗ ἱπαῦ  Ὑ ἴἰο δίοῃς ἔοσ ἱξ, ἤδῆςα ποῖ 
ϑεαοκίηρ ρασγάοῃ ἰῇ Ῥϑηϊΐϊδβηοα δὰ οοηξεββίοῃη. ΤῊς 
ἔαςϊῖ, ποῖ πε ρτουπά, οὗ ἔογρίνεμοϑϑ 18 ἤδσα 
Ὁτχουρϊ. 

ες. 42. 1 δὺρ γε ἅτε ἴο υπάογϑίδηα, 
“δὲ 15, 15 ἴπὰῪ ἔδοὶ 45 ἴΠ6Υ ουσῆῖί.᾽- ἴο ὙΒοχα 
0 ζογχανθ [δ9 τηοσί. ΕὟΟΠπὶ (ἢ]18 σογγαοῖ ΔΠΒΥΟΥ 
Δ ἴαϊβδ σοποϊυβίοη ἢ45 οἔἴΐδη Ὀδθη ἀγάνη, οἔἴἴδηοσ 
ἷπ τπουρσῆξ δπὰ ἀεεὰ ἴδῃ ἴῃ νοτὰ. Μδη βοπιε- 
Εἰπιο5 δπά ἴῃ 1 δὴ εποουσγαρειγδηΐ ἴΌ 5'η, ου ἴδε 
ἼΒΕΟΥΥ ἴπαὶ ἴῃς ρστεδίοεσ {πεὶγ ργαβαηΐ 5831η, τἢς 
πτεαῖοσ μαἷγ ἑυαΐϊατα Ἰονθ. Βυῖ 2.έ σόη56 οὗ 5ἷη 18 
τορτεβεηϊεὰ ΟΥ̓ τῆς ἀενῖ, δηὰ ἴῃς αυσβίίοη ἀοε5 
Ποῖ ΠΕΟΘΒΒΆΓΙΥ τποᾶῃ : ΜΉΙΟΝ 1 6 τὰς Ὀειΐοσ 
ἙΤμσχϑσδη ὃ θὲ ταϊδου, νος ἢ 11 Ὀὲ τῆ τοῖα 
φἰεςοξοπαῖς, 561[-5δογι βοίηρ ἴῃ ουϊνναγα τηδλη ξ65- 
τδίίοῃβ οὗ σταιϊϊτυάε} 

γεῖ. 44. βοουῖ ἴδου δ ψοδηῖ Ης (ἢι8 
Ὀτηρ5 ἕδος ἴο ἔασε ἴδε ἴνγο ρείβοῃβ ἤοβα 03568 
Ης δά 8εὶ ἔοσγίῃ ἱπ ἴῃς ρασϑῦ]8. Ῥβϑι θυ ϑἰπιοη 
δαὰ Ὠἰμετο ἀνοϊάεα Ἰοοϊκίηρ δἱ Πα, ΟΥὐὁ ἴῃ ΔΥ͂ 
(Ά86 Ὠδα Ἰοοκεὰ ἀονγῃ ὑροῦ ΠΟΥ ; ποῦν δοοοσζαϊης 
ἴο Ὠὶβ8 οὐ νογάϊοϊς ἢδ πχιϑὲ ἸΟΟΙΚ ὉΡ ἴο ΒΕΓ. -- 
Ταΐηθ Βοῦδοθ. Τῆς ἐπ ρἢ4515 τοϑίβ ὑροπ ἴδε ψοσζὰ 
“ἰἢγ,᾽ τυ ροϊπείπρ ἴἢ6 τεῦυκο. [Ι{ ν 85 (ὮΥ ἀυΐγ, 
ταῖπον ἤδη ἤθτβ, ἴο Βῆ0"ν βυσῃ αδἰζεηϊίομβ, ἔοσ ὦ 
Ὀεοαπια ἐάν ρυοβί. ὍΝ ὮΠε Οσαϊ ΔΥῪ σουτγίεδυ αἰὰ 
ποὶ ἀδιηδηα ἔτοτη ἴῃς ἢοβί 411] [ἢ6 δοὶβϑ ἤδσα 
4] δὰ το, ἴμεν ψεσε δεβιονεα οἡ Βοῃοσεα σιυαϑβῖ8. 
ϑιοη δὰ ποῖ Ὀδοη τὰς δηὰ υποΐὶν!], Ὀὰΐ Ἰον- 
ἵηρ Π1||᾿|, ἢς μδὰ ττεαϊεὰ οὐῦ [τὰ 88 δῇ οταϊηδγυ 
ξυεϑβι. ΜῈ (ἢϊ8. ττελίπλθης ἴῃ σοπάμυοϊ οὗ [ῃς 
ψοϊδλῃ, ἢο Ἰονοά τηυςΐ, 18 οοηίγαβίεα. ϑίπγοη 
αἰά ποῖ ρῖνε 'ψαῖοσ, βῇς ζανε ἴθδζβ, "δηὰ ἰηβϑίεδα 
οἔ ἃ ᾿ἴπεη οἱοϊῃ ἴῃς ἱπουδαηά Παὶτβ οὗ ἢθγ ἢδδα, 

γε. 45. ΤΕ ἱκῖδε, οἵ σεϊσομλθ, οπ ἴδ ἔδοα, 
σᾶσηα ἔτοιῃ ἴθ δοβῖ; Ὀσὶ [ῃ6 υπρἀάδη σψοϊλδηῃ 
οοτηΐηρ ἴῃ ψ] ἢ τῆς Ουεδὲ (δὲποὸθ [8 Εἰπ|0 1 ΟΒ:Ὼ0 
ἐμ) δ οῃος ἰκ1535864 Ηἰβ ἔθεϊ, πὰ οοπιϊηυδα ἴο ἀο 580. 

ΤΗΕ ΟΟΘΡΕῚ, ΑΓΓΟΒΚΌΙΪΙΝΟ ΤΟ ὕΚᾺ. 393 
ψ εν. 46. Ἀπὸ ποοὰ υἱξκξα οἱἱ .. .. ΣΩῪ ζοοί 

τἰῦιϊ οἰπιοπῖ. Ὑὴς Ποϑβὶ {8116 ἴο ΞΌΡΡΙΥ ΟἹ] ἔον 
86 μεδά, [6 ψοπιδη ἢοΐ ΟὨΪΥ σάνε ἴῃ6 ποσὰ Ργ6- 
οἷουβ οἰπίλδηΐ, θυ ΒΟσβε ΙΕ ρρ δὰ ἰξ ἐο Η5 ἔδει. 

Νεγ. 4). ὙΩοσχοΐοσο ἵ ΒΑῪ ἴ0 006. Βεοδιιβε 
οὗ (686 δχὩ Ὀἰοη5. οὗ ἴονθ, 'ἰῃ τϑοοσηϊοη οὗ 
ἴδῃ, 1 54Υ ἴο 66. Οὐυγ ],οτὰ ρῖνεβ8 ἴδε τδάβοῃ 
ἴοΥ Ηἱἰἴ58 “αγέκρ ἴἰδὶ 53Π6 15 ἐογρίνεη, ποΐ ἔοσ τῃ6 
ξοτρίνεηθϑβ 1ἴ561]1. Τῆδ Ἰαϊζίο βθῆβθε ἰβ ὉΠΩΤΔΏ)- 
ΤΑΔΌΟΔΙ, ἃ8 ΜῈ }} 85 ουἵ οὗ Κεαρίηρ ἢ [6 Ῥάᾶτγδ- 
Ὀ]6. - τ ΗΣ εἶπα, ψἰιΐοῖ ΔΙῸ ἸΏΔΩΥ, 16 οχχίνοσι, 
ἐᾶν Ὀδδθὴ ἂπὰ δἂγζς ἐοσρίνθη. -- ΕῸΣ 886 ἰονοὰ 
ταῦ. Νοῖ: Ὀεοδᾶυβα 8586 ἰονεα το, 45 [Βουσῇ 
ΟΣ ἰονε ψοῦα ἴθ σδι186 οὗ ἴῃς ξογρίνεηθβϑ8. ΤῊ 9 
Β6η586 15 ἀΟἰΤΘΟΙΥ ΟΡΡοΒββαά ἴο {πε ραᾶγδῦϊς (νυ. 42), 
ὙΠΊΟΝ ΤΟρτδϑαηίβ ἴῃς ἀεὈζοΙβ 8ἃ58 ὑῃ8ῦ0]6 ἴο ρΡᾶ 
δΔηᾶ (δς ξογρίνθη 685 ἔγοε ; ἴο ἴῃ 6 πσχὲ οἴδυβο, τ ἢϊς 
Ρ]ΑΙΠΙΥ πιλῖκεβ ἴῃς ἔοτρίνομοθϑ ἴῃς ρστουπα οὗ [δα 
ἶονε, ποῖ (δ τανϑῖβε; δηὰ 4150 ἴἰο νεσ. σο, ψϊοὴ 
ΤΟΡτεβοηῖβ σώ, ποῖ Ἰονα, 45 ἴῃς δηϊθοβάδης οὗ 
ἔογρίνομαθββ, οὐ [6 8146 οὗ ἴῃ ρεύβοῃ ἔογρίνθη. 
Τα οἴδυδβε 15 ἴο Ὀ6 Ἔχρ]αἰπεὰ : ϑἰπος 8ῆ6 ἰονεὰ 
ταυοῆ,᾽ 2. 4., ΗΓ 8.05 ΒΊΟΝ ΔΙῸ ἸΏΔΠΥ ἅ16 ἔοτ- 
αἰνθη (48 γοὺῦ πιᾶΥ σοῃοϊυάς δοοοτάϊης ἴὸ γοῦϊ 
οὐχ Ἰυάρτηοηπί, ταὶ το ἢ ἔουρίνομθβϑ ργοάυςοβ 
ΤΟ ἴον ), βίηςς 886 Ἰονδα τη ςἢ (48 [ἢ 686 τηδηϊ- 
ἐεβϑιδοῃϑ Ἰπάϊοαιϊθ). Τὰς ψοσγὰ "Ἰονεοὰ᾽ σεΐειβ ἴο 
16 δοῖβ ΡΟ ΕΝ οὗ ἴῃ νεῖβ. 44-46. Ὑὴε δϑϑ00- 
οι ἐδαῖ [6 τνοσῆδῃ γ)͵λδβ ΜΆΤΥ Μδράδϊεης ἰ5 υϑεὰ 
ἴο Βυρροτίῖ ἴδε {8156 νἱεῖν τιεποηςεα ἀρονα ; ἢ 6 
εαταϊτυᾶς Ὀεΐης τεραγάςα 48 οδἱ]εὰ ἔοσί ἢ Ὁγ τῆς 
οαϑίπς ουἱ οὗ ἴῃς ἀδῃγοηβ, ἀπὰ ἴῃς ἐογρίνεῃα55 οὗ 
5105 58 ἢτβὶ ργδηϊθα δέίοσ [818 αἱἰβρίαυ οὗ ἴονδ. 
ΤΠ6 δρίμοϑϑ οὗ ἴῆ6 ρῬᾶσαῦϊα ἰ8 ἀδβίσογεα δΥ (ἢ ἷ5 
ἰηἰογρτγοίδιίοη, --- Δ {Π|60 6 ἐογραίνοι, εἴς. Οης 
ὙΠῸ ἔδεϊς {||ὲ περ οὗ ἔογρινθῆξββ 15 τηδδηί. 
Ουγῦ Τοτὰ ἀοδ8 ποῖ ΔΡΡΙΥῪ [5 ἀΐγεςςῖυ ἴο ϑἰπηοῃ 
-- αὶ Ἰεανεβ [ῃδί ἴο ἢΐ8 σοηβοίβηςθ.. 

ψεσ. 48. ΤῊΥ εἰμ δζο. ζοσχίνοι. τι ἀοος 
οί ἑουθα τς υἱὸν τπδῖ ἃ ργενίουβ 86 η36 οὗ ρδγ- 
ἀοπ πιονεὰ ἰδῇς ομθδῃ ἴο δοΐίβ οὗ ἰονθ. ἴξ ἰβ8 
ΤΑΙΠΟΙ ἃ ΠΕ Δ5ΒΌΓΔΠΟΟ, ἃ ΠΊΟΓΕ ξΟΙΠΊ8] ῬΟΙΒΟῊΔΙ 
ἀεοϊαγδίίοα, ΟΕ τ ϑδπη8 πᾶνε ἃ 86εη86 οὗ ραγάοῃ 
Ανδκοηίηρ σταϊϊυὰς, θυϊ ἐν στ πεςα ποῖα Δ550Γ- 
ΔΏςΕ Οὗ 1ἴ, ΟνΟσ ὮΟρΡῈ ἔογ δηᾶὰ ἀεϑίσε πῖοσα; (ἢδὲ 
Ϊἷ8 ΟΥ̓ ἔα. Α8 Ἄρρθᾶῖβ ἔγοπὶ νδσ. κο, ἴἴ τγᾶβ 
ΡΙΞΘΞΕΙΥ ἴο [Π]5 ἔδ ἢ οἡ ἴῃς ρατί οὗ ἴῃς τψογηδη, 
ἯΠῸ δα ΔΙγεδαγν ἔε]ῖ ἐῃουσῇ ἴἰο πιδηϊξεϑὲ ΠΕῚ ἰονα 
ἴῃ τὴ 8 αὐ, αἴ οὐὐ 1οτὰ δα ἀἀταϑοοα ἰἣς ἀεφοϊλγα- 
ἄοῃ οὗ [ἢ]8 νεῖβε. Τδ18 15 ἴῃ6 οοηδβίδηξ δηὰ 
δ᾽ εβϑοὰ δοΐϊοη δηα τϑδοϊΐοῃ οὗ Ὠϊνίηα στᾶσα πὰ 
Ομ ϑάδη ρσγδιυάς 1 ἀν κε η8. 
γε. 490. ἯΙΟ ἰδ Ὀιΐδ [δδὲ ονϑα ζοσιίνοί αἰτεῖ 

ΟομρΡ. οὔἴᾶρ. ν. 21 δηὰ [ἢ6 ρΡᾶσζδὶ]οὶ ρλββαρθϑ. 
ϑαοῦ ἃ αυςϑί οη νγὰ8 παίυσαϊὶ, πὰ ἄἀοεβ ἢοΐ πδοθϑ- 
ΒΑΥΙΪΥ ΠΡ ἀδοϊάεα ΒοΒ( ΠΥ. -- ΤᾺ Ζαϊ τ Βδῦι 
δανσοὰ ἴθ0 Νοὶ ονθ.Ίι. ἴζονὲ ἰ8 ἴο σοῃνίηοα 
ΟἾΒΕΙΒ, ζαϊτῃ ἰδγβ Ὠοϊὰ οὗ στασε, δης ἴῆυ8 Ἰονε 15 
Ὀερχοϊίζεη. [1 νγᾶβ ἔδ ἢ, [Π6 ὨορΡε οὗ ἃ ρεπίϊοηϊ 
Ὀαβθά οἡ ἴδε ψογὰβ δηά τὴς οπαγδοίοσ οὗ 6805, 
ννῖοἢ Ὀτγουρσῃξ μεγ ἴο [ῃ6 Ὠουβε οὗ ϑίπηιοη, [η (ἢ 18 
ξαϊϊῃ ἢοσ ἴονε ννγὰ8 Ὀογη, δηᾶ 85 15 πηῃδηϊξζοβϑίδςςουβ 
Ὀερδη, Ὠδετ Αἰ [ἢ νγὰβ ἐνεσ ἐποουτασεὰ Ὀγ (Β6 τεςαρ- 
ἴοη οὗ Ποῖ δοὶβ οἵ ἰονε. Οζονιηρ 845 886 νορῖ 
δηὰ ψνδϑῃεα Η"5 ἔδεϊ, τ Ἰαϊἃ Πο]ὰ τῆοτα δηᾶ ποσὰ 
ΣΌΠΥ οὗ ἴῃς ραγάοῃ ἰξ οχρεςίεα, --- πὰ τερεϊνεὰ αἵ 
Ἰεηρτα τῆς Ζ.11 δυβοϊυσοη (νεγῦ. 48). ΤῊς οἱοϑβίης 
ννοτὰβ σεσα ἱπογαΐοσε οὗ μαύζά, δπὰ οὗ 115 πιοβὶ 
Ὀ]εβϑεἀ ταϑυῖ: βῸ ἱπ Ῥ6809, ᾿ΠΕΓΑΙγ, ὁἸπῖο ρϑᾶρε.᾽ 
ΤῊΪ5Β νγὰ58 τῆς 5ἰδῖς οὗ τηὶπὰ ἴο ὙΠΙΟὮ 586 ταϊρ 
ΠΟΥ ἰοοῖὶς ἔουσψαγά. ἘδΙΤΝ γϑῖ, τηδηϊξοϑιδίοβ οὗ 
σταΐοξυ! Ἰονα ποχί, ἤθη έχζφ. 1 ννὲ σουβίαοσ 
νν6}} ἴο ὙΒο ἴμ686 ογὰβ ΕΓῈ βρόκδθη, τὸ ν}]}] 
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Ὡοΐ ἔοτρεῖ (πδῖ στδοδ 58 ἔγτεθ, οὐ δχδὶῖ οὔσ ἰἴονε 
ἰπῖο ἃ στουηά οὗ ρατάοῃ. ΑἹ] Ποὺ [οκθπβ οὗ ρεηὶ- 

ΤΗΕ ΟΟΘΡΕῚ, ΑΓΓΟΚΌΙΝΟΑ ΤΟ ΚΕ. [(ῃὰᾳρ. Ν1Π]. 1-- 3. 

511] πῆδη, δὴ ΑΎΔΥ ἴΠ6 βἰδίη οὗ Πεσ 116, Ὀαΐ 
τῆς στᾶος οὗ (γίϑὲ δα ΒΟῚ ἴο συ Ρδᾶςς, 45 ὮΘΓ 

ἔδῃος δηὰ δβέεοϊοη σου]Ἱὰ ποῖ, ἀνε ἰῃ ἴῃ6 ογεβ οὗ δριάμηρ σοπαϊδοῃ. 

ΟΒΆΡΤΕΚ ΝῚἼΠΙ. 1τ-- 3. 

Α4. αἰγομὲξ ἐλγορρὰ σαϊέφε, εὐὐὰ ἐλφ Τιυεέυσ ανραὶ “Πὲρέςίογέρηρ δον. 

ἵ ΝῺὨ Ιἴ οδδ ἴο ρᾶ85 δἰϊογνασά, [πδὲ ἢ6 ψϑηΐ τὨγουρποῦυῖ 
ΘΝΕΙΥ 3. οἷἿΥ δηὰ νἱ]δαρο, Ργθδοίηρ δηα ββενίηρ ὃ της ρἷδά 

ἰἀϊηρὶα οὐ 86 Κίηράοῃμι οὗ ἀοἂ :4 πὰ ἴῃς ἔψεῖνα τὐεγεῦ ΣΝ α αι. χχνυὶϊ. 
ςς ; Μλτκ 

2 ἢΐϊη, Αμπά “ οοτίδϊῃ ψοιηθη, Ψηϊοἢ 5 Δα Ὀδοη ἢφαϊθὰ οἵ δον] χαῖν πῇ 

ϑΡ1 8 πα ἰπᾶστα 65, ὃς ΜΑΙ ο41164 Μαράαϊεπε, ὁ ουΐ οὐ ᾿νΒοπὶ ἢ Δ τας χανῆι 
. Β : Ματὶς χν. 

4. ψεηΐ βενθὴ ἄδν ]5,,Ϊ Απὰ “4 ]οδπηα [6 νἱἕε οὗ Οβυζα 9 “ Ηεγοά᾽β κ᾽, “1 ἡγίω. 
ρίεναγά, δῃὰ ϑυβδηηα, δηἃ τυϑὴΥ οἴμεῦβ, Ὡς ἢ δ τηϊηϊδίεγοά εἶὸξῳ ἼῸΣ 

. 10 Ε ]οδη χῖχ.ς ; 
αηΐο Ὠίτῃ ᾽ οἵ (πεῖν βυ θϑίδποα. : ἀκ. τ τϑὶ 

ς Μδϊκ χνὶ. ο. 

1 βοοῦ δίζεγναγαάβ 3. αὐουΐ ἰπὨγουρἢ 8 ὑυϊηρίηρ 4“ (ββρ. χχΐν 
4 (» ) ἐμοέεασ οὗ (:) δ ΟΡΙΖ ψοτα 6 ψῃο “ (Βδρ. χχὶϊ: 
Τ᾿ ἔτοτὴ 8. φανδῇ ἀδιηοηβ δὰ ροηδ ουἱϊ γἶμμι χα 5 
9 (ΒυζΖαβ 10 χἦδ δες αμΐλογτέξες γεασ ἰΠ 6 τὰ 

ῬΕσύμΑΚ ἴο Τ1υκο. Αοροτάϊηρ ἴο (δ6 υϑυλ] 
νίενν, ἴῃς ὅτϑοι οἴγουϊ τὨτουρσῇ Ολ1166 ψὰ8 πιδὰς 
Ὀεΐοτα ἴῃς Ἵδἤοῖὶος οὗ ἴδ6 ἔνεῖνα ; [15 οἠβ ([ΠῈ 
βαοοπα) ΣῈ ἴδοι; τῃς (Ὠϊγαὰ ἱπηγιθαϊδίοὶν δέζεσ 
ἘΠΕΥ τ γα βεηΐ ουἕζ ἴο ργεᾶοῦ. Βυῖ 1 15 ποῖ σοΓ- 
ἰαἷη [παὶ ἴἤθτα ψεγα τος αἀἰδιίϊηςὶ Ἰουγηαγβ. ΟΥγ 
1μοτὰ ννᾶβ αἰνναῦβ οσσυρίεα, δὰ ἴπς Ενδηρο  δὶβ 
ἀεβογῖθε οςεγίδίη ρογοαβ οὗ Ηἰ8 σωϊηἰβίσυ ἴῃ ρδη- 
6Ι΄ᾺῚ] τεστβ, ἱτπουΐ ἰηϊγοάυοσίηρ Βρεοὶαὶ οσουττεη- 
(685. ΤΕ ρΡετοα ἤογα βροόΐκδῃ οὗ βϑεεῖβ ἴο ἢδνε 
Ὀδοη ἴδαϊ βυοςεραϊης (5οοη δἰϊοσιναγάβ,᾽, νεσ. 1) 
ἴη6 Οσουτϊτθηοαθ5 παγγδίθα ἴῃ τῆς ἰϑῖ σμαρίθσ. Οἡ 
ἴῃς Ργδοῖοδὶ ἰεββοῃβ, 566 οἷοβε οὗ βεοίΐϊοῃ. 

ψεῖ. 1. οι δϑοὺῦξ [σου αἱἵἷγ δηὰ υἱ]αρο. 
Ετοπλ ἴονσι ἴο ἰοννη, ἔγοπι νΠ]αρα ἴο Προ, ἴῃ 
υηνελγίοα δοῦν. -- Βείπρίηρ ἴδο αἰδὰ ἰἀΐη μα. 
Οπς ποχὰ ἴῃ ἴῃς τοεῖκ, ἤσποα “ργοδομιηρ᾽ ἀοοβ 
ποῖ χονότῃ " ρ᾽δὰ εἰἀϊηρπ.᾽ --- Απὰ ἴδο ὕνοῖνο υἱῶ 
Ηἶπι, 1. 4., ψοηΐ δδουϊ τὰῖτὰ πῖπι, βδίπος {Π|5 ἰβ 
Ἰοϊῃηδα οἰοβοὶν ψ ἢ 6 ῥσγονίουβ οἶδλυβθ. Ἡδησς 
αἴζεσ ἴεΥ δα Ὀδδθη σἤοβθη, Ὀυϊ Ὀεΐοτε {πο γ μαδὰ 
Ὀεδη βοΐ ουἕ ἴο ΡτΕΔΟἢ, 

εν. 2. πὰ οοτίαϊῃπ τοπιθῃ, εἰς. Α1] οὗ ἴδηι 
δὰ ρῥσοραθὶν δε οὐτοά οὗ βδοῖὴς δῇῇοϊοη ; 
ἤδηςς {ΠΕῚΓ βοσνίος 885 οἷς οὗ σταίὰπἀε6. ϑυοἢ 
ἃ βενίος, ΠΟΥΤΘΥΘΓ, 18 ΟΟΠΙΤΑΙΥ ἴο ἴῃς Οτδηΐαὶ 
ποίϊοῃβ οὗ Ῥὑσγορσίεϊυ, ἑξουπάδαὰ ὑροὴ ἴον νίεννβ οὗ 
ΜΟΙΏΔη ἢ ντίθς. ΟἾΓ ΒΟ ΔΉ Πᾶ5 ἄοηθ τυ ἢ ἴο 
οοττοοὶ ἰἢδ8ε ποϊουβ. [{ 15 βἰριηιῖίποδηὶ τπδὲ [15 
τηδητίοη οὗ οὐὐ ἰοὐἷβ ἔοτηδ]ς δἰϊεηάδηΐβ βου] 
ἔο! ον τς δοοουηΐ οὗ ἔπε ἐἔοτρίνθεη οὔ ἰπ τῆς 
ῬΠΑτβθε᾽5 ἤουβα. --- ἹΕ 
πδῖνε οὗ Μαράλ]α (866 οὐ Μαῖίῖ. χν. 20). --- Εσοσα 
ὝΠΟΣΣ δόνθῖ ὥθσθοηδ ᾿ἰδὰ σῸΠ6 οὐ. 75 ᾿οϊηδη 
δὰ Ὀδεὴ ροββεβϑβεα οἵ βενδῇ ἀδιγοῃβ, δηά οὐὖὖῦ ἵ,οσὰ 
ἢδαὰ οαβδὲ ἐῆεὰ οὐἱ.ἁ ΤῊΣ ποῦοῃ οὗ βοῃῃα (Ὁ. 
1ληρε διροηρ οἴει) ταὶ 1815 τηθδηβ τεϊεδλϑεὰ 
ἔτοπι 506 0.81 5: ἔπ 655, “ βενεὴ ἀδπηοῃβ᾽ Ὀεϊηρ Δῃ 
ΘΧΡΓΙΟΒΒΙΌΙ, ἔοτ ἰο8] 5] οἰίου ἴο ἴδ 6 βρί γϊ οὗ (ῃς 

ΣῪ οΔ]1οὰ ἈΓαράαῖθηθ. Αὐ 

ΨΥ, 15 Δη αἴζεαρῖ ἰο βυρροσίὶ ἴπ6 Ἰερεπὰ (ἢαῖ 
Μαράδιδης τὰᾶβ ὑἰδῈ “βἰπηογ᾽ οὐ τῆς ἰΔϑ5ὶ 

ομαρῖοσ. Βυϊ δὲ ὀσούττεηος 10565 115 ΔΡΡ ΤΟΡτΤὶ- 
Δίδηα85, 15 νὰ ΒΌΡΡοβε ἰμαὶ ἴῆς ψοπιᾶη δά Ὀεεη 
ΔΙγεδαν αἰβροββεββεα οἵ βένοῃ ἋἀδΠΊΟΩ5 ΟΥ̓ ΟἿΓ 
Ιοτὰ. Τα δοουγδοῦ δηα δρίπεββ οἵ ἴῃς (οβροεὶ 
ῃδιταῖδννε ἀγα αἰπλ] 56 ἃ ὈΥ 118 ΤΠΘΟΙΥ. 

εν. 3. δοδπμδ. Ηδῖ πῆ! ἌΡΡΘΔΙΒ ἀρδΐῃ ἰὴ 
ΟΒΔΡ. χχῖν. 10. - Ἴπ0 18, ΡεΓΏΔΡ5 αἵ [μδὶ {ἴπις 
ἃ πάον, οὗ Ουεαε Ἠδγοᾶ δ πἰοασγὰά, ἡ. ἐ., τἴὴ6 
“Βουβε-δίε γα ᾽ οὗ Ἡδτοὰ ΑπίραβΒ. ΤὨτσγουρῃ 
1015 ἔδυ ἶἷγ Ἡετοὰ πα ἢ5 βεσνδηῖς (Μδῖϊ. χίν. 2) 
ταὶς μανα πεασζὰ οὗ [6585. ϑοηὴθ ἤδνε ἰάδη- 
ππεὰ Οἢυζαβ ἢ ἴἢ6 ΠΟ] πιδὴ ἡ ΟΒα 580η 
ψΔ5 Ὠελὶεὰ Ὁν οὐγ οτὰ (Ἰοδη ἷν. 46--54) ; δῖ 
τῆς τεϑάϑοῃ ἔοσ ἤοδηπδβ σταϊἴυξε τγὯβ (ἢαϊ βἣς 
Παὰ Ποίβοὶέ Ὀδοη ἤϑαϊοα (νεσ. 2). -- βύϑδ: πα 
(Ἰγ. Νοῖ τηθδποηθα δρϑίῃ. --- Αμἃ ἸΏΔΩΥ 
οἴδοταε. Οομρ. Μαῖϊ. χχν]!. τς. --- 7.0 ταξηΐδ- 
ἴοσϑᾶ. ΑἹ] οὗ πε ΨΕΙΟ 50 ἢ 845 ἴπ5 “ΤᾺ ]η15- 
ἰοτεὰ,᾽ ἡ. 4. ρῥγονιαἀβα ἔοοα δηᾶ οΟἴΟΓ ὩΘΟΟΒΒΑΓΥ 
αἰϊεπεομβ. --- ὕπο ἴδοι ((Π6 ὈΔΓΕΙ βιυρροτίεα 
τεδαϊηρσ), ὁ 4, ἴο [86 ὙΠοΟΪῈ σοομηραηγ. Τῆς 
ΑἸτεσαῖοη ἴο ἴδ 5: Πρ, νγῶᾶϑ ῬΥΟΡΔΌΪΥ ἀεβιρπεά 
ἴο Ἔχδῖὶι [6 βοσνὶςε οὗ [6 τοϊηθη; Ὀυΐϊ ψῆδί τνγᾶ8 
ἄοῃς ἴο ἴῃς ἀἰ5ο 0165 5 ἀοὴς ἴο ( Ὠγὶβί, δοσοτά- 
ἱπρ ἴο Ηἰβ οσὴ ψογὰβ (Μαῖΐ. χχν. 40). -- 
τλοὶν δυϑαΐδποθ. ὉΤῊ15 ἱπ1ρ}165 τας 5οῖη 6, ρεγ Δ Ρ5 
τηοϑὶ οὗ ἴῆδηι, τνῦα ῬΟΥβΟἢ8 οὗ πι6Δ}8. 

Ουγ Ι,οτὰ οοπβακδα πὰ ἴπε ΡΥ πὰ ξαὶ ἘΠ }- 
655 οὗ ΗἸ5 Οδἰδδη ἑτεηάβ ; Ης ἐχαϊϊεὰ ποσηθῃ 
ἰηῖο τὴς εἰγοῖε οὗ Ηἰ5 ἔοι ΟὟΘΙΒ ; ουδ  5 ΟΥΚ 
νγ74ἃ5 δὶ Οὔζδ 8 βονίος οὗ σγαίοξυ! ἴονὰ (4 αἰδοου- 
Δἴ6) ; ἴζ6886 τοΙηδη Οὗ ὨρΏ Ροβίοῃ ἔεϊς τπδὲ 
σοῃδίδηϊ [ο ΡΟΥΑὶ βουνϊος ψγ͵ὰϑ ἃ δἰζίηρ, Τδουρῇ 
ἰηβυβηοίοηῖ, τοΐυτῃ ἔοΥ βρὶ Πα] Ὀεηςῆίβ. ---- ΘΌΘΙ 
ἃ αἶτγοὶα 85 (815 15 ροβϑὶ]8 ον ψοτα Οχίβὲ ἴβ ; 
ἀῦουϊ Ηΐπ 48 ἴῃς σεηῖτο, ΑΕ ῬΓΘΔΟ ΩΡ Τ]ΘῺ 
δηὰ τηϊηἰβίεσίηρ νοπηθη ἴῃ ΡΌΓΙΥ δηα ΠΑΓΠΊΟΠΥ. 
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ΟΗΑΡΤΕΚ ΝῚἼΠ]. 4-21. 

}αγαδίφ 97 1.6 5οτυδῦ, ο“»7 1ογα σοεράξ ὃν ἶὲς οϊδεν απαὶ Βγεί γέ. 

ἃ ΔΑ ΝῺ νψῇδῃ τ ποἢ ΡΘΟρΙῈ ψογα ραίῃεγοα ' τορεῖμοσ, δηα νοῦ “ ΠΩΣ: 

σοι ἴο Ὠἰπὶ ουξ οὗ Ἔνογν οἰΐγ,2 ἢ ϑρᾷκα Ὀγ δραγαῦῖθε: τ 
Α ὃ βονοῦ ψοηϊ οὐὔἱ ὁ ἴο 50. ἢϊ8 586οάᾶ: δηὰ 848 ἢὃδ βονψρα, 5016 

[6}1} Ὁγ τῆς νᾶ 546 ; δηά :ἴ νὰ8 ἰγοδάβθη ἄόοψῃ, δπά τὰς ἔον 8 οὗ 
(ἢῆ6 αἱγῦ ἀδσνουγοα 1. Απὰ 58οπιθθ 611] Ὡροὴ δ τστοοῖζ  δῃὰ 88 
ΒΟΟῚ 85 ἰΐ Μὰ5 Βργιηρ τρ,8} ἰξ ψ Πογεὰ ἀννᾶγ, θεσδιιβα ἰἰ Ἰδοϊκοά 9 
τηοϊβδῖυσο. Απά 5οηχαῦ 6] διηοηρ 10 ἐπογηβ; δηᾶὰ 16 τΠπΟγῊ5 

Βρύδηρ υρὃ ψῈ 1ἰ, δηα ομοκεά ᾿. Απά οἴδογ ἔθ] οἡ 1: σοοά 
στουηά, δηα βργϑηρ ὕρ,3 δΔηα Ῥάᾶτς 12 ἔγυϊς 4 δυπάτγοαξοϊα, Απά 

ψΏσδη Ὧδ Παά 54. 18 ἴη6586 τὨϊηρ5, Ὧς οτίθα, Ηδ τῆδϊ ἢαϊῃ δδῦβ ἴο 

ἤθασ, ἰδεῖ Ὠΐτη ὮΘΑΓ. 

ὁ Απά ὮἢΪ5 ἀἸβοὶρ 65 δϑίκθα ἤϊηι, βαγίηρ, Ναί τ ρῆϊ [ἢ]15 ΡάτΆὈ]6 ὁ Ματτι καὶ 

Ὀε}} Απα Ὠδ 84ϊά, ἰ)ηπῖο γου 11 15 ρσίνθῃ ἴο Κπον ἴῃε τηγϑδῖθ- Με ῖν. το- 
τὶε5 οὗ ἴμε Κἰηράοτῃ οὗ (ἀοά: Ῥαυϊῖ ἴο ΟἴΟΓΙΒ δ ἴῃ ράγαῦῖθβ ; τῃδῖ 
βϑαείηρ ἴΠ6} τσὴ 16 ηοΐ 866, ἀηὰ ἤεαηηρ [Π6Υ τιϊρηϊ 156 ποῖ τη- 
ἀογϑίαπα. Νον [ἢ6 ράγάῦῖα ἰ5 118: ΤῈ βεβὰ ἰ5 ἴῃς ψογὰ οἱ 
Οσοά. ΤὨοβε ] ὉγΥ [Π6 ΨΥ 51:46 ἂῦὲ ἴευ μα ἤθασ; 8 (ἤδη 
σοι θ τ τῃ6 ἀδν!], Δηα ταἸκοῖ ἢ ἀννὰὺ (ἢ ψοζὰ ουὖἭ οἱ τμεῖγ Ποατγίβ, 

Ἰεδῦ ΤΕΥ βδου]α 15 Ρε]ϊανε δηὰ ὈῈ βανθά, ΤΏΘΥ Π οη πε τοοκ 
ἄγε ἑλεγν, ΜὨΟἢ, 39 ἤθη ΤΏΘΥ ἤδασ,} γεσεῖνα ἴῃῇ6 ψοσάὰ ἢ ἸΟῪ ; 
δηὰ ἢθ86 ἢανθ Ὧο0 τοοῖ, ψΒΙΟἢ 9 ἔοσ ἃ ψ 16 Ὀοϊΐονο, δηαὰ ἴῃ {π26 

οὗ ἐδπιρίδτοη 8411] ἀναγ. Απά τῃδὶ ψὨΙΟὮ 61} ἀπιοηρ {Πογη53} 
τα ἴμογ, νος, ψ θη ἴμογ 33. ἤανε ἢοαγά, ρὸ ἰογίῃ, δηὰ 33 ἅτε 

σμοκοά ψὶτἢ οαγαβ δηὰ γοῆθβ δηᾶὰ ρ᾽θαβυσαβ οὗ άές 116, δηὰ 
Ὀτηρ πὸ ἔσυϊε 5 τὸ ρεγίεοϊίοη. Βυῖ 3 [Παΐ οὐ ἴῃς ροοά ρστουῃά 
ἀγα ἴμαγ, ψὩ]οἢ 35 ἴῃ δὴ Ὠοησβί δῃηά ροοά ἤδαγί, μανὶηρ ἢδαγὰ [6 

ψοτγά, Καορ 2.5 δηὰ Ὀτχίηρ ἔοτίῃ ἔγυϊο “ἢ ρδιίθηςα. ς Ἔοπι. ἵ!, γ: 
ΗδΦὉ. χ. 6. 

4Νο 335 πιδῃ, ψῇεη ἢῈ μδῖἢ ᾿ἰρηῖεα ἃ σδηά]ε, 9 σονεγαία [1 1} 4 Μαιὶ.νο τε; 
ἵν. 21} 

ἃ να586], οὐ ρυζίοίῃ 225 πάθτ ἃ θά : Ὀυΐϊ 5βειειῃ 39 22 οῇ ἃ οδηάϊο- ΟἼΑΡ: χί. 33. 

ΛῈκ 

[1 Κι} τῆαϊ {Πα ψΠΙΟΝ Ὁ δηῖοσ ἴῃ πᾶν 566 τε ἰἰρῆϊ. “Εθγ ᾿Μμὰ καὶ 

ποίμίηρ, ἰ8 βθοσγεῖ, 33. τῆι 584}} ποῖ θ6 πιδάξ τηδηϊξεβε ; ποιε μεν 7 Μδαπαῖν αὶ 
αν ἐλέμρ Ἀϊὰ, 38. [40 5841} ποῖ Ὀ6 Κποννῃ δηά Ἴοΐηθ αὐγοδά. μαι χε. 

ΤΑΚα Πεεά ἐπογείογε μον γε ἤθᾶγ: 5 ἴοΓ ΨΏΟΘοΌν συ ἤδῖῃ, ἴο ἢΪπ) Μρηκῖν. 2εὶ 
Ρ. χὶχ. 

1 ἃ5 ἃ ρτεαῖ τηυ! τα 6 εχ σοτηϊηρ 
3 [8086 οὗ ἐν ΕΓ οἷ ψ γα ἐεϑογίη ὑηἴο ΠΙΤΏ 
μ Ἐπεὶ οὐ Ὀἰγά5 οὗ ἴπ6ὸ ἤδάνβϑῃ ὁ οἴδοΣ Του ἴῃς 

ὃ. Δα ἢο Ν διηϊαβὶ [Π 6 11 Ἰηῖο 186 
Ν ΘΙ ἢ ἔοτγίῆ 18 5 ἢ βδίὰ 
14. ϑκοα Πἰπὶ δὶ [Π]15 πὴ ΝᾺ 5 (σεεογαΐξρις 29 1Δε δεεέ αμέλον τ 45.) 
16 τῆς Γαβῖ 1 Αηᾷ [Ποβ6 18 λνα πεαγὰ 
19 τη: [ΠῸῪ πῆᾶῪ θοῦ Ὁ ψῇοὸ 31. τἢ6 {ποτ 5 32 1ἢ656 ᾶἋτα ἴπεγ [δαὶ 
38 Δῃα ροΐηρ οἡ {Πεῖἷγ ἂν {ΠῸῪ 34. ποιῃϊηρ 36 Απάὰ 
30 [Πῃ656 ΔΓ6 50ΟἿ 885 51 Ἠο]ὰ ἰξ ἐλϑβὶ 
38. Απάᾶ πο Ὁ ἸΔΙῚΡ 80 ρυζειἢ 
81 Ἰλιηρβῖδηα. 82 ἢ]ὰ δδ ΠΟΙ βοοζεῖ 
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804}} Ὀ6 ρίνδη; δηὰ ψῇῃοβοονοσ δίῃ ποῖ, ἔσγομι ᾿ἰπὶ 584}} Ὁ6᾽ 

ἴάκεη ὄνεπῃ {μαὶ ψῃϊομ ΒΕ δ βεεπιεῖῃ ἴο Βᾶνε. ᾿ 
Ι90 ἰΤΏΒρβὴ 85 σάπια ἴο Πἰπιὶ ἀξς τποῖμοσ δηά ᾿ἷβ Ὀγείῆγοη, δηᾶ 88 ἡ μὰ 
20 ςου]ά ἠοῖ σοπια δὲ ᾿ἰπὶ ἴοσ ἴῃ 6 ῥγεββ8. Απά 1 ψ85 το] ἢϊπ. ὅν 

ἃ Οβμβρ. χχὶν. 

ΑΤΎ. ΧΙ. 
ΣΝ 

Μλαδκ 1ἢ. 

31-35. 

εογίαξρε ΜΏΪΟΝ 5414,33 ΤῊΥ τηοΐποσ δηὰ τῆγ ὑτείῆσγοη βίδηά τῖῖ- 
21 ουΐ, ἀδδίσιηρ ἴο 866 ἴΠ66. Απᾶ δ δηϑνοοα δηὰ ο“αἱά ιπῖο 

τε, ΜῪΥ τηοΐθου ἀπά τὰν Ὀτείγθη ἀγα [6586 ὃν ΒΊΟἢ 9. ἤΘΑΓ [ἢ6 ἃ σμαρ χὶ “8, 
νοτζά οὗ αοά, αηὰ ἀο ἱξ. 

δὲ {ΠῚ Ποῖ ἢδ δίῃ 
δ᾽ γον 

Γ(ἩΒΟΝΟΙΌΟΥ. [{ ἰ5 Ἔνϊάδης ἔγοτῃ ἴῃ 6 Ῥδγδ]16] 
δοοουπίβ ἴπαΐ ἔμα ἱποϊάδηϊ οὗ γεῖβ. 109-21 ργεσεάδα 
ἴῃς ΡΑσδ]Ϊς, οἴς., νΟῚβ. 4-18. ϑοῖὴς πουϊὰ δνθῃ 
ἰπβετ Ὀεΐνγοεη ποῖ ἃ ὨΌΠΊΡΕΣΙ οὗἨ ἀἰβοουγβοβ τα- 
ἰαϊεὰ ὉΥ ΠΓυκα ἔυσίμεσ οα (χὶ. 37-- Χ}}}. 9), θὰΣ (Πα 
ἰδῆσυλρε οὐ Μαίξ. χὶϊ 1 βεοπὴβ ἰὸ ξογθϊαὰ (18. 
Τῆς οτγάεγ οὗ Μᾶσκ, σοηδιτηδα ἱπ 8 ολ8ε ὈΥ 
[δὶ οὗ Μαιζπον, 15 τοβί χάος. Αἰΐογ (ἢς ἸουχιοΥυ 
.5ὲ ΞΒΡοΟΚκεπ οὗ (νεῦβ. 1---2} ΟΓὁ ἀυΣηρ ᾿ἴ8 ὈΓΟΡΤΟΒ55, 
οὖν Γοτὰ μεδὶβα ἃ ἀειπομπίδς, οἰνίηρ οσοαβίοη ἴὸ 
(ῃε Ῥπαγβεεβ ἴο νεπί ἴΠ6ῚῚ ρσονηρ ΠΟΒΌΙΠΕΥ. 
ΤῊ]Β ἱποϊάεηΐ 15 παγγαϊεὰ ουΐ οὗ 115 ογάδσ Ὁγ Γυκε 
(χὶ. 14, εἴς.). [{ γ)͵ὰβ ἱπησηδαϊαῖοϊν ἔο]οτνεα ὃν (ἢς 
ἀετηδηὰ ἔοσ ἃ βίξζῃ ἔγοϊῃ ποᾶνθῃ ἷ Μαῖῖ, χὶϊ. 328-45; 
Ι͂ακὸ χίὶ. 16, 29--26), ΡΟΒΒΙΌΙΥ ΟΥ̓ ΟἴΠΕΙ Ἔνεηῖβ 
Ὠδιταϊθὰ Ὀγ Γϊς τη ἴῃς βᾶπι6 οοπηδοϊοη, Αδουΐ 
{ῃ15 ἔπος, ῬΜ116 [ἢς ΠΟΙ ΓΟΝΟΓΘΥ Μ͵ϑ σοΐϊηρ οπ, (6 
ΠΟ 6 Γ δηὰ ὑὈσοίγεῃ οὐ [655 βουρῃὲ Ηἰμῃ (Μαίξ. 
ΧΙ. 46-το; ΜαΙκ 11]. 231-565; ΓΌΚΟ ν]]}. 19--21).Ψ 
ΤΠΘη οδπιε {πε αἰδοοῦγβϑα ἰῃ ρΑγΔὉ]68 (Μ δίς. χὶΐ. ; 
Μδῖκ ἰν. 1-25), ἃ μαζί οἵ ψὩ]Οἢ 185 ἢεσα σεοοσά θα 
(νετϑβ. 4-18). 

νεῖ. 4. Αμπὰ 88 ἃ βτοδῖ τηυἹϊζαδθ 'ΤΟΣΘ δοσοὶῃ θ᾽ 
ἰομϑίδοσ, εἰς. Τῆς ΕἸ Ν. γκίνεβ ἴπ6 στοὴς ἱπὶ- 
Ρτδβδίοη ἴπδὲ Ης ναϊϊεὰ ὉηῈ] 411 οδτης ; 1ἰἴ νγᾶ8 
τῆς γχαιπογὶπηρ οτονὰ ἴπδὶ Ἰεὰ Η)π ἴο δηΐοσ ἃ Ῥοδί 
(Μεαξζζδεν, Μαγκ).-- Τ0869 οὗὨ ΘΥΟΙΥ οαἱΐγ, αἰἰταοϊοαὰ 
ουξ οὗ ἴπ6 νᾶτγίουϑ ρΙδςοεϑ πετε Ἡς δα ρῥγϑδοῃεὰ. 

δδ Αῃά [Πεγα 
δὲ ο»εἱἦΥ ΌΥ ᾿σοτγίδίη ψϊοἢ βαϊά. 

86 Δῃα (Π6Ὺ 

Τα κΚεβ τηοηϊοη οὗ τῆς Ὀγεδοίηρ ἰΟΌΥ ὈγΓΟΡΔΡΙΥ 
Ἰεδὰβ ἢΐϊηι ἴο χίνε ῥσγοτηίηθηοα ἴὸ ἰδ686. ΤῊἪ 
(ἄγεθ Ἐνδηρο  ϑὶβ ἄστεος, Ὀὰϊ ΒΟΥ ἐπῦγσε ᾿πᾶς- 
Ῥεπάξηοε. 

Ψψεῖβ. 5-ὶς. ΤῊΕ ΡΑΒΑΒΙΕ ΟΕ ΤῊΣ ΘΟΥΈΕ δπὰ 
115 Ἰηἰογρτείδίοη. ΘΒ οἡ Μαίζ, Χὶ!. 2-, 185-23 ; 
Μαχκ ἱν. 3-2.οὃ. Τὴδ ἠδ ἀεἰΔ1]5 ἂσε ἔενν.-- Θοΐπρ 
0 ἰδοῦ τὰν. ΤῊ]5 ἱπάϊοδίοβ οτος 6 58η655. Θοῖὴς 
ἰηἀεςα {ΠΠ|Κ [5 γεΐοσβ ἴο 4 ὑεΐηρ ἀγανντὶ ΑἸΤΑΥ ὉΥ 
[Π6 οᾶτο8, εἴς,, Ὀυΐ (ἢ 18 ἰ5 ἀουθιαι). -- 1 Ῥδῦθηοο. 
ῬεοΌΪ ΑΓ ἴο ΠυΚε. [Γἴ πιοδῃ8 "ερημεεζορέζ, ᾿[Ὠχουρἢ 
ἴη6 οουΐϑε οὗ ἃ 116 βροῃὲὶ ἴῃ ἀυξζ65, δηα διηϊαϑβὲ 
ἀἰβοουταρετηξηίβ.᾽ (ΑἸέξοτγά). 

γεῖβ. 1ό6-ἰϑ, ὅεε οὔ Μαζκ ἱν. 21--25ς. Τῆς 
88π|6 ἰπουσηβ οσσὰγ ἴῃ Μαίπεν ἴῃ ἀϊδετεηὶ οοη- 
ὨΘΟΙΟΠ8. --- ΤΣ ΚοΙΒ 6 ΒΔ (νοσ. 18) 15 ῬεΟυ ΔΓ 
ἴο ἴλικθὲ. [{ 15 βεϊξζ-ἀεοερίοη, ποῖ ἀδοθρίοῃ οὗ 
Οἴδοτβ ἐμαὶ 18 τεΐοιτεὰ ἴο. [Ἃ,κΚὸ οταδῖβ ἴῃς οἵδα 
ΡῬΆΓΔΌ]65, είνεπ ὉΥῪ Μαιίζδπεν δὰ Μδῖκ, τὴκοταρι 
ἵνο οὗ (ἤδη ἰῃ 4 αἰδοσεης σοπμπεσοῃ Ὠονανοῦ 
(οδδρ. χὶδ;. 18--21). 

ΨεΥβ. 19-21. ΤῊΒ ΜΟΤΗΕΕ ΑΝῸ ΒΕΒΕΤΗΒΕΝ 
ΟΕ Ϊξϑῦβ 5ΕῈῈΚ ΗἸΜ. 866 οἡ Μεῖϊ. χὶἱὶ. 46-το; 
Ματ,κ {ἰϊ. 21-Ξ5. [Ι͂λἱκὰ ρσγαβθηΐβ ΠῸ ΠΕ ἱποιἀδηΐβ. 
Τῆς τϑᾶβοῃ ἔου Ρυξίης [π]8 οὁσουστεηςς ουὐἱ οὗ (ῃς 
Ἔχδλοῖ οσάδζ, ΠΔΥ ἤᾶνα Ὀδοη ἴπ5 ἴο δπέοτος ἴῃς 
Ἰεββϑοῦ οὗ ἴῃς ρδγαῦϊε σοποογπίηρ ἴῃς τρῶς Ὠοασὶπρ 
Δα ἀοϊης οὗ [Π6 ποζάὰ. 

ΟΠΆΡΤΕΚ ΝΙΠ]. 22--30. 

7σς “1ογηρεορ “ἦς αξε; ἐζς ἥἥαρμ εὐτέά ζε Δορίον ὁ 1)ερριορις. 

22 ΟΥΝ ἰξ οαπηα ἴο ρ488 οἢ ἃ οογίδίηῃ ἀδυ, “τἢδι 6 ψεηΐ 3 Ἰηἴο “ Ματτ. νἱῇ. 

ἃ 5210 8 ψ| ἢ Ὠ15. ἀἰ5ο 1165 : ὁ δηάα ἢδ 8414 υηΐο [Π 61], 
232-27} 
Μλεκ ἱν. ΓΙ,οἴ ἸῸΝ 

8 5Ὸ ον ΘΓ πηἴο ἴΠ6 οΟἴ6Γ βἰάθ οὗ ὃ τῆς ἴϑκε. ἹῚΔπά ἴῆδγ ἰδ ῃοῃθα ὁ λάβῥᾳ εὐ τυρὶ 
23 ἰοσῖῃῃ. Βαΐ 848 ἴῆδυ 54116 ἃ, ἢ 611] δβϑῖθερ : δηά ἴμεγβ οδπηθ ἀοννῃ 

ἃ ϑἴοσπι οὗ ψὶηά οἡ ἴῃς ἰακα ; δῃά {πον ψεῖς 116 ὅ εὐέζᾷ τυαζέν, 
24 αῃηὰ ψϑσα ἴῃ Ἰδοραγάν. 

ρον. 1, 2. 

Απὰ [Π6Ὺ οδπλ6 ἴο Ὠϊπη, Δηἀ Δ ΟΚ6 ὨΙΤΩ, 

βαγίηρ, “ Μαβίεσγ, Μαβίοσ, ψῈ ρεγίβϑῃ. Τθθη δ Ὧδ ἄτγοββϑ, δπὰ Ἰ γχρ-ς Ὡς ομδρ.ν 

Ὀυκοά ἴῃς νη δπὰ ὁ τς ταρίηρ οὗ ἴῃς ψαῖοσ : δῃᾷ [ΠΟΥ οΘΔΒ5Ε6, 4 7απιοο ὶ, 6. 

25 δῃὰ ἴδετε ψνὰ58 ἃ οδιϊω. ἊΔπα ἢδ βαἰὰ υπΐο πε, Δ ΒΟΓα 5 γουΓ 

Δ ὁπ οἵ ἴδοβε ἄδυϑβ 
8 Ῥοδῖ 
δ᾽ Δ]; 

3 οδηϊογοὰ 
4 ὨΣη561 δηά ἷϑ ἀ 1801 }165 

Απὰ 
Ἴ Ῥεΐηρ ἀὐνδκεηδα (πεοογ έν ἐο ἐλε δεεέ σμέλογίξέδ5), Ἀς 
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ἔα} Απάᾶ {πο Ὀείηρ, αἴγαίά νοπάεογεά,δ βϑαγίηρ οὔα ἴο δῃ- 
οἴει, ΝΝὨαϊ πη ποΥ οἱ τηδη [5 [ἢ]15 1 ἴοσ 5 6 σοπηηδπάσδίῃ ὄνθ 

τῆς νἱηᾶβ δῃὰ ψδῖεσ, δηα ΤΠ Υ οὔδὺ δἰ π,.}Ὁ 
“Απᾷ {86 γ γίνε δῖ ἴῃ σοπηΐσυ οὗ ἴῃς σδάαγθηεβ,}} ΨΨΕΙΟΝ 18. 4 Ματτ. νι. 

ον εγ ἀραίηβί (8116. πὰ νῇθη μὲ νεῖ 12 ἔοττ ἴο 18 Ἰληά, [Βετα Μακκ νας 
πιεῖ Πίπῃ οὐ οὗ [86 οἰἵγΥ ἃ οογίαίῃ τηδη, ψϊοἢ Βαὰ ἀδν}]}8 Ἰοηρ 
τἰπλ6, ἀπ ψΑγῈ Ὧο οΪοίῃ 65, ποι ογ δροὰς 15 1ὴ σμ})}) Ὠοι86, Ραϊ ἴη 
τῆς ἴορ8. ΏΘδη 16 6 84 [680.8, Βα οτγί δα οι, δηά 7 [6}1] ἀονῃ 7 Μακε 

Ὀοΐογο ἢϊπλ, δηὰ νἱτῇ ἃ ἰοιιά νοὶοα βαἱά, Ννηαῖϊὶ ἢανο 1 ἴο ἀο ψτ ἢ Πρ ζτὰ ραν νς 

ἴδε, [6505, ζζάοξ ϑοη οὐ ἀοὰ τηοβὲ δἰρὴ 16 1 Ὀεβθθοῦ [ἢθ66, 
ἰογπηθηΐ τὴα ῃοῖ, (ΕοΥ 6 Παά "ἴ σοτητηδη δα ἴῃ6 ὑπο] θδη βρ γι ἴο 

σοπης ουξ οἵ 3 τῇς τηδη. ΕῸΓ Κ οἰϊεηζἰπη65 1 Βαᾷ οαυρῶς Ὠἰπὶ : 9 Κορ οΡραΡ 
Δηα ἢδς ψὰ8 Καρῖ Ὀουηῃᾶὰ νι οἤδῖῃβ δηα ἰῇ [δία Γβ Ὁ Δα ἢδς 
Ὀγακο ἴ86 Ἀαηάϑ, δηὰ 33 ννδβ ἀτγίνθ οὗ ἴῃς ἀδν1] 31 ἰηΐο ἢ ἴῃς ψ1}- ἃ Μειῖ ν. 5; 

ἄεγηθ85.) 9 Απά 76811.5 δϑκεά Ὠϊτα, βαγίηρ, Ννηαϊ 15 ΤᾺ πϑῖὴς 9 "" 
Απὰ Βα 5αἱά, ,δρίοη : Ὀδοδυ86 ἼΔΩΥ ἀδν}]5 3 ψοτα δηϊογαά ἰηΐο 

ἢ. Απά {Π6Υ Ὀεβουρσδξ Ἀπ [δὶ ἢ6 ψουἹὰ ποῖ σοτηπηδηα [6 ΠῚ 
ἴο ρὸ ουξ ἰηῖο ἴῃς ἀε6ρ.33 Απαὰ 35 ἔῃεσα νγᾶβ8 ἴῃ γα ἃ ῃεσα οὗ τΠΔΩΥ ὁ εν. ἐκ. α 
516 ἔδεαϊηρ οἡ ἴδ6 τηουηίδίη : δηᾶ [ΠλοῪ Ὀδβοιρηῖ Ὠἰτ [δὲ 
ἣς ψουἹὰ βυῆον ἴμαῖλ 35. ἴο δηΐεσ ἰηΐο ἴθ, Απά ἢδ βυβετοά 
1Πο.17 Τῃδη ψοηΐϊ τῆς ἀδν!]5 οὐἱ οἵ 3 1ΓΠ6 τηδη, δηὰ δηϊεγεα 
ἰηἴο [ῃ6 ϑνηα : δηὰ ἴῃ6 Ὠογὰ γδὴ νἱ οἰ θην ἀονῃ ἃ βἴῖεερ ρἷδος 9 
ἰηΐο [6 Ιακο, δηὰ ψαγε οποία. ΔΝΏθη 16 [ΠΥ τπᾶῖ δα Ζάφρε 
58 Μηδί 8 ἀοης,39 ἴΠογ ἢδά, δπὰ ψεηΐ 81 δῃηὰ το] ἐξ ἴῃ τῆς 
οἰἵγ δῃᾶ ἰῇ [ἢς οουηῖσγ. ὙΒοη ἴδον ὅ3 ψεηΐ ουΐξ ἴο 566 ν δῖ 
νὰ5 ἀοησ ; 89 Δη 832 ολπηῈ ἴο [651.5, δηά ουπα ἴῃς πΊδη, ουἱΐ οἵ 
ΜΒοῖὴ ἴα ἄδν}]9 ψαγρ ἀσρατγίεα,38 ὃ οἰτηρ δ τῃς ἔδεϊ οὗ [6ϑ81.5, ὃ Οῖμρ. χ. 39 
ἱ οί θα, δηὰ ἴῃ 815 τρῇΐ ταϊηά : ὃὲ δηὰ ἴον ψεῖα δἰγαϊά. Τῇογ ἢ Οὐκαρ. τεσ 
4150 ΨὨϊοῆ ὃ. βὰν 12 το]Ϊὰ πε ΌὉΥ ναὶ τηθδηβ ἢ6 ἴπαΐ ννᾶ8 
Ροββεββϑα οἵ ἴῃς ἀδν!]8 35 νγὰβ ἢβα]ϑα 5 Τρ (ἢ 6 οἷς τα} 1ὶ- 
τυ 6 ὃ8 οὗ [ῃ6 σουπίτγγ οὗ ἴῃς (δάδγθῃ 65 1 στουη ἀρουΐ αβουρῆὶ 
Ηἰπὶ ἴο ἀεραζὶ ἔγοτιῃ ἴδ ; ἔοσυ ἴθεΥ ψαγε ἴάκοη Ὁ ψ ἢ ρτοαδῖ 
ἔθατ : δῃὰ ἢ6 ψϑῃΐ ὕὑρ ἰπῖο [ἢ 5810," δηά τοϊυσγηθὰ Ῥδοκ δραϊη. "3 
Νον 45 κ΄ 16 πιδη, ουΐ οἱ νῇομι ἴμ6 ἀεν}}8 ψεγε ἀεραγίθα, 8. Ὀ6- " Μλκκ ν. 

8. τῃλγνο] θα 9 ἍἽ0ο τἤ θη ἴβ (8, {παῖ 10 (ἢ) ἐπείσασ 97 0. 
1. (εγρβθβθῃ68, 97 ΟΟΓΆΒΘΏ65 (546 ποίές) 13 γγϑ ζοπη8 18 Ὧροη ἴδε 
16 ἃ οςεγίδίη τηδῃ ουΐϊ οὗ [δε οἷἵγ, ψῆο δα ἀξ ΟΏ8 ; δηὰ ἴογ ἃ ἰοὴρς [{π|6ὸ ἢ6 

δὰ ψόζῃ πο οἱοῖῃ65, δπᾶά δοᾶβδβ οὶ 
1 Αηὰ ψἤεη 16 (η6 πιοβῖ Πρῃ αοά 1 σρεξ δὰ 
18 ἐοτίῃ ἔσγοτῃ 
19 γγὰβ Ὀουπὰ ψ] ἙΠδίηβ δηὰ ζεϊζετβ, Ὀοΐηρ ὑπάογ συδτὰ 
0 δηὰ Ὀγεολκίηρ ἴῃς ὈΔηα8 δϑυηάοσ, ἢς 31: ἀομιοη 35. ἀεβεγίβ 
Ψ. απο. 8 3. ΔΌγ55 36 ΝΟΥ 36 σίνα {π6πὶ ἰσανα 
51 σάνε ἴμοῖῃ ἰοανα 38. Αηά [Ππ ἀδπηοἢ5 ολπη6 Οἷ ἔγοπὶ 
Ὁ τυΞησα ἀονῃ ἴῃς 5ἴδα 80 Δα σοϊηδ ἴο ρ458 δ᾽ σρεῖξ πὰ νψϑηΐ 
82 Αῃᾷ [ΠΕΥ 88 (γοπὶ Ποῖ ἴπ6 ἀδποη5 ψεγα ρΌηα ουϊ ᾿ 
δὲ (]ΪοϊΠοα δηὰ ἴῃ ἢ]5 σῇ τῖρμι τηϊηα, δἱ (ἢ ἔδςεὶ οὗ [6515 86 [δὶ 
86 1 ἀδηλοῦ 5 τηδᾶὰθ Ψ80]6 88. Απά Δ}] ἴῃ Ῥεορὶβε 80 εἰκοὰ 
40 Ποϊάθῃ 41 δηϊεγεά ἰηῖο ἃ Ὀοδὶ 42 σγεῖζ Ὀδοὶς ἀσαϊῃ 4 Βυϊ 
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ΒΟΌΡὮς ἢίηι ἴδ 6 τοὶρϊ Ὀ6 ψὶῖ ἢ τὼ : θὰ [6508 βεηΐ ἢ1Πὶ 

39 ΔΨΑΥ, βαγίηρ, 

στοαῖ (Ὠϊηρβ αοὰ Ὠδΐῃ ἄοης υηΐο "ὁ {Π66. 
Ἑοίυση ἴο (πα ον Κ' Ὠοιιδ6, δηὰ δον 5. ον 

Απῃᾷ ἢθ ψϑοηΐ ἢ15 

ΨΆΑΥ, 8πὰ ρυ} 5864 47 [ἢτουρδουΐ [6 ψμο]Ὲ οἷἵγ μον ρτεαὶ 
[Πϊηρ5 [6805 δά ἄοῃς πηΐο “6 ἢϊηι. 

4“ τΥ 46 ἀροίαγα 46 ογ ΕἸ ΡΌΡ] ΒΕ ϊηρ. 

ΟΟΝΤΕΝΤΒ. Τῆα νογαρα δοῦοββ ἴῃς ἴδε, (ἢς 
βίοττη, ἴῃ6 ἀδστηοπῖας ἰῃ ἰἢς σουηίγν οὗ (ἢς (ετᾶ- 
86η68 (Οοτρεβοηθ8). [κὸ ἰ5 ἱπάςδηϊία 45 (0 ὉΠῚ6 
(νεῖ. 22), Ὁυϊ ᾿ὲ γγὰ5 τῆς δνεηϊης οὗ ἴῃ6 ἀδΥ οἡ 
ΜΉΘ τῆς ἀϊδοουγβα ἰπ Ρᾶσδῦ]65 ψγ͵αϑ αἀε]νετεὰ 
(Μασ ἱν. 35). ΓΒΕ δἴουτη ῬγοῦΔΪΥ οσουττοα 
αἴ πὶρῃΐ, δπα τῆς δποουηίεσ πὶ [Π6 ἀειηοηϊᾶς 
[πε ϑυσοσεαϊηρ πλογηΐησ. 

ψεῖβ 22-25. ΤῊΣ 5ΤΟΚΜΌῸΟΝ ΤΗΕΞ ΤΑΚΕ. 566 
οἡ Μαῖίί. νι]. 223-22; Ματγὶς ἵν. 35-.41. Βεΐογε 
βἰδγεηρ, ἴῃς ἱποίἀδηΐβ τηεπιὶοηδα ἰῇ ΟΠ ΔΡ. ἰχ. 57-62 
τοραδὶν οσουτγεὰ (ςοῦρΡ. Μαῖξ. ν|]}. 18--22). 

ἔακος δοσοουηῖ 18 Ὀτγιεῖ. ἀρτεοὶηρ ποτα Οἱο586] 
ἢ τηδὲ οὐ Μασγῖ.. -- Οπ 080 οὗ 0 ἄδγαὰ (νοτ. 22). 
Τῆς ᾿παεβηϊζεποββ ᾿παϊοαῖεβ {παῖ ΓὰὺκῈ δὰ ποῖ 
σοηϑυϊεαὰ Μασ 5 σοβρεὶϊ. ---Α θοαὶ. Μαῖκ : "τῆς 
Ὀοδῖ,᾽ ἡ. Φ., [ἴα οπα ἔγοῃῃ ψῃϊοἢ Ηεδ δὰ Ὀεδὴ [6 δοἢ- 
ἴηρ. --- ἄονψχη (νεῖ. 23). ΕἘΠῚΠΕΓ ἔγοτι [Π6 5ΚΥ, 
ΟΥ Άἔτομῃ ἴδ ἢ1}1-51 65, δίησα ἰδ βυάάδῃ 5Β[ΟΥ ΤΏ 8 
νου το] ἀονῃ ἴῃς νΔ}} ἐγ δῃὰ Ὀυτβῖ ὑροη (Πα 
ἴαϊκε. - ΤΠ 'ψψογῸ ΔΙἔηρ, ἡ. ἐ., ἰῃς Ὀοδὶ νγᾶβ ὑῈ- 
σοτηΐηρ 011. ὙΤῆδ οτἱρίη8) Ὀγηρβ ουἱ ἴῃς βυδάδη 
ςοχηΐϊηρ ἀοόνη οὗ (ἢς βἴοσπη, δπὰ πε (δς σταάυδὶ 
εἴξεος, ΔΠἰπὴρ ἴῃς Ὀοαῖ δπὰ ρυϊίηρ ΤΠ ἴῃ ἀδηροεῦ. 
-  Βοίῃρ δι ακοηθᾶ, οἵ Δυννακίηρ.᾽ 80 Μδῖκ; ἴῃ 
Μαδιίπεν ἴἴ 15 5 ΠΊΡΙΥ “ τὶ βίηρ." --Ἴ Κα (νεσ. 25) 

668 ἢ Μάατκ, ἴῃ Ρυϊηρ ἴῃς τεῦυκε οὗ τῆς 
αἸ5ς 0165 σεν ἴῃς τεῦυκε οὗ ἴῃ οἸδηθηῖΒ. Μαΐ- 
ἴπενν τένεσθεβ (ἢς ογάοσ, θυϊ (ἢς ΟΥΠΊΘΥ 8 ὑγοῦ- 
ΔΌΪΥ τῆοζε ἐχδοῖ. 

Ψεῖβ. 26-9ςώ. ΤῊΕ ΗΈΑΛΙ͂ΝΟ ΟΕ ΤῊΣ ΕἸΕΒΟΕ 
ὈὨΕΜΟΝΙ͂Ασ. ὅες οὐ Μαῖϊ. ν!}}. 28-}4; Μᾶ[Κ ν. 
1-.20.. Τῆς Ἰαϊου δοοουηΐ ἰΒ τῆς ἔ}1οβϑί, δπά 
1 ΚΕ 5 ἀρτεαβ ποσὰ οἰοβοὶν ] 1 -- ΘΘΥ ΘΒΘΕΘΒ. 
50 Τιβοδεπάοτγί γεδάβ, Βαϊ ἴῃς δυι μοῦ ἔογ σετγα- 

56π65 (ἡ ἰοἢ 15 οοττεςῖ ἐπ Μαγϊτ) 15. δἰτηοβδὲ δα Δ} 
Ετεαῖ. ὅες οὐ Μαῖίϊ. νἱῖ. 28. --- ΣΟ ἐδ ΟΥΟΣ 
ϑιῳαϊησί 6Θ.41119006. δου Αγ ἴο Τιὺκα. 

ες. 27. Α οογίαϊῃ πῖδὰ ουὲ οὗ ἴδο αἰΐγ, “. ἐ., 
δεϊοηρίηρ ἴο ἴῃς οἴγ. Ης αἱά ποί σὐπιε ἴο τηςεὶ 
ἴπ6πὶ ουὖξλσοῦ ἴῃς οἰἴγ, συ: ἐρυΐ οὗ ἴῃς τοπιδε᾿᾽ 
(Μαιίζδμεν, Μασγκ), 15. υϑὺ4] ἀρουάο, 48 βίδιεα ἴῃ 1] 
ἴῃτες δοσουπίβ. --- Ηδὰ ΤΌΣΗ 20 οἰοίδθα. δου] τ 
ἴο 1κκς, Ὀὰΐ ᾿πιρ]16ἀ ἴῃ Μαγῖ᾽ 5 δοςουπί (ν. 15). 

νεῖ. 29ς. ἘῸΣ 86 οοχαπιδπθὰα, ΟΥ, νγᾶβ. Ὁοπη- 
τηδηάϊηρσ. ΤὨϊ5 ἄστεὸβ τ ἢ ΜααΙκ᾽Β δοοουπηί. 
Ουγ], οτὰ ν»Ὧ5 δρουὲ ἴο οομηταδηᾷ, νῆδη δς ἀστηο- 
Ὠΐὰς οτἰοα 5 ἰῃ νϑῦ. 28. ὙἼΤῆδ Ῥασθηιποϑὶβ 15 ποῖ 
ὨΘΟΘΒΒΆΓΥ, --- ΕὉΣ ρῖνεβ {πὸ τοάϑοῃ οὗ ἴῃς οοηι- 
τηδηα. -- Οὐοαἶἴχηθ8, οὐ, “οὗ ἃ Ἰοὴσ ἰϊπιε.᾽ - 
Οδυσπῖ, οὐ, ᾿β8εῖζεα.᾽ Τῆς νἱοϊεπὲὶ εἴξεςοϊ οὗ τῇς 
ῬοΒβθββίοῃ β βεῖ ἔοσῖῃ. ὙΠδη ἔο]] ον δὴ δοοουπί 
οὗ ργενίουβ υπϑυσοεββέι] αἰτειηρῖβ ἴο τοϑίσγαίη Ὠἷπὶ: 
δ ναδ Ῥουῃηὰ, εἰς. --- Βοΐπρ πηδοσ . Ρε- 
ΟΠ ΑΓ ἴο 1υΚ6. -- ἰθσ Ὅϊο Ὀαπὰδ δδυμπᾶθσ. 
Μασκ βρεδκβ οἵ {πὶβ, θὰϊ ποὶ ἴῃ τῆς βδτηβ ἱτητηθ- 
αἰδία σοηπεςῦοηῃ. 

γε. 31. Σηῖο ἴδο δῦγββ. ὙΠεΓΕ οᾶῃ ΞΟΔΙΟΟΙΥ 
Ὀε ἃ τε βοηδῦϊα ἀουδὲ ἰΠδὲ (ἢ 5 τηδᾶῃβ “ Ὧ6]],᾽ [ἢ 6 
Ῥίασς οὗ ρυῃιβῃσλθηΐ ἤρου εν] βρὶστῖ5. ε τηυβί ἡ 
ἀἰβαπρυ δα Ὀείνεοη ὁ ΑΡγ55,᾿ “ἐπε σα ἐρείεγέρε ὈἾδος 
οὗ τοττηδηΐ, ἀπαὰ ἴπε Ἰακε οὗ το ἱπῖο νηοῦ τς 
ἀδν}ὶ νν}}} 6 οαϑί ὃν ( σίβ αἱ τῆς ἐπα : βεα Εδν. 
χχ. 3. (ΑἸέοτγά.) πε τεβϑρὶϊε οδίαϊπεὰ Ὀγ τῆςὶγ 
οηΐοπηρ ἰηΐο ἴῃς πεζὰ οὗ ϑυνπα νγᾶβ ἃ νεΥΥ Ὀτίοξ 
ΟΠδ. 

γεν. 3ς. Αἱ ἴδιο ἴοοϊ οὗ 206π8. Ῥερσυϊδγ ἴο 
ΓΚςο, ἸΒΙΟΔΕ ρ ΔΟΟΌΓΔΟΥ 85 Μ᾽ Ὲ]] 45 ἱπαρεπάθηοσα. 
Νοῖϊσε ἴμε οοττεοῖ τεδαϊηρ οὗ 1Π]15 νευβο, τὶ οἢ ἰ5 
ἘΠυδυδ}ν σταρϊο. 

ΟμαΆρτεκ ΝΙἼΠ. 40-π6. 

7.ε αϊεέρρ οΥ 3,αἱγνδ᾽ δακρσάίεγ, πα ἦε Πεαξζηρ οὗ ἐλε ρρεαρς 
ο» ἐσ αν. 

40 ΝῺ [τ οδίης ἴο ρά88, [μαῖ, “ἤδη [6805 Ψψα5 γεϊυσηβά, [δ “« ΜΔ πχετὶ 

Ρεορῖὶε "χίααίν τεοεϊνεα 3 Πϊπὶ: ἔογ {ΠῈῪ ψγαγα 411 υναἰτἰηρ; ὁ κμὰΡ κοτε 
41 ἔογ Ὠἰπι. “Απά, Ββῇο]ά, ἴ[ῃεγα σᾶπηθ ἃ πιδῃ πϑηηεά Ϊαίγυβ, δηὰ ἀν η: 

ἢ6 ψὰ5 ἃ ΤΪΟΓ οἱ τῆς ϑυῃδαρορῖα; δπά ἢδ [61 ἀοψη δὲ [θβϑιιϑ᾽ ἀχνὸ 

[εοῖ, δπὰ βδβουρᾷς δἷπι ἐμαὶ 6 ψουἹά οομε 8 ἱπίο ἢΐβ μουβε: " Δαν Κα 
42 Εοτγ δ 84 οπο οἠἱν ἀδιιρῃτεγ, ρου ἴννεϊνε γεδῦβ οἵ ἀρ, δηὰ πον τθνς 

886 ἰὰγ 4 ἀγίηρ. Βιυΐ 25 6 ψεηΐ ἴῃς ρεορὶς ὅ [ῃγοηρεά Ὠίη1. τὴ χω 

43 Απὰ 4 ψοπηδὴ δανίηρ Δῃ ἰβϑϑιιε οἵ ὈΪοοά ἵψεϊνα γϑαῦβ, ΝὨϊοῇ 

1 ἐλὲ δεεέ αμέλογίξέες γεαα Απὰ 45 Γεβϑὺ5 γεϊυγηθα 
3 τῆα υὐυϊἰτυσθ τγοϊοομηθὰ 
δ τὴ πὰ 65 

8 ἴο σοΙὴθ 4 λῇ 
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ΓηΑρ. ΝΙΠ1Ι. 4ο-56.] ΤῊΕΞ ΘΟΟϑρΡΕῚ, ΑΓΓΟΟΚΌΙΝΑ ΤΟ {0{[ΚΚΕ. 309 

μιά ϑβρεηΐ 8}] μεσ 5 Πἰνίπρ' ρου ΡΒ γϑίοϊδη8, πε μεν σου ]α ὅ Ῥ6 Ἀ6Α]6α “ 88ὲ Μαῖὰ 
44 οἱ Δὴγ, Οδῖης Ῥεῃϊηαὰ ἀΐηε, δῃὰ τουορθα της Ὀοτάεδγ οὗ ἈΪβ ραγ- 
45 τηρηῖ: δηά ἱπητηθαϊαίοὶυ ΠΕῚ ἰβϑα οἱ Ὀ]οοαΤ βίδησῃθα. Απὰ 

6505 βαἱά, Νῆηο ὅ τοιοῃοα τὸ ΔΝΏδη 9 411] ἀδηϊθά, Ῥεῖθγ δηά 

6 Υ τμαῖ ψψαγε ἢ Εἰπι βαϊα, 7 Μαβῖογ, [88 τωυϊίτυαδ ὅ τπτοηρ 197 οι ἐραριν 
ἴῆ66 δηᾶ ρῥγθ85}} Ζάξε, ἀθιὰ βαγεϑί ἴδου, Ὗμο τουςῃεδα πλὲ} 12 

46 Απα 7681. 538414, ϑοπηεροάγ δαΐῃ ἰουοῃοα 18 τγδ : ἔογ 1 ρεζοεῖνε 
47 91μαἱ νιτίια ἰ5 ροηα ουξϊοῦ πε. Απαᾶ ἤδη [ῃ6 ψοϊηδη 88} αὶ δεὲ εἱᾶβ. 

(αὶ 50:6 ννγὰ8 ποῖ ἢϊ4, 886 σδίῃβ ἰγϑιη ]ηρ,, δηα δ [4]Π[}Ππρ’ ἀονν ἃ 86ε νου. 2:8 

Ρείοτε Ὠἰπὶ, 38ῆ6 ἀδοϊαγεα υπηΐο Εἰπῃ 1 Ὀείοτε 16. 41} [6 Ρξορὶξβ ἔογ 
δὶ οδυ86 δῆθ Ὠδα ἰοιοῆοα Ὠϊπη, ἀπά ον ὁῆδ νὰβ ἢραϊϑθά 

48 Ἰγπητηεαϊαίοϊγ. Απά μ6 βαἱά υπΐο οσ, ᾿Παυρῆίογ, ὈῈ οἱ ροοά ὁ 8εὲ Με κα 
οοτηίογί : Π ἐγ αὶ τ Βαῖῃ πδάς ἴμθε ψμο]ς ; ἔρο ἰῇ ρβᾶςα. Ὁ ὅ2ο ομαρ. 

492 ΔΆ ἢς γεῖ 5ραᾶκε, ἴμεσγε σοτβεῖῃ οὔα ἔσοπι ἴῃ6 στὰ ]οσ οὗ ἴῃς τ τὶ 
ΒΥΠΔΡΟΡΌΘ᾽ 5 ἤσμδό, ϑαγίηρ ἴο Ὠἶτ, ΤΥ ἀδιυροῦ ἰ5 ἀεδάᾷ ; [τοῦδ ]ε 
ῃοΐῖ ἴῃῇῆς Μαϑῖοσ. Βυῖΐ ψῆδη 6505 ἢδθαγὰ 22, ἢ6 18 δηϑυνογεα ἢϊμπι, 

βαυΐηρ, ΕἜΔΥ ποῖ: Ὀεΐϊενε οηἱϊγ, Ὁ δηα 5ῆε 5841] Ὀς τηδάβ ΨψῇὮοΪἝ. 

Απάὰ ψῆξδῃ ἢἣξ οδηλα ἰηΐο 9 τῆς Ποιι56, 6 βυβεγεά ἢο τηδῃ ἴο ρῸ 

ἰη,31: φᾶνε Ῥεΐεσ, δηὰ [8π|65, δηά Ιομη, δηᾶ ἴῃς ἰδίῆϑοσ δῃηὰ τῃ6 

52 τηοῖ εν οὗ {πε πιδίάθβη. δ Απαὰ 8411 ψερῖ, δηὰ ἐβενι!εὰ 33 μεν : ἐ Μίαν αὶ τσὶ 
53. δυῖ Πα 5αἱά, δερ ποῖ ; 586 35 15 ποῖ ἀδαά, Ὀυΐϊ βἰθερεῖῃ. Απὰ 57 
54. ἴδ Υ ἰδ σῆμα ἢϊπὶ ἴο βοούῃ, Κηονίηρ, δὶ δὴῆθ ψὰ8 ἀθδά. Απά 

ἣδ ρΡε τ δ 81] ουἕ, δηὰ ἴοοῖς μοῦ ΌΥ ἴῃ6 ἢδῃά, δπὰ Ἵδ]]εα,Ὁ ςαγ- 

δ ἴηρ, Μαια,3 Αγῖ56. Απά ΠΟΥ βδρισίΐ σδῆθ δρδίῃ, δηα 5ῆὴ6 ἃτγοϑα 

56 5ἰγαὶρςϊναν : 3. δηᾶ 6 σοπηηδηάοα ἴο ρίνε ΘΓ τηραᾶῖ.33 Απὰ 
ΠΟΙ ρδίεηΐβ εγα ἀϑιοη βῃθ : 9 Ρυΐ Ὧ6 ομαγρεα τῇδ πὶ {Πα γῪ 

8ῃου]α [611 ἢο πηδῃ ννῆδξ ννὰβ ἀοηβ. 8) 

δΟ 

δΙ1 

δ Δῃὰ οουἹὰ ποὲ Τ Π6 ἰβδιδ οὗ Ποῖ Ὀ]οοά 
δ ἍΏο ἰ5 ἰΐ (δὶ 9. Αμπαὰ ψῇθη 10. ργδ85 

15. μᾷφ ὀεεί αμέλογίζέες ογεῖΐ ἀπὰ βαγεβὶ ἰδου, ΝΟ ἰουοῃεοά τὴς 
18 Θοῖὴθ οπα αἰά τουςἢ 
Ἡ ρεγοεῖνοα {πδὶ ρονγοσ δὰ ροῆα ἔούτῃ ἔγοπιὶ πὶ (σεεογαέρρ ἐο ἐΐε δεδί 

σπμζλονζ:δ5) 
16 12 ἀπο Ὠΐτὰ 
1 μἔε δεεΐ αιεέλονζέδε ο»εῖ Ὀς οὗ ροοά σοπηγέοτί 
18 [6515 Ὠεατίηρ ἴΐ 19. ΘὨΪΥ Ὀο]ΐενο 
Ἔ ῃοῖ ΔΠΥ πιδῆ ἴο ρῸ ἴῃ 1 Πὶπὶ (σεεογάϊδρμρ 19 ἐλ6 ὀεεί ατλο» 45) 
᾿ [ἢε αίῃεγ οὗ ἴῃς πιαϊάδῃ δηὰ ἢδτ τοῖο τ 

9, 
25 

11 γῇ 

16 ἔῃ [86 ῥταβϑῆςα οὗ 

2 τὸ 

ΜΕΓῈ δορίηρσ, Δηα εν εν 
214 δεεί απείλογίζίθς γεαα ἔοτ 5Ὁ 68 
Βαϊ ΠΕ, ἰακΚίπρ ἤδγ Ὁ. τῇς Ὠδπά, ο8116ἀ (σεεον ρρ ἐο ἐλε ὅδε! αεέλο» 65) 

36 Μᾳίάβθη 5“, γοβ86 Ὁ ἱπιπηεαϊδίοὶν 
38 τ[ηκἱ σογεφίλίηρ Ὀ6 σίνοη ΠΟΥ ἴο δδῖ 
80 ἩΔα σογὴα ἴο ρα55 

39. ατηλζοα 

ἍΉΠΙΕ ἴῃ6 πᾶπὶὲ οὗ ἴῃς ρἷδοβ ἴο ψῃϊοἢ οὐ 
Ι,οτὰ τεϊυγπεά, 15 ποῖ ρίνεη ποτα, ἴῃς ἕαοϊ ἐπαΐ 
[ῃ6 ΡΘΟρΙῈ ἵνεσα τναϊ της ἔοτ Η τ βαυρρεβῖβ σαροῖ- 
πᾶυπὶ (ςομρΡ. Μαῖί. ἴχ. τ : " Ηἰβ ουσῃ οἰ ἢ. 741- 
Γυ5 οπιδ ἴο οὔὖὖ [οτὰ να Ης νγᾶβ δῖ  ἔδαλϑξί ἴῃ 
τῆς ουδὲ οὗ Μαίϊπον (Μαεῖς ἴχ. 10-- 18), στῆο ρῥγοῦ- 
ΔΌΪΥ ᾿νεὰ ἴῃ (δρεγηδυπι, δπὰ τἢ15 ἔεαϑί (οἢδρ. ν᾿ 

29-39) ἴοοϊκ ρῥίδοε υβὶ δέζεν τῆς τοΐαση ἔγοπι ἐδς 
ΟἾΠΕΟΥ 5146. -- Οἡ [6 τηΐγδοϊοϑ, 566. Μδίι. ἰχ. 18- 
26; Μδϊῖκ ν. 21-45. ὙὍὙὴηα δοοουπὲ οὗ [μὲ ἰβ 
τοῦς {}} ἴπᾶπ (Πᾶὶ οὗ Μαίίμεν, ἀρτεοίηρ τοῦς 
ΟἸοβεὶν ἢ (πὲ οὐ Μαγκ, θυ ργεβεπεηρς βοπὶς 
ΠΟῪ ἀεῖλ:118. ἢ 

γεν. 4ο. Μοϊοοπιοὰ εἶπ. 1 1ϊ., “ τοςεἰνοὰ Η πηι. 
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100 
-- Μαϊδίηρ ΤῸ. εἰ. Η1:5 δῦβεπος μδᾶ Ὀδεη Ὀτὶεί. 
ΠουθΕ1655 οαβεβ οὗ 31:0 Κη 685 δυγαϊτοὰ Η τ. δϑοπηα 
ῃᾶνα {πουρῆϊ τΠδἱ [αἰτυ8 γγᾶ5 διηοηρ [6 ὨΌΤΏΡΟΣ, 
δηὰ [Πδί ἔμ ΡΙδϑοηςα δὰ οδυβεα δααϊοηδὶ ἰῃ- 
ἰεγοϑῖ. Βαϊῖ [ἢ]18 15 ορροβεὰ ἴο Μϑείς. 1χ. ιδ. 

ψεΥβ. 4,2-.18 ΤῊΝ ΨΌΜΑΝ ὙΠῸ ἰουςβεαᾶ ΟὐΓ 
Ι,ογὰ 8 ραπηθηῖ. 966 ΡΆΓΔΆ116] ραβϑϑδρβθβ. 

νεῖ. 4,.. ἯὯἰἊἰο μδὰ δβροπΐ 411 ποὺ ᾿ἰνίπρ, εἰς. 
[,κς, ὨΙ56}ξ ἃ Ρῃγϑιοϊδη, ἐ}5 Ρυϊ5 (ἢ6 (486. 

γεσ. 44. 1ὺκ6 ΒΙΏΡΙΥ 5ίδίοβ δοῦν (ἢ6 οὐγα τγᾶ8 
εἐἤεοϊεὰ. Μαγκ 16}15 οὗ μεσ ἐπουρῃϊβ, “ΤῊ]5 15 
ἃ Τηοϑῖ ΘησΟοΟυΓΑΘΙ ΠΡ ΤῊΪΓΔΟ]Ὲ [ΟΥ̓ 5 ἴο ΓδΟΟΙΪ]ςοῖ, 
ἤδη ψ͵ΟΠΛ 416 αἰβροβεα ἴο 1ΠῚΠΚ ἀσβροπαὶϊηρ)ν οὗ 
16 ἰσηοζᾶῆος ΟΥΓἨΎ Βυροσβθ  Ποη οὗ πλυσοὴ οὗ ἴπ6 
Ομηιβᾶδη που]: (δαΐ Ηκ ψῇῆο δοοερίεα (ἢ18 
ὙΓΟΤΔη ἔογ Ὦετ ἐλ, ὄνδη ἸΏ ἜΤΟΥΣ Δα ΘΆΪΚΠ6585, 
ΤΊΔΥ 4150 δοςορῖ τπετη.᾽ (ΑἸξογα.) 

γετ. 45ς. Απὰ Ψ8685 81} ἀδηΐοὰ. [Ιἰ 18 ποὶ οει- 
ἰαἰῃ παῖ τῆς ψοπιᾶῃ αἰὰ 50 ; 506 ΤΙΏΔΥ πᾶνς ΠΙ16- 
ἄδη Πειβοὶέ τῇ [ἢ 6 οτοναά, --- Ῥοῖοσ, εἴο. δου δΓ 
ἴο [κεῸ. ὙΠε αυεδίοῃ οὗ οὖ 1,οτὰ ψ͵85 ἴο ἀτανν 
ουἱ ἴπ6ὸ ΜΟΙ, Δη 5 ζα!ἢ. Ματκ᾽β δοσουηὶ ἱτηρ 1165 
ταὶ Ης Κηεν ψῆοὸ δὰ ἄοῃεα, :, --- [89 πα] ιὶ- 
[υῶδ8 υτοδὲ ἴδοθ, εἴς. ᾿ῬΙΟββ᾽ δηὰ "ΟΥυΒἢ ̓  δ2τῈ 
βίσοηρ ἴτη]58. ϑόοῖηὴς Βηα Πογα “8 850]6 πη ὙΓΆΓΏΪΠΡ᾽ 
ἴο 4ἷΪ νῆο οτοννὰ οὐ (ἢ γίβῖ,᾽ ἃ του κα ἴο ἕδιῃ!]- 
ἰαυν ἴῃ Ὠγπηηθ, εἴς. Ῥεῖοσ 'ἰπ ἴῃοβες ἀδγβ τιϊρῃϊ 
πᾶνε τορυκεοὰ τῆς οτονὰ : οὔὐὖ Τιογὰ αἷὰ ποὶ. 
Τῆς ἰουςῇ οὐ ἔφ δηὰ ἰῃς δοοϊἀθηΐδὶ ἰουςῃ 
Αἀἰδεσ : πὸ νἱτίας βοννβ ουἕ ἴῃ ἴπΠ6 οᾶβε οὗ (ῃς 
Ἰαϊϊετ. Τῆς οὐγτε ννᾶβ ποῖ σχῃδφίοδὶ. 

Ὗεῖ. 46. Νοῖϊςος ἴδε οοττεοὶ σοδαϊησ, 45 Ῥτγου- 

ΟΗΑΡΤΕᾺΚ ΙΧ. 1--17. 

ΤΗΕ ΟΟΘΡΕῚ, ΑΓΓΟΚΌΙΝΟ ΤΟ {υὑΚΕ. [(ΒΑΡ. ΙΧ. 1-1} 

ἱῃρ ΟΟΥ [τὰ Κπον]εάρε οὗ 411 [δὲ οἰχοῦτη. 
βίδηςεβ οἵ ἴῃς ολβε. 

ψεῦ. 4). Οουϊὰ ποῖ 6 ἱὰ. Θὴῃς ἔε]ῖ ἰδὲ Ης 
Κηενν οὗ [ῃς ουτε Ηε μαὰ στουρἈὶ. ---Ἴὰ [Δ9 Βσοδ- 
Θη00 οὗ 411 (80 ῬΘΟΡ]θ. ῬδΟΌΪΙΑΓ ἴο Τιὺκο, δηὰ 
βρη βοδηῖ. 816 βουρῆϊ ἃ ὄυτε ἰῃ βεοσζεῖ, Ὀυϊ 15 
Ἰεὰ ἴο οοπξεββ 1ξ ὀρεηΐϊγ. Τὴ οὖσ 1μοσὰ ἀεβῖγοβ 
δηὰ ἀδϑεσνεβ. Α Ἵοδυθοῃ ἴο ἴῇοβε 6] ον σβ 8Ὸ 
ἀο ποῖ ςοηΐε88 Η πὶ Ὀεΐογε τηξῃ. 

ψεῦ. 40. ἘἸδοσο οοφίδ σπ6. Μαιὶκς ἰ5 1655 
ἀεξβηϊία. 

γετσ. κ5ο. πα ἰς, ὅες Μαῖκ ν. 26: “ποῖ 
Βοεάϊηρ,᾽ οτ, “ονεγῃεδγηρ," -- δὰο υυΐιοΐο (Ἰἰ. 
“βανϑα ᾽). Ῥδοῦϊλγ ἴο Γκ|κΚε6, Τῆς Ρῥσόπιῖβε δεκε 
Ιατγε 1 ἔγοπι (ἢς ἔδίμοσ, θὰϊ [6 τῖτας]ς ͵α8ὲ 
ψτουσῶϊ ἀου 1655 φυϊοκεηδα [}Αἱσγυβ᾽ σοπβάεηςα. 

ΨεΙ. 51. ΗσΣ ΔΩ τὰδὴ ἴο ΡῸ ἱπ υἱῖδ μιήπι, 
ΠΟΤΕ τῆς ἀάπι|56] 88. Ηδ ν͵Ὶ δἰτγεδαν ἴῃ ἴῃς 
ἤουβο. Ηςε μιὰ δἰγεδαγν βἰορρεὰ ἴδῃς ογονὰ ουἱϊ- 
5146 (Μασκ ν. 27), Ὀυαῖ τπεείηρ Δποῖθεσ ἩΠΠΙη (85 
ἀδϑβοσιυεα ἴῃ νϑῦβ. 52, 53), [πΠο86 Ψῆο οου]ὰ δηΐοι 
1ῃ6 σμααθοῦ οὗ ἀδδίῃ ἅτε βἰηρὶεὰ ουΐ. 

νεῖ. κῷ. “Ηε ρυῖ τῆεπὶ ἃ1]1] ουἵ᾽ 58 ἴο Ὀς 
οὔτε. [Ιαἶὰ Ὧδ5 αἰγτεδαν ἰο]ὰ οὗ ἴδε Βεραγδῦοῃ 
ἩΪΓΠὶπ τὴς ἤουβα ; τ811|6 Ματγῖίκ, ο δὰ το]ὰ ἢον 
πῸ οτονὰ ουϊπιὰς ννὰ8 ργενεηΐϊεα ἔγουῃ δηϊοσίηρ, 
ΡΓΟΡΟΥΥ δα 5 1η15 (Μᾶσκ ν. 40). 

ψεῦ. 55. ΚΕΙ͂Σ δρὶτὶϊ τοϊσποά. ὅδε γγὯϑβ τὸ- 
βίοτεα ἴο 6. Τὴῆε νδΙηίουϑ δοοουηῖβ ἰεᾶνα ΠΟ 
Γοδβο Δ Ὁ]6 ἀουδὲ ἰπδὲ ἢ ]5 15 ἴῃ6 τηεδπίηρ. --- Οἡ 
(ῆς ἔυτίμευ ἀεῖδι]β, 866 δβϑρθοῖδ}ν Μδκ ν. 42, 

43: 

7άε “εν ϊηρ Ομ ὁ τᾶς Τινείυε, 1ἦε Αἰαγηι 9. Πἤεγοα; 116 ΚΑ οέέγορεσμ ἐσ 

δείλεατάία, απα {ἦε δεαλγρ οὗ 11ε ξῆσυε Τδομδαμα, 

᾿ ΗΕΝ 1 4ῃς οΔ116ἀ ἰδ ἔνεῖνε ἀϊβοὶρ᾽ε5 2 τοροῖθμεσ, δηα ραν 5 Μαῖϊ. χ. υ: 
Ματὶκ 11, 13 

(Π6πῈ ρόονοὺ δηᾶ δυϊμβογιῖν ονοῦ 411 ἀθν 8,5 δηὰ ἴο οὐγα, μὴ 

2 αἰ564565. 

7. 

δι: χ. ς, 

Απᾶ ὃδε 56ηΐ ἴῃ " ἴο ργθδοῦ ἴῃ Κίηρσάοιῃ οὗ αοὰ, 7:8} ϑοωΡ. 
8Ό. Χ. ξςε . 

2 δηὰ ἴο ἢ64] [6 5ἰοἷκ. “Απά ἢς 884 υηΐο ἴδοτῃ, Τακα ποιῃϊηρ ἴοΥ “ Μλττ σε 

7) 027 Ἰουγη6Υ, πο ΠΣ βίανεβ," ΠῸσ βογίρ," πε  Π6γ Ἷ Ὀτγαδά, οἴ τ ῖ 

4 ΤΏΟΠΘΥ ; ποίΐμεῦ ἢᾶνε ἴνο οοδῖβ δρίθςε. 
5 Ὠοιι56 γε δῃΐογ ἰηῖο, ἰῇθγα δοϊάθ, δηά ἴἤδπος ἀδρασί. 

τ41 Μακε 
Ὁ]. 8-ττὶ 
οοιῖρ. οὔδΡ 
χ. 4φ-τι. 

Απὰ ψδδίβοονου 

Απὰ νὮο- 

ΒΟΘΝΟΥ Μ|Π1 ποῖ σϑοεῖνο 9 γοι, ψῃθη γε ρὸ ουζξ οὔθ τῃδί οἰ, 
βῇδκε οἱ τῆς νεῖγ 1 ἀυιδὶ ἔγοιῃ γοιγ ἔδεϊ ἔοσ ἃ ἴθϑι ΠΟΩΥ ἀρϑϊηϑβῖ 

6 ἴβεα. ΔΑπά τὰν ἀερατίεα, δπᾶ ψεηΐ τὨγουρῇ [ἢ6 ἴον η 5,12 4 Μεῖῖ νὶ. τα. 
ΡτΓαδο ίηρ; [6 ροβρεὶ, δηὰ ἢθδὶηρ Ἔν συ ΠΘΓα. 

γ «Νον Ηετοά [ἢ6 ἰεἰτγαγοῆ Ποαγὰ οὗ 411] [μδΐῖ ννὰβ ἄἀοπα Ὀγ δίπι: 18 « 

Δ ἢδ νψ 88 " ροσρίοχϑά, θδθοδιιβα ἰδΐ 1ΐ ννᾶ5 8814 οἵ 15 βοπιβ, παῖ 

Ματτ. χὶν 
1-3; Μλκε 
νἹ. :4--τό 

27, Ἀχ!δ ". τ21 

8 Ἰοῇη ψ 85 τίβεῃ ἔγτοιῃ ἴῃς ἀθδαά ; Απηὰά οἵ "6 βοπιϑ, ἴῃδὶ Ε|145}} δὰ “24: στ 

ΔΡΡΘδΙδΩ͂ ; δηὰ οὗ '' οἴδοῦβ, [δῖ οης 16 οἵ ἴῆες οἷἂ ῥγορῇβίβ νγὰ5 

1 Απὰ 8. ,κ4 ῥεε: αμλογέξέσε γεαα ἴδ ἵνεῖνο ὃ ΠδΙΟἢ8 
4 φοηΐ [στ ἔοσίἢ δ γε ες αμήλονγίζίδς γεασὶ 511} 6 ψ4]1οἱ 
Ἷ ΠΟΓ 8. ργμέξ ρίθοθ 9 ἃ5 ἸὩΔΏΩΥ 45 ὅο ῃοΐ γοσεῖνα 

10 ἀδρατί ἔγοπὴ 11 ογιΐξ νῈΥῪ 
18 κῃ4 δεεί ατέλογίζέδς ον» Ὁγ Ὠϊτη 14 ὉΥ͂ 

18 τῃηγουρδουϊ ἴῃς ν]] Πᾶσα 8 
16 ἘΠ᾽ Δἢ 16 ΞΟΠΊ6 ΟΠ6 



ΓΗΑΡ. ΙΧ. 1-17.} 

Ο τίϑθῃ δρϑίῃ. 

ΤΗΕ ΟΘΟΟΘΡΕῚ, ΑΟΓΟΚΌΙΝα ΤΟ Ε0ὑΚΕ. 

Απαὰ Ηοτοὰ 54ϊά, ]Ἰοδη ὕᾶνε 1 Ὀεμδδαθά ; Ὀυῖ 
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ΨΜΏΟ [5 [ἢϊ5, οὐ 18 ψῇοτῃ 1 ἤδᾶσ βοῇ ἰὨηρβὺ 95 Απα ἢς ἀσϑίγεα 19 σ σβδρ. χαῖὶ. 

ἴο 566 Ὠΐτη. 
ΙΟ 

πο δα ἀοῃδ. 

1 

λΛΑπὰ ἴδε ἃροβἕββ, θη ἴλοῪ ψεγα τεϊαγηεα, ἴο]4 Ὠΐπι 411} παῖ 2 Α 8.6 Μίαης 
(Απα ἢς ἴοοῖϊκ ει, ἀπά ψεηΐ δϑὶἀθ ργίναΐοὶγ 

ἰηῖο 4 ἀδβογί ρίδοθ Ῥεϊοηρίηρ ἴο ἴῃς οἰΐγ 33 ο41|16ἀ ὁ Βειῃβαϊάδ. 
Αῃὰ [δε ρδθορῖε, θη ἴμεν Κπὸν 27,22 ἐο]ονσεὰ Ηΐτ : ἀπ 6 ἦσθ-ὀ 179ῈΝ νἱ. 5. 

ἐ Ματτ. χὶν. 
Σ3-21τν 
Μλκκ νἱ. 
22.441} 

566 Μασ οεἰνεά 33 τῇδ, ἀπ βραῖε ὑπο (ῃ6πὶ οὗ ἴμ6 Κίηράοχῃ οὗ αοἀ, ἀπὰ ὅδ 
[2 Ποαϊϑὰ (ἢδπὶ τῃδὶ δὰ περά οὗ Περδ]ίηρ. 

ἐ 866 οδᾶρ. 
ΥἹἱ]. 420. 

»- ΟὮδρΡ. χχῖν 
παΑπά ψ ἤθη 5: τὲ ἀδγ 

Ὀερδη ἴο θα ανγᾶγ, [ἤθη οδῆλε ἴῃ6 {νεῖνε,25 δηὰ 8414 τιηἴο ἈΠ, 55 

ϑοπμά ἴπ6 αὐ] ταἀα ἀναγ, [δἰ [ΠΥ τδΥῪ ρῸ ἰπῖο [86 ἴοννῃ5 35 δηὰ 
σουπίγγΥ σουπα δρουΐ, ἀηὰ "]οάρε, δηὰ ρεῖ νἱοΐι4]5 : ἔοῦ 6 δὰ " ΠΡ χὶχ 

ὮδΥδα ἴῃ ἃ ἀσβοσγί ρΪδοα. 

ἴο 6Δί. 
13 Βυΐ Ὧδ 5414 πηΐο ἴδῃ), αἰνα γε ἴῃοθτα 

Απά τδογ 5αϊὰ, νε ἢανε πὸ τοτε ὑυῖ 5 ἥνε ἰοανθβ δηά 

ἴνο 88:65; Ἔχοδαρὶ ψὰ βῃουα ρὸ δῃηὰ Ὀὺγ πχϑδῖ 33 οσ 411] (ἢ 5 

[4 ὈΘΟΡΙΘ. ΕὸῸγ ἴμογ ψογα δρουΐ ἥνεα [πουβαηα τἤθη. Απὰ ἢδ6 5«ὰ 

ἴο Πἰβ ἀϊβοῖρ!θβ, Μαϊκα [δὶ 51 ἄονῃ ὉΥ βΒέ[.65. ἴῃ ἃ σοϊρδηγ. 9 
15, 16 Απὰ {Πδγ αϊὰ 50, δηαὰ πχδάδ [δι 41} 511 ἀόνῃ. ΤὭθη 8 ἢ6 

ἴοοκ ἴῃε6 ἔνε ἰοανθβ δῃὰά [ῃ6 ἴνψο ἤβῃβϑ, δηᾶ Ἰοοϊκιηρ ὉΡ ἴο 
Ὠδάνθῃ, ἢ6 Ὀ]6556 [Πθη, Δηα Ὀγάκο, δηά σάνε ἴο ἴῃ 6 ἀἰ5010165 ἴο 

17 861 Ρεΐοτα [δ6 τι] ἰτυάδ, Αμά [ἢ6γΥ αϊά δαΐῖ, ἀηα ννεγὸ 411 Β]16α : 
δηα ΤΠ 6τα ννὰβ ἴδβη ὕρ οὗ [δε ἔσγαρτηθηῖβ παῖ ταπηχαϊηθα ἴο πο πὶ 

ἔνοῖνο Ὀαβίκοίς. 31 
Ἵ νεζ ὰνα 18 ρου:  κ[ἐ[ ὅν Ξουρῃϊ Ὁ ἀροϊατθά υπίο Εἰπι ψιἢαϊ τϊηρβ 
1 πάγον ἀρασί ἴο ἃ οἷν (σεκογαϊρρ ἐο ἐλέ δες σεέλο» 265) 
322 Βῖ (ἢ6 τυ τιἀ65 ρεγοεϊνίηρ ἴἢ 
36 ληὰ ἴδ ἴννεϊνα σδπ6 

388. ἡγο]οοτηοα 
36 Ψ]Πᾶρ6 5 

36. γγ1: ΤὨΏΘη 
51 τῆδη 38 ἐροὰ 

39 ἴῃ σοιηρδηΐθβ, Δρουὶϊ ΠΕ εδοὶ (ωεεογάίερ ἰο ἐΐζέ ὁεεΐ ατεέλογέζέες 
80 Αηΐά 

Γ(ΗΚΟΝΟΙΟΟΥ. Ἐτοῦχ Μαίζενν τὰ Ἰεᾶστὶ ἰμδὶ 
1Π6 τηῖγδοϊα παυγαίε ἃ τῷ τὴ6 145ὲ βεσοῃ γγ͵γὰ8 ζ0]- 
Ἰονγεα ἱτησηεαϊαίεϊυ ΌῪ οἴπεῖβ (Μαιῖ. ἰχ. 27--34). 
Ετοῖη Μδσκ (νὶ. .1--6) να Ἰἰηΐος (ῃδί οὐὐ 1,οτὰ ἴῆδη 
νἰϑτεἀ Νζάγεί πὰ ννᾶ8 ἀρϑίη τεὐεςϊεὰ (Μαϊμεν 
ἴλοθβ 1[ἢ)]8 οὐὖΐ οὗ 118 οτάδυ ; χἱϊ. 54-ς8).. ΤΠοη 
β8ῃ ἴῃς δτὰ οἰγου Τ[Ὠγουρῃ σδ]1ε6 (Μαῖΐξ. ἰχ. 

35; Μαϊκ νὶ. 6), ἀυπηρ ἩΠΙΟΣ 6 Ὑ πεῖνα πεῖς 
βεηΐῖ ἔοτίΒ. Ὅδα ὄνθηΐβ ᾿ῃ (18 βες οη ἀγα ἰπ ἐπε ῖγ 
ΤΠ γομοϊορίοαϊ οσάθσ, [ΚῸ 15 νοσῪ Ὀχὶςξ, ργεβεηῖ- 
ἵἱπρ ΠΟ ὩΘῪ ἀε.21]5. 

εῖθαβ 1τπ-ό. ΤῊΞ 5ΕΈΝΌΙΝΟ ΟἹ ΟΕ ΤῊΚ 
ΤὙΜΈΠΝΕ. ὅεε οα Μαζί. 'χ. 5-τς; Μϑῖκ νἱ. 7-1. 
Τῆς ἰαδἰῖει ραβϑᾶσε Ἄρτθεβ δἰπιοϑὲ Ἐχϑοῖ νὶ 
[κ6᾽8 δοοουπξ; Μαιίῆεν (χ, 16-42) Δ ἀβ ἃ ρατί 
οὗ ἴῃς ἀϊδοουτβε ποῖ σίνεη ΌὉΥ τῆς οΟΣ ἔννο. --- 
ΤῈ ἔσοῖνο (νεσ. 1). ὍΤῊΐ8 Ὀγῖεξ ἔοττῃ ἀρτοο5 ὙΠῸ 
[με ̓5 υϑᾶρο. -- ἴὸ ᾿θ61 (δ}6 αἰοῖὶκς (νεῖ. 2). ϑοῖῃς 
ἕοοα δυτοσί 65 οὐ ὁ τῆς 5ιοἰς,᾽, τ ῖο ἢ 16, 45 
ἃ ῬΒγβιοΐδῃ, ταὶς ἀδαῖλ ὈΠΠΘΟΟΒΒΆΤΥ. --- ι: 
ἴδοιμι (νεῖ. 5). Μοσγε ἀεβηϊΐε τῆδη “ἴο ἴδειη,᾽ 
ὙΠΟ Ὦ 15 ἐουηὰᾶ ἴῃ Μαῖμεν ἀπὰ Ματσκ. 

γεῖβ. 79. ΤῊΕΞ ΑΙΑῈΜῸΣΡ ΗΈΕΟΡ. 966 οὔ 
Μαῖῖ. χῖν. :--1Ἰ2; Μαζᾷκ νὶ. 14-29ς. ὙὮς οἴδεῦ πο 
Ἐνδηρε) ἰβι5 σῖνε ἴῃ [Π158 οοππεοξίου ἔῃ 6 ρδγεϊου]λβ 
οὗ ἴὴ6. ἀφδίδ οὗ Ϊοῃη ἴπε Βαρεῖϑε; [ΚῸ, το 85 
Εἰνεη 50 ἔ.}} δῇ δοοουηΐ οὗ ἴτω Οἱ, ΟὨΪΥ 4110 ἀ 65 

ΨΟΙ,. 1. 2 

81 (δὶ ΜΈ ΟΝ σχοτηδί δα ἴο ἤδη, ἰνγεῖνα Ὀαβ κοί οὗ ἀν ΟΝ Ρίεςθ8. 

ἴο ἱ. Ἡασὰ οὗ 4]1 [δδὲ ψαδ ἄοσθϑ. “Βν Ηϊπ᾽ 5 
ΕἾ ΕΠΡΒΕῚ ἐρινηπάδι χα ποῖ ἴῃ τη οτὶρίηδὶ. 
Ἡξετοὰ δεοασγὰ οὗ ἴδ τῖγαοϊθβ ττουρῃὶ ΟΥ̓ ἰῆς 
Ύνεῖνςο, Ὀυς τῃυ8 ".2:5 ᾶπια νγὰ8 βρτεδὰ δυσζοδὰ " 
(Μᾶσκ). - Βοοδιδο (δ δὲ ἐΐ ττδϑ βαϊὰ ὮΥ βοῖωθ. ΤῆἪ 
ἀιδεγεηςε οὗ ορίπΐοῃ ΟἿΪΥῪ β8εγνεα ἴἰὸ ἱπογθαβα τῃ 6 
ΡΕΙρΡΊ Ἔχ οὗ ἢϊ5 δὰ οομβοίδῃος. --- ΕΗΐα Ἀδὰ 
δΔρροατοὰ (νεῖ. 8). Νοῖ “μαὰ τίβεη, ἔογυ Ε])4 ἢ 
δά ποὶ αἰεἀ.---ΦὋο8π Ζ Βομϑαθὰ, εἴς. (νεΓ. 9). “1 
15 εἴηρδαῖϊς (ασοοτάϊηρ ἴο ἴῃς υϑυι] χεδάϊηρ ἴῃ ἰδ 6 
βεοοηὰ οἰλυβ6 4]50), ἱπαϊςδίης ὈοΓῈ ἴοσσοῦ οὗ οοῃ- 
βοίεμοα δὲ ἴῃ6 ραβί δςῖ, ἀπὰ υποογίδι πὴ γ δρουΐ (Πΐ8 
ΡΕΙβο οὗ πΒοηὶ ἢς ἢδΑΓ5 50 Ἰωυοῆ. Ηἰ5 ἀδβίσα 
ἴο 58ε6 Ηἰπὶ ψὰ8 ἀυς ἴο (Ὠΐ5 ἔδο ην. 

Ψε ΙΒ. 10-17ζ. ΤῊΕΞ ΒΈΕΌΙΝΘΟ ΟΕ ΤῊΞ ΕἾΝΕ 
ΤΗούβϑανΝὉ. ὅες οὐ Μδῖϊ. χῖν. 123-21; Μδσκ νἹ. 
410-44; ἴοδη νἱ. 1-12. Γυϊκοἶβ δοοουπίὶ Ὀγαβθηία 
ΠΟ ποῦν ἀοἰδῖ]5, ἐχοερῖ ἴμε πχεηίίοη οὗ [86 ἸΟΟΔΙ ΣῪ : 
ἴο ἃ οἱἵγ οδἹοὰ Βοιμβδαϊδα. Τῆς νοσάβ ἰσδηβ᾽δίθ : 
“ἃ ἀεθεγῖ δος Ὀεϊοησιηρ ἴο,᾽ 4τὰ ποῖ σεπυΐηο ; 
Δ πα ΜΕΥ ὈΓΤΟΌΔΟΙΥ ᾿πϑεγίθα ἴο τηδῖκὸ [6 νου 
Δοοουηῖβ σοσγεϑροη. Ὅδεσγε πεεὰ 6 πὸ αἰ υΥ 
ἢεῖθ. Τῆς Βειμβαϊᾶδ βροΐεῃ οὗ ψὰβϑ Βείῃβδί δ 
1145, οὐ [ἢς Ζα5227»» 5846 οὗ ([Ὡ6 Ἰ.αΚα6. ΤῺδ ΟἿΟΣ 
νδηρο] 5.5 ἜΧΡΥΟΒΘΙΥ βίδϊς ἴμαὶ οὔσὐ 1 οσγτὰ δηᾶ 

ΗῚ5 αἰβοῖρ]εβ νεῆὶ “ἴῃ ἃ Ὀοαίξ᾽ {πὲ ΠΟΣ; [Γκὸ 
οἸΏΣ 5 411 τοΐδγεμςς ἴο (18. Α5 (ὃς Ὑ πνεῖνςο δύ 
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θεδοη Ρῥγεδοδίηρ ἴῃ Οδ]ιεε, Εδβδίεσγη Βεῖπϑδιαδ 
πουϊὰ 6 Δλ.σοββ8 ἰδὲ ἰαΐζα, δἀπὰ 80 5ἰϊυδιθα, τῃαΐ 
τὴς οαϑίοβδὲ ἂν {ἈΙΠΕΥ νου Ἱὰ Ὀς ὉΥ͂ 868, ἀπὰ γεῖ 
ἴδε τ[πὲ του] τα ε5 σου] ρὸ οἡ ἔοοὶ (Μαζίμενν, 
Μδικ) τουπά ἴδε Πποδὰ οὗ ἴδε ἴδε. (11 18 ἀουδί- 
ἔα] ψπεῖποσ ἴΠετα νγ25 ἀποίμει Βειμβαίαδ.) (τωρ. 
οὐ Μαϑῖϊ χὶν. 22; Μασκ ΥἹ. 4 . - Μοϊοοτηοὰ ἔλοηι. 
Τ ΙΒ Ηἰπῖβ δἱ τῆδὲ ἰβ ΠΟΤῚ ΠΥ βίαϊοὰ ὈὉγ Μαγκ 
(νὶ. 34) Ὅῆδα δοσοουπὲ οὗ {π6 τΐγδο]Ὲ ἰἴ56 1} ῥσο- 
ϑεηῖϊβ ΠῸ ΠΕ αἀείδ1:15; Ὀὰξ 1 18. βιρτιιδοαπὶ ἴῃδὲ 
Γυκς, Ὧο 5805 ποϊβίησς οἵ ἴδε βεοομπὰ ἔεδαϊης 
οὗ ἴλας ἔουγ ἱμπουβαηά, υ865 ἴθ ποτὰ ἔοσ δδεϊχοῖβ 

-----ο-----.-ὦἡο, 

ΤΗΕ ΟΟΘΡΕῚ, ΑΓΓΟΚΌΙΝΟ ΤΟ [{ΚῈΕ. [(Β4Ρ. ΙΧ, τ-- 36. 

(νετ. 17), ἰοῦ 411 ἴτος Ενδηρε βιβ ΘΠΊΡΊΟΥ ἴῃ 
16] }Ἐῶρ' οὗ τλϊθ το], δὰ ποῖ ἴῃς ους ψΠϊοὶ 
Μαῖδενν πὰ Μδγκ βᾷοβ υ8ε8 ἴπῆῖςε ἰπ βρεδκίηρ 
οὗ τῆς οἴΟΥ τηΐγαοὶς. ΤῊϊβ 15 [86 τῆογε τεπηδιὶ- 
ΑὉΪς, ἃ58 ψα Ὦδνα ἔουγ δοςοιηῖβ οὗ ἴῃς οπδ τηΐσγαδοϊς, 
ἴνο οὗ (ἢς οἴδος, δπὰ ἴἔπο δ᾽ υβίοηβ ἴο Ὀοϊῃ. [ἴῃ 
8}} (Ὠϊ8 ἀἰδιϊποοη 18 ρσεβεσνεά. ΤῊ 15 πιίγδοϊε, 50 
ξιυπῆς ἴῃ 1ϊδ τηεδπίησ, ἔπ6 ΟὨΪΥ οπὲ ταςπεοηθα 
Υ 8}} [)ε Ἐνδηρε]ϑίβ, 15 186. τόοὺκ οὐ ἩΒΙΟΒ 8}} 

ἀεπιτυοῖνε ΟΥ̓ οΙβπι ταᾶῖκεβ βίρττεοκ. ὙΒετα 
Οοὰ που]ὰ ρίνε Ὀγεδάὰ, βυςοἢ στ .5 Βπὰ ἃ βίοης, 
ἃ βἴοῃς οὗ 5Βέυ Ὀ] Ἰησ. 

ΟΗΑΡΤΕΚ ΙΧ. 18--36. 

74 Οομζοείομ οὗ Δ είδν; 

ΝῺ 1ξ οσδπηα ἴο Ρ855, 85 ἢ6 Ψὰ5 Δ]0ῃ 6 Ρταγίῃρ, 151 ἀΐδβοῖρ᾽65 α Ματτ. χνὶ 18 “5 

19 ἴῃς ρεορὶς 3 τὰν Ι δηλ ἢ 

16 7γακεβρμγαζέον. 

ΜΕΓῈ ΜΠ Ὠΐπὶ; δηα ἢξς δϑκβϑάᾶ ἴῃεπὶ, βαγίηρ, Βοτ 58 Ὺ πεϑοῖς νι. 

ΤὮΘΥ 8 δηβνογίηρ, 5414, ]οἢη [ῃ6 ΒΑρ- 
ὄ ΤΟΝ 70δυ εἰδῖ ; θαξ 5οῃη6 ὁ “4)7, Ε]145 ; ὃ δηὰ οἴδμοιβ 54},  τῆαϊ οποῦθ οὗ (ἢ6 

ΗςΪ οαἱά υπΐο ἴδ, Βυΐ νῇοπὶ ὃ 20 οΪά ρῥτορδεῖίβ 15 στίβθηῃ δρδίῃ. 

ΒΔΥ̓ γε πα 1 πὶ ὁ “ Ρεῖεγ ὃ δηβνεγίηρ 5414, ΤῊε (Ἡγίβὺ οἱ (σοά. ς ὥρῃ. ]ονι 

21 4 Απὰ 6 5ιγδ ΠΥ οδαγρεα 10 τη, δηα οοτηπχαηᾶοα ζἄφρε ἴο ἴε]] 4 ἡίαις αν. 

22 ὯΟ πιδῃ (μαΐ (Βίηρ ;}} “ ϑαγίηρ, " ΤῊΘθ ὅοη οἵ τηδῃ πιυβῖ βιιΐεγ νἱ 
ΤΆΔΩΥ τὨϊηρβ, δηα Ὀκ τε]εοϊεα οὗ [6 6] ἀεσβ δηά Ἵοξίεξ ργιεϑῖβ δηὰ 

δ] 

νἹ}. 10. 
ΑΥΤΈ. χνὶ. 

21-2:δ 
Μακκ νἱῖ. 

23 501θ65, πὰ Ὁ6 5]αἰη,12 ἀπά 6 ταϊββὰ τῆβ ἰηϊγὰ ἀδγ.18 Απηὰ μα εὐ ῖκι 
8414 ἴο 2ζδηε 411,.} 1 Δὴγ ρεαρξ ν1}} 16 φοπα δέζοσ της, Ἰεῖ Ὠἷπὶ ἄδην 

24 Ὠϊπ561, δηα ἴαϊκα ὉΡ ἢΪ5 ογοβ8 5 ἀδίϊγ, δῃα [ο]]ονν τη6. 

γετε. 43, 44. 

ΕῸΓ τνῦῆο- Ζ τ Οοι. χν 

βόδνοσ Ψ111 1δ φανὸ ἢϊ5 16 584]] 1ἴοβϑϑ 1ἴ: θυϊ ψ βοβοονοσ ψ1]] 16 Ἰοβ6 

25 ἢΪ5 16 ἴοσ τὴν βᾶΚε, ἴπ βῆμα 5}4]] βϑᾶνα [ἴ. ΕοΥ ψἢδί 15 ἃ ἴδῃ 

δαναηπίαροα,,ΊῈ ἢς ραΐη ἴῃς ψΒο]6 νου], ἢ ἀπά ἰοβα ὨΪπι56]ξ, οὐ ὁ τ ζοτ ΕΝ 15 

26 Ὁς οαβδῖ αννἂγ ὺ 18 ΕῸΓ ΨὨΟΒΟΘνΝΘΥ 5}8]1] Ὀ6 ΔϑῃδπιϑΩ οὗ πὸ δπὰ ΡῬΆ.: {ἱ. Ὗ 

οὗ τὰν ψογάϑ, οὗ Ὠϊπὶ 5}4}} ἴῃς ϑοῃ οὗ τῆδῃ Ὀὲ δϑῃαγηβά, ἤθη Ὠς 

888}1} σοπλα 19 ἴῃ ἢϊ5 οὐῃ βίοσυ, δῃὰ ἐημ ἀξς Ἑδιῃοτ᾽ 5,3 δῃὰ οἵ τῆς 
27 ὨΟΪΥ δηρεῖβ. Βιυΐ 1 ἰς6}} γου οὗ 4 ἰγυῖῃ, ἴμεσε θ6 βοῖῃς κἴδηδίηρ 

ἤδτα, νὨ]Οἢ 5841] ποῖ 31 ἰαϑῖς οἱ ἀδδίῃ, 1] τον β8ες ἴμς Κιηράου, 
οὗ (οά. 

28 ἐΑηὰ ἰξ σᾶπλα ἴο ρ485 ἔδρουϊ δὴ 23 εἰρῃϊ ἀδγϑβ δἴζογ ἴῃ 686 βᾶγ- ὁ Ματτ᾿ χυΐϊ. 
ἷῃηρ8, 6 ἴοοῖκ 233 Ῥείεγ δηᾶ Τοῇῃ δηὰ δη165, αηὰ ψεηῖϊ ὉΡ ἰηῖο 4 33 

20 τηουηίδίη ὁἴο ργᾶγ. Αμπᾶ δ5 ἢδξ ρτγαγεά,5 τς [αβϑῃϊοη οὗ ἢΐβ5 

:--8: ΜΑΕΚ 
Ἶχ. 4-8. 

ἃ ζοιιρ. Μεαῖε 
χυϊὶ. 1 
Μαῖκ ἰχ. 2 

σουπίδηδησα ν8 " δἰϊετεά, δηὰ ἢϊ5 τγαϊηθηΐ τυας Ὁ ΜΙ ἀπά Ἢ ὅ9ὲ ἐβαρον 
Μαϊιὰ χνὶ 30 ρ]]διεπηρ. 2 Αηά, ὈΕΠοΪά, ἴμδγα ἰδ] Καα ψ ἢ Ὠϊπὶ ἴνΟ τηδη, Μν]οἢ 8. 2 τὰ 

31 ΜΕΙ Μοβ6β δῃηά ΕἸΪ45:ὃ ἍΜ δρρεαγεὰ ἴῃ ρίογυ, δῃὰ βραῖε οὗ “2 

1 ρῥγδγίῃρ δἷοπθ, (ἢ 6 3. ὝΜο ἀο [Πς πιυ τυ 65 5αῪ δ Αηὰᾶ ἴΠποῪ 
4 οἵ οΥ5 δ ἘΠ Δἢ δ. ΘΟΠ16 ΟΠ6 Τ᾿ Απάπα 8 ψῆο 
9 Αμα Ρεῖεσ 10 Βυῖ Πα οπαγρεά 11 [ῃ15 ἴο 0 πίδῃ 18. ΚΙ Πδὰ 

18 [ῃ6 τηϊγτὰ ἀδγ Ὀὲ ταίβεὰ 4 υηΐο Δἃ]] 16 ου]ὰ 16 5ῃ}} 
1 ρχοβίοα 18 056 ΟΥ̓ ἑυτεῖν 815 οσσῃ 56} 10 φςοτηθῖῃ 
Ὁ ἐῃλὲ σίογν οὗ ἴῃς. ΕΔίΠοΥ 31 ἯὯΟ 5}2]]} ἴῃ 0 ν᾿ 1856 38. σ»εΐΐ Δ 
Ἅ8 ἸΟΟΚ πὰ πὶ ΚΓ55. (6 38 γΔ5 ὈΓΑΥΪΡ 306 σον» Ὁ (ΔΖ2]Ἰρ᾽ 



ΓΗΑΡ. ΙΧ. 18--36.] ΤΗΕ ΟΟΘΡΕῚ, ΑΓΟΟΚΌΙΝΟ ΤΟ {[υὑἷἱΚΚ. 403 
ἢϊ5 " ἀδοδαβα ψῃϊοἢ 6 8δουϊά 33 Δοσοιῃρ] ]5ἢ αἵ Ϊεγαβαίθσιη. Βῖ 52 Ῥεὶ ἡ. 15. 

32 

33 

Ῥεῖοσ δῃὰ {Π6Υ ἴμαῖ ννεσα Ψ  ὨΪΠΔ ὁ ΕΓα ἤδανΥ ΜΠ 5]ςῈρ : 

δηά ψῇρη {6 Ὺ Ψεγα ἀνγαϊκο, 9. ΤΠῸῪ βᾶνν Ὦ15 ρίογυ, ἀπά ἴῃς ἵννο 
θη {παῖ βϊοοα ψι ἢ]. Απα [ἴἴ σαπὶ6 ἴο ρᾶ85, 885 ἴεν Ἃ46ὁ-ὀ τ τ᾿ 
ρατίβα 89 ἔγοηχ μι, Ῥείεσ βαϊὰ υηῖο [65115, 7 Μαβίοσ, ᾿ξ 15 ροοά ἀέρσνο, 

ἴογ τι8 ἴο Ὀ6 ἤθσα: δῃὰ ἰδῖ ιυ15 τα ἴγοο [Δ Θγηδο]65 : 81 ὁη6 ἴοΓ 

ὁ Ὧλῃ. νἱὲξδ. 
ιϑ. χ. οἱ 
Μαῖι. χχυὶ. 
421 Μαικ 

8566 

8. 

ἴπεε, ἀπ οἠς ἔογ Μοββϑ, δηα οπὲ ἔου Ε]145 : ὃ “ ηοῖ ἱζηονίηρ νν δῖ “ ζοπιρ, Μᾶγκ 

34 ἢ6 5414.82. ΨΨΏ16 6 ἴμ8 βραῖα,88 τΏ6τα σδπὴθ ἃ οἱουά, δΔηα ονοῦ- 

βθδάονδα 1ῃε: δηά ἴΠῈῪ ἔοαγθα 88 45 ἴΏ6γ εηἴετεα ἰηΐο [ῃ6 

35 οἰουά. Απά ἴῇοτα οδηὴ6 ἃ νοΐοα 86 ουξ οὗ [με ο]οιιά, βαγίηρ, " ΤῊ 5 ᾿» Μαῖῖ. χνὶ!. 
5: Ματὶς ὶχ 

26 15 ΤΥ Ὀεϊονεά ὅ5οη : 55. ἤδαγ ὃ ἢ. Απᾶὰ ψῇῆθη ἴῃ νοῖοα ννὰϑ8 τ 15 

ρδϑβί,38. 76ϑι8 ψὰβ ἔου πα 8]οηΘ. 

566ῃ. 

38 γγὰ5 Δρουΐ ἴο 
80 γγοῖα ραγίηρ 81 σ» ὈΟΟΙἢΒ5 
88. Αηῃὰ ψΏΪ6 16 βαϊα ἴἢ 656 ἰὴ 5 

88. ΟΔΙῺΘ 89 ΠρΙὰ (ἢδῖτ ρθδοα 

"Απά {πον Κορί ἐξ οἱοβε, 9 δπὰ 

το] 4 ἢο τηδῃ ἴῃ ἴῇοβα ἀδγϑβ Δηγ οὗ ἴμοβε 9 [ἰηρβ ψὨΙοὮ [Π6Ὺ Πδά 

δὲ γοῦὰ δἰγαι ἃ 
δὲ μάφ δεεξ αελογίζίθς γεαα ΤᾺῪ 50, ΤΥ ΟἤΟΒΘ ἢ ΟἿ6 

ΧΙΣΙ. τ; σορ. 
8, Ἰχχχῖχ. 

41 ἴ5. χΙϊχ. 

: ἦζαιι. χυϊὶ. 
οἱ Ματῖκ ἰχ. 
9γ 10. 

9. γεῖ μανίηρ γαυηδίηθα ἀὐγακα 
8. γγὰβ βϑγ ηρ, : 

ἃ νοΐςβ σδπλα 
δ᾽ ὮΘΆΓ γὲ 

4. τῇς 

ΟΟΝΤΈΕΝΤΒ. ΤῊΪ5 βεοϊίοη ὑῬσγεβεηΐβ "(ἢς ρίοτυ οἵ 
πε ὅοη οὗ πιᾶπιὶ σοηζεϑδααὰ οὐ διῇ δηά σγαϊῆδα 
ἔτοτῃη μεοᾶανοπ.᾽ [Γὺκὸ 5 τυοἢ Ὀτίοίεσ τῆδη Μαῖ- 
ἴεν δῃηὰ Μαῖῖκ. Ηδςσ οχηἱῶ ἴῃ Ῥτοπιῖβὲ ἴο Ῥείοτ 
(ἢ ΜαΑΓΚῚ), δπὰ α]5ο ἴῃς γτεῦυκε οὗ Ρεΐοτ, ψ ΒΙΟὴ 
Μδαχκ τεῖδπβ. ἴῃ πε δοσουηΐ οὗ ἴπε ἰγληβῆρυγα- 
οπ ννὲ Βπὰ ἃ ἔεν δααιιίομδὶ Ῥατισι]αγβ. --ο ΤῊΣ 
οοηνογϑαῦοη δρουΐ ΕΠ) 4ἢ 18 ποῖ τιδμοηςὰ, 
ΟΗΚΟΝΟΙΟσΥ. 7πὲ εἐνοθηΐβ ἱπίεγνεπίηρ ὃ6- 

ἔνεοη (ἢς ἐεεάϊης οὗ ἴδε ἄνε ἰπουβαπὰ δηὰ ἴῃς 
ςοπίεβϑίοη οἵ Ῥεΐου ψαῦῈ Πυϊήθγοῦβ δηα Πηροτ- 
ἰδπι. ὍὴῈ οἴβεῦ ἴδτες Ἐνδηρε  ϑίβ 81} 1ε}} οὗ 
ΘΟ γϑι᾽ 5 δι Κίησ οὐ ἴῃς 5ε8 ἀστὴρ ἴπς πρὶ δέζου 
τῆς ἤτγβι ταΐγαοϊα οὗ ἴῃς ἰοᾶνεβ. Αὐτὶνίηρ δὲ (δᾶ- 
Ρειπιᾶυπι, Ης ἀε]νεγοα ἃ ἀϊβοουτθα ἔποεσε (Το π 
ΥἹ. 22-721). Τῆς Ῥάαβϑονοῦ (οης6 Ὑδᾶγ ὑεΐίοτς Ηἰβ 
ἀδαι) ννὰ8 δἱ απα (Ϊοῇῃ νὶ]. 4). ΤῊΪΒ γϑᾶσ ψγὰ5 
νἰγῖλ}γ οὐς οὐ ρεγβεουοη. Τῆς εἴξεςϊ νγ88 ἴο 
Ἰεδὰ ουὖῦ 1 ,οτὰ ᾿ηἴο τε σεπγθηΐῖ, πα ἴοὸ Ὀγηρς οὐ 
Ρ᾽αἴποσ ἀεοϊαγδοηβ ἴο 6 ἀἸβεῖρ]ε5.Ό. Μαΐθεν 
(εἢλρ5. χν., χνὶ.) δηὰ Μασκ (οὔδρϑβ. υἱῖ., ν111.} 16}} 
πο ἢδ ραβϑβϑεα ἱπίο ἴῃς οοδϑίβ οὗ Τ τε δηὰ ϑιάοῃ, 
τειυτηΐϊηρ ἴο εσοδροὶῖ5, ἔθοάϊηρ ἴουγ τπουβαπὰ 
ἴῆετς, 54}Ἐ{ΠΏηρᾳ ἰο Μαρσδάδη, ΕΓ ΠΟΥ ΟΡΟΒΙΠΟῺ 
ἐποουπίεγοα Ηΐϊπι, [ἤδη σεογοββίηρ ἴῃς ἰακε, ἤθη 
8Δῃ Ορροσχίυηιῖγ ψὰ5 δῇοτάεα Ηἱΐπὶ οὗ νψαγηίηρ ΗΪ5 
ἀἶβοι 165 ἀραϊπϑὲ {πε ἰεανεη οὗ [ες Ῥῃδγιβεςϑ δπα 
ϑαάάυςεαβ, Ἰουγησυίηρ ἔγοτῃ Βειῃβαϊάα [0111.18 ΔΘΆΓ 
ΜΓ {ΠῈῪ Δα ἰαπάξα ἴο ἴδε γτερίοπ οὗ Ὁαϑασγοᾶ 
ῬΆΣΡΡΙ, νἤοσα (6 εορ τέο Οὗ Ῥοίον 'τῶ5 τηδαβ. 
ΑΙΙ ἰἢδ8ε ᾿πιλροτίδπξ δνθηῖϊβ ἅγῈ ραϑβεαὰ ονδὸσ ὉΥῪ 
Ικε. Βιυῖ υὑπ|ε85 νὰ Κπονν οὗὐ ἴα ρῥγαονίουβ 
Δηὰ οτος ΠΟΒΈΠΠΥ πατγαῖοσα Ὦν τὰς οἴδοῦ 
Ἐνδηρε  ϑίβ, ἴῃς Ρῥγραϊοϊοη οὗ νδσ. 22 566ΠῚ83 
ΔΌΓυΡί, δἀπὰ νεσ. κσἱ ἱποχρ)ϊοαθὶθ. Ἦε οδὴ 45 
11π||Σ ἀείετγηηῖηα ὙΠΥῪΥ 1Κ6 Ομ ἴθ 80 τη δ (ἢ15 
Ροϊηΐ, 245 ΜὮΥ ἴἢε ΟΠΕΙΒ Ρ855 ονεὺ ἰῃς Ἔδνεηΐβ οὗ 
ἴηε πεχῖ 51Χ τῃηοηΐῃβ, ΨῃΪσῆ ΔΓ 50 ΠΥ πλσγαῖθα 
ἴῃ οἾΔ05. χ.-ΧΥ", Τῆυβ ἴπε (οβρεὶβ Βυρρ]ηιθηΐ 
ἐδοῦ οἰδεσ, θυΣ τὶ πο δνίάεποςε οὗ βυςἢ ἃ Ρυ- 
Ῥοξβε οπ ἴδε ρατὶ οὗ 86 Ἐνδηρε 5.8. 

γεῖβ. 18-2ς. ΤῊΒΞ ΟΟΝΕΕΒΒΙ͂ΟΝ ΟΕ ΡΕΤΕΕ, 

εἴς. 866 οἡ Μαῖΐ. χνὶ. 13-..8; Μδικ νἱ]]. 27--,28, 
ΤῊΪΒ δοοουηξ Ἀρφγεαὸβ ΟἸΟϑεῖν πὑῖἢ τῆς οἾΠΕΥΒ, 
Αἰ βουρἢ Ὀγίοἔοσ. -- ΑΨ8. "6 ττδϑ Ῥχαγίῃρ Δ]0:9 (νει. 
18). Ῥδουλθαγ ο Γὺκ6. ΤῊΣ ΡὈΥΔΥΘΥ νγ28 ἃ ρσερδ- 
ταϊϊοη ἔογ ἰῆς τεανεϊδεϊοπ, Τἢα α501Ρ168 )οἰπεὰ 
Ηΐπι, δηὰ ἐπ 6 ψαΥ (Μαγκ) ἴῃς σομνετβδίοη 
ἴοοῖκ ΡΪδοα. - πο 411 (νεσ. 22). ὅϑεςἊ Μαγῖ ΙΧ. 
34. -- ΜΠΘΩ ἢ6 οοτηθία, εἴς. (νοῦ. 26). [1ιικς᾿ 5 
Δοσουπὶ 185 ἔ116ϑὲ ἰῃ τἢ]}5 οἰδυβε. Μογυεοῦ: “ΤῈ 
ΚΙΟΥΥ 18 (Ὠγεείοϊὰ : (1.) 27ὲ5 στσρ, Ὡς Ηδ ἢδ5 
οὗ δηὰ ἔοσ Ἡϊπλ86]ξ 45 ἴῃς Ἵχαϊίεαὰ Μαεββίδῃ; (2.) 
ἦέ οίογν οὗ Οοά, ΜὨϊςἢ Δοςσοιῃρᾶηΐεβ Ηπὶ 48 
Τοπηηρ ἀονῃ ἔτοτα (σοα β ἴξτοπε ; (3.) ἐὰδ φίοργ 
Οὗ ἐλε ἀμρες, ὯΟ βυττουπὰ Ηΐπὶ ΠῺ {Ποῦ 
Ὀσὶψ Όπε55.᾽ - 

Ε15. 28-,6. ΤῊΣ ΤΕΛΝΒΕΙΟΌΒΑΤΙΟΝ. 866 ο 
Μαῖῖ. χνὶ. 1-ὸῸ; Μαῖκ ἰχ. 2-8. ---Ανοπὶ οἰχδῖ 
ἄσγα (νεῖ. 28). Αδουϊ ἃ ννεεΐ --- "δὲζϊεγ ϑἷχ ἀδυβ᾽ 
(Μαίπον, ΜδΊγκ). -- - δὲ αἰζοσγϑὰ (νεσ. 290). Τὰκε 
ἀοα5 ποῖ υβὲ ἴῃς ποτζὰ ἱγϑηϑδίεα, "ἰγδληβᾶρσυτεοά;; 
ῬΟΒΒΙΌΙΥ Ὀδοδυβε ᾿ξ νουἹὰ βυρροβί ἴο ἢΪ5 τεδάθιξ 
[ΠῸ ξ4016ε5 αδὔουαξ ἴῃ6 »εεζαγπογῥάοσες οὗ μεδίῃεη 
ἀ6 1168. --- βραῖκο οὗ ἷδ ἀθοθδδθ (νεῖ. 31). ῬδΟΌ ΑΓ 
ἴ[ο ΓΚ. τ πθᾶπ5 Ηἰβ ἐἰεαζά, ΔΙ πουρὶι ἴξ ργορα- 
ΌὈΙΥ ἱποϊαᾶοβ ἴῃς Ἐκδϑυχγοσοη δὰ ᾿Αϑβοβῃβίοῃ. 
566 οὐ Μαεῖϊ. χν!ὶ. 2. 

γεν. 322. ΗΘΔΥΥ ὙΠῸ 5190Ρ. [τ τγὰβ ῬγοΌΌΪΥ 
αἱ ηἰρῆϊ, δηὰ (εὶς ἀγονβϑίηθ85 8 πδίυγαὶ : υϊ 
ἴ1οΥ ἀἰὰ ποῖ γοὸ ἴο 5ἴδεδβρ, ἔογ {6 πεχὲ ρῆταϑε 
ΤΑΘΔΠ5, γοῖ Βανι τοσιδίπθὰ ΤΑΪΚΟ, 5]  Ρ ΕΒ }Ὺ 
ναϊοπίηρ,᾽ [τ 8 ποῖ ἃ νἱβίοη οὗ ἢδὶξ βἰδερίηρ 
τῆδῃ. 

γεῦ. 332. ΑΒ ΠΟΥ ΨΟῚΘ Ῥδγίϊησ. ΤῊΪ5 ρατγίϊςυ- 
τ, Ῥεου ταῦ ἴο ΓΚο, ἘΧρ δῖηβ ἴμ6 ἰδησιᾶρε οὗ 
Ῥεΐοσ, Ης νι βϑῃδα τὸ ἀεἰδὶη (ἢ6 ἴννγο σερσοβεηΐδ- 
εἶνεβ οὗ τῆς ΟἹΪὰ (Οονεπαπθ. Ὁδὲε 5ίδίεπιεηῖϊ: 
ποῖ Κυονίηρβ ψπδὶ Ἦδθ0 ΜΠΒ88 88. ({2., 5411}. 
Ενεη τὰ ἰῃς οχρδηδίίοη, Ῥεΐεγ 8 ϑιιρρεϑίίοη 
Μ45 ποῖ νγνῈ]] οοηϑίἀογεα. 

γεῖ. 34. ΑΒ [Δ6Υ͂ ({. 6. Μοβεβ, ΕἸ) ἢ, ἀπὰ ουγ 
1,οτὰ) ϑαϊοσοὰ ἴδ9 οἱοσυᾶ. Τῆδ ἴδασ τνᾶβ ἃ σσον- 
ἱπηῷς ομς, Ὀερίπηϊηῦ 48 ΠΟΥ δα ἴῃς ΟΟΠΊΡΔΩΥ 
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(ΜατΚ), ἱπογεαϑίπρ 85 [μαΐ σοραπυ επίεσοα τὰς 
οΪουὰ ([0Κ6}, συ πδεηρσ 45 6 νοΐος τνᾶ8 Ὠεδλσχὰ 
(Μαιδπον). 

γεν. 3ς. ἈἘΥ ΤΩΥ͂ ΟἴΟδΒΘΣ 606. ΤὨς νοτὰβ 
ἍΕΙΟ ποῖ ΒΡΟΚδη ἰπῃ Οτεεκ, δπα ἴῃς δοῖυ8] ννογὰ 

ΤῊΗῈ ΟΟΘΡΕῚ, ΑΓΟΟΚΌΙΝΕ ΤΟ {0ὑΚΕ. [(ΗΑΡ. ΙΧ. 37--τ-ο. 

υδεὰ τιὶσῃξ Ὀς ᾿τδηβίδιδα ἰηῖο στα κ ΌὈΥ ΕἸ ΠΟΙ οἱ 
ῆςα ἴδγηλβ, " Ὀο]ονεα ̓  οΥ “οδοβϑη. 
γεν. 26. Απὰ (ΟΥ Βοϊὰ Τκοὶτ . δε 

ΓΕΒ] οὗ τἴῃ6 σοτϊησηαπα τπεπϊοπεαὰ ὈγῪῚ Μαίθμον 
δὰ Μδγὶς, 

ΟΗΑΡΤΕΚ ΙΧ. 37--50. 

Πεαέΐϊηρ 9Γ ἐάε Τρορμομέας αἱ ἐάφ ἔοοΐ Γ᾽ 1ῴε ον": οΥΓἹ Τγαμεβοωγαΐέομ, 
Οἰρεῖρρ ϑεσηες ΟΥΓ ον 1ογά᾽ς έιέρείρν ἐπ Οαΐἑἕσα. 

37 5 λα ἰἴξ οατης ἴο Ρᾶ58, ἰδαῖ οὐ {π6 ποχί ἄδυ, ἤδη ΤΏ ΘΥ 4 Ματτ χνὶς 
,“-ιδ: Ματκ 

ΜΈΓ σοπα ἀοψνῃ ἔγοτῃ [6 Ὦ1]1,1 τα ρϑορὶς 3 τηοί Ὠΐτη. ᾿π "65 

38 Απά, ὈεδοΪά, ἃ πιδῃ οὗ ἴῃε σοιηρδην ὃ οτ δα ουΐ,, βαγίπρ, Μαβίεσ, 
Ι΄ ΕΒΘΕΟὮ ἴδ66, Ἰοοῖς ὃ ὩΡΟῚ τὴΥ 500 ; 

39 Δηά, ἰο," ἃ βρίγιῖ [δ καίῃ ἴηι, ἀηὰ ἢ6 βυάδάξδηϊγν οτίθῖῃ οαὐΐ; 

δ οσ ἢ 15 πλϊη6 ΟὨΪΥ ΟὨΙ]ά. ὁ Ὑπε τμῖν 
Δηα 

11 τεαγεῖῃ Ὠϊτα ἴπαΐ ἢς [οἀπθῖῃ δρδίη, ἀηὰ Ὀτγυϊβίηρ Ἀΐπι, ΠΑΓαΪῪ 

40 ἀδραγίει ἢ ἔγομι ἢϊπιἴ 
41 διπὶὃ ουῦ; δηᾶ {Π6Υ σουϊά ποί. 

Απά 1 Ρεβουρῆϊ (γ ἀϊβοὶρίεβ ἴο οδϑῖ 
Απὰᾶ 655 δβνογηρ βαϊὰ, Ο 

ΑἸ 1}1658 δηὰ ρεγνοῖβε σεηθγαίίοη, ΠΟῪ ἰοηρ 5}4}} 1 6 νἱτἢ 
42 γοῖι, δηά 5ιξξετ 3 γου Ὁ Βηηρ [Ὦγ βοὴ δεῖ ον" ΑἸ 85 ἢ νᾶς 

γεῖ ἃ σοτηΐηρ, ἴἢ6 ἀν} ἴἢγταν 13 ἢϊπγ ἀονῃ, δπᾷ ἴατο ἀζρ.18 

Απὰ "8 Τεβϑὺ5 τερυκοά [6 ὑποϊδδη βρίσγιῖ, δηα ἢθαϊθα τῃ6 ΤὨ]]1ἃ,1δ 

43 δπὰ ἀεϊνοετοα Βἰτὴ δραίη ὁ ἴο ἢ15 ἰδίῃου. 
ΔτηδΖεα 1 δἵ “16 τη ἱρῃὙ ρόννεσ 8 οὐ σοά. 

Απὰ ΠῈγ ΜΟΙΓῈ 8]]} 
ς Ρει.ὶ. τό. 
εἶ κῆρ εὐραρ, χυῖὶ, 

4Βυϊ ψἈ 116 ΠΟΥ ψοπάθγθά δνοτν οὐ "1 δ 811 (ἢἰηρβ ψῃϊοἢ Μακ κ. 30 
44 ]65ι5329 ἀϊά, ἢς βαϊὰ υπΐο ἢϊ58. αἰ 5601} 1685, 
ΘΚ ἀονῃ ἰηῖο γΟῸΓ ΘΑΓ5, ἔοῦ [ἢ6 5οὴ οὗ τηδῃ 581] Ὀ6 ἀεἰῖν-" ἘαπΡ ἔδερ. 

Βιυΐ (ΠΥ τππηάἀογϑίοοα οὶ ἰἢ 18 45 Ε͵ΘΑΞ] ᾿ηῖο ἴἢ6 ἢδηάϑ οὗ τηθῃ. 

[δἰ {1686 βϑαγίηρϑ. πρ 2. 

Χχι. τά 

βαυϊηρ, δηά ἰΐ νὰ8 Ὠἰὰ ἔτγογῃ ἴθ, ἴμαΐ ἴΠ6Υ ρογορίνϑα τ ποῖ: 3 
δηά [δ ν ἔδαγεά ἴο δϑὶς ῃΐτα οἱ 3. [ἢδϊ βαγίηρ. 

46 

47 ἰδῆ δῇοιυϊα Ὀ6 ρστοαῖαϑβί. 

9ΤΒΘΩη ἔπεα ἅτοβε δα σεαβοηπίηρ 33 διηοηρ ἴδῃ, ΨὨΙΟἢ οὗ ς Ματτιανία 
Απὰ 14 [65115, 

τπουρς 3 οὗ {Πεὶγ δαί, ἴοοῖκ 35. ἃ ἙἽμ]]α,27 δηὰ δεῖ Ἀἰπὶ Ὀγ Ὠἰπι,28 

᾿ ἸΣ 25 ἢ τοὶ Μλεκ. 
ΘΙΟΘΙΝΙΠ [ῃ6 ἰχ' 34-37. 

Ῥ Ε - ΟἾΔΡ. ἱ 

ε δὲς Μαῖιι. 

48 Απὰ 54ἰ4 υηΐο ἴδῃ), Δ οβοδνοσ 5841} γθοοῖνα [15 Ἕἢ11α 37 1 τὴ ἰκ. 4 
ὩΔΙῺΘ τασοινοίῃ π|6: δηα ΠΟΒΘΟΟνΟΥ 5}4]}1] τοοοῖνα τὴρ, τοοοίνοι ἢ 

ἢϊτ [παῖ 5εηΐ τὴα : ἔΐοτ Βε [δῖ 15 ἰδαϑῖ διῃοηρ γοι 41], [6 8816 “ 56. 

50.411 Ὀ6 39 ρστεδῖ. 

49 

1 τηουηίδίῃ 3.ἃ ρστοαδῖ τυ τυ Ἃ 
4 ἐξ δεεξ αἀμέλογέζίφς γεαί οτὶοα 
6 ΒομοΪὰ ||} ἀοραγίθι ἢ ἔγοπι Εἰπὶ ἢ αἰ συ] γ, 
51 9 ὉΠΡ6]] Θν]ηρ' 
ε ἴθ τ ΤΥ 500 13 τὴ6 ἀδῆοῃ ἀδϑῃοιῃ 
4 Βαϊ 16 ὍΟΥ 
" αϑίοηϊβηθα 18 τῃδ] 5. 
Ὁ. 2ῃε δέεξ ατρέλον δες γεαά ἢε 
38 Φῃου]α ηοΐ ρετγοεῖνοα ἱΐ 
36 βαρίηρ 36 τροοἹκ Βο]ὰ οὗ 

38 αὐοιυΐ 
1 Ἰ᾿|16 ἙΠΣ]αὰ 

4 (αρ. χχίϊ. 

᾿Αμὰ ]οδη δηϑνεσοά δηὰ βαἰά, Μαβίεσ, ψ 88 οὔθ οδϑίίηρ ὦ Αὐθακ "εν 
᾿ γαγ. 33. 

ὃ ἔγοτῃ ἴΠ6 αὐ] 46 
δ ἐᾷκε δεεξ στείλο» ες γεαα ἴο ἸοοΚ 

Ἰενοῦδ!Υ ΓΌΤΟΙΒΙΒΕ ἢ πὴ 
16 Ὅφαγ ψ ἢ 
18 ἐμοέγέ ρτὶθνουβὶν 
16. σάνε πὶ ῬΔΟΚ 
19. Δ]] τοῦθ τῃδυν ν᾽ 
“ ἀε]νεγεὰ ἃ 
34. φυεβιοηϊηρ 
ὅ5 Ὁγ ἨΪ5 5146 9 15 



ΓΗΑΡ. ΙΧ. 37--50.] 

50 [ο]]οννεῖῆ ποῖ ψ ἢ 115. 

ΤΗΕ ΟΘΟΒΡΕῚ, ΑΟΟΟΚΡΟΌΙΝΟ ΤΟ {{ὑΚΕ. 4ος 

ουΐ ἀδν!]5 5. ἴῃ ΤΥ πδῆε; δηὰ ψῈ ἰογραᾶάβ Ϊπ|, Ὀεσοδῖιϑα ἣθ 

ΑΠ4 1 7655 βαϊά πηῖο Ὠΐ, ΕὈγΌΙα ἀζρηε 
νε Οοιωρ. 

οἾδΡ. χίὶ. 23. ἠοῖ: ἜξοΓ Βα ἴδαΐ 15 ποί δρϑίηβί τ15 81: 15 ἴοσ α.8.8] 

80 ΠΟΙΏΟΏΒ 81 2ῃ6 δέξέ στε! λογέἐδς γεαα γοὰ 

ΠῸΚῈΕ ἰ8 ἢδεβ νϑιν Ὀγιοῖ, ργοϑαηῦηρ ἔθ ΠΕ 
ἀεὶ} 15. ΑἹ] ἴσος (σοβρὲὶβ ρίδος ἐπα Ἔνεηΐβ τὸ- 
οοτάδα ἱπ (815 βεοῖοη ͵υ8ὲ Ὀεῦγα οὐγ τα δ 
δη8] ἀερατγίυτο ἔτοιῃ (ὐδ] ες (νεσ. 51). 

Ψεῖβ. 3)-42. ΤΗῊΗΕ ΗΕΑΙΙ͂ΝΟ ΟΕ ΤῊΕ ΘΕΜΟΝΙΑΟ 
ΒοΥ. ϑ8ὲε6 οἡ Μαῖϊ. χν]ϊ. 14-21; Μα]σκ ἰχ. 14--20. 
Γκο 15 Ὀτὶοέοσι, Μασὶκς ἔ11651. - ΚΣ Ὸ Σ 86 ἰδ ζἷη9 
ΟΣἹΪΥ οἰ ὰ (νετ, 28). Ῥδου αγ ἴο 1υΚςο. -- Απὰ δ6 
δυδλάθηϊν οτγίοι οαῇ (νετ. 20) ἡ 4., [δε οὐμα. ὙὍῃε 
τΆρ! ἃ οἤδηρο οὗ βυδ)εςῖ, Πτβὲ ἴῃ βρ᾽ ΐ, ἴδῃ {πε 
ομ], τῇδ τὴς βριυιϊ ἀραΐη, 5ῆονΒ ἴῃς 1πΕπγϑῖς 
ςοηπροοίίοη οὗ ροββϑεββεὰ ληᾶά μοβϑοϑϑβίῃρ. --- Βστλδ- 
ἐπα ἷδι αιτίθνουαγ. Οοπιρ. Μακ ἰχ. 26: “τεηΐ 
ἢϊπὶ ΒΟΓα. 

νεΓβ. 4,.σ45ς-.. ΟΥΒ [ΚΡ ̓8 ΘΕΟΘΟΝΟῸ ΡΕΕΡΙΟ- 
ΤΙΟΝ ΟΕ ΗΙ5 ΏΈΑΤΗ. ϑ8εςε Μαῖῖ. χνἹ. 22, 23; 
Μαῖκ ἰχ. 309-32. ΕἼοαῦιὶ ἰπ6 οἴδπεῦ δοοουπῖβ νὰ 
Ἰεάσῃ ἴπαΐ 115 Ῥυδαϊοιοη γὰ8 πιδὰδ ἃ5 ΕΥ̓ ὝΘΤΕ 
Ῥδβϑίης ρινδίοὶυ ᾿πσουρ (4}1|δ6 το Οαρεγηδυῃι. 

νεῖ. 42. ΤῊα αἰϊν βίοη οὗ [ἢ ν6Υ565 5 υηξοτία- 
παῖδ; [6 ἄγβί οἰδι86 οὗ [Π18 γεγβα 5ῃουϊὰ θὲ οϊπεὰ 

. ΜΠ γΟΓ. 42; 86:6 ἴῃς ΡΑΓΑΣΤΑΡὮ ἰπ Οὔτ ἰοχῖ, -- 
Απὰ ὮΛΟΥ͂ ΨΟΙΘ 81} δαοίοηΐδιοᾶὰ. Τῆς πχυϊτ τὰς ἰη 
ςοηϊγαϑὲ Ἡ τ τῆς αἴ5ς]Ρ]65. -π αὶ 19 τη δ. οὗἉ 
6οᾶ, 45 εἰδρ᾽αγεά ἴῃ (Π15 τΐγας]α. --- Βπὶ ΨὮΣ1Ο 4}} 
ΨΟΣΟ ΣΔΔΙΎΘΙσ, ΟυἹῖα ᾿ηἀεδηϊϊθ. ΤὨς σοηνου- 
βδίίοῃ ἴοοκ ρίδοβ οἡ ἴῃς ρσίναϊβ ἸΟΌΓΠΟΥ ἴο Οδροῖ- 
πλυπι, 45 νὰ δάση ἔσομλ ἐἰπς ΟἾΝΟΣ ἀςοοουῃῖϑβ. 

γεῦ. 44. ἴωῖ [μοδ0 ϑαγίηρσε, εἴο. ΤὨΘ οτἱριηδὶ 
ξῖνεϑ ΔΏ ΘΠρἢ 55 Ὀγουρηϊ οὐἱ ὈΥ Γοπάδσϊης 45 
ΟἸἸοννΒ : “4.8 ἔοσ γου, ἰεἴ,᾽ εἰ. ΤῊΣ ἀϊ8010}65 ᾶσὲ 
τηρδηῖ. Ετοῦὶ Μαγκ ἰχ. 31 νγὲ ἱπέεσ [δδί, ἀυγ]η 
ἴδε ἸουΓΤΏΕΥ, οὖν 1,οτὰ ρᾶνε τερεαϊεὰ πὰ οχίοπας 
᾿παπχαϊοηβ οὗ ΗΙΚ5 ἀεαΐῃ, ἴο ρσεραᾶσἪς Ηἰβ ἀἰβοῖρ] 65 
ἔογ [86 Ἰουτβου ἰοννσαβ Γογυβαϊεῖη. “Ὑ“ὙΠεβ6 5αγ- 
ἰηρ5 ᾽ τείειβ ἴο (ἢε86 ἱπειπηδίοηϑ. --- ΕῸΣ [ἴδ0 805 
οὗὐ πιῶρ 8.811 Ὅθ, “5 ἀρουῖξ ἴο Ὀδ,᾽ εἴς. ὙΠΕΥ 

Βῃουϊᾶὰ τΔκ ἤδαδα, Ὀδοδυβα τῆς {ἶπχα οὐ ξ]]τηεης 
ἯΔ8 Δρργοδοβίησ. Οἰδοῖβ σαίοσ “ἴμ68εὲ βαγίηρβ᾽ 
ἴο ἴδς δυ]ορῖς5 οὗ ἴῃ Ρθορὶ]ς (νεσ. 43). ἘΝ 
ἀἰβοῖρ]Ὲβ ἂῖθ ἴο ὈΘΑΥ ἰῇ τ ΠΊΟΥΥ ἴπ 6586 δατηϊ της 
ΒΡΘΘΟΠΕ65 οη δΔορσουπξέ οὗ ἴδε σοπίταϑι ἰῃ ψηϊοῇ Ηἰ5 
ΟὟ ἔλίς γουα ποῦν ἀρρεᾶγ νὴ ἴῃ βαπηθ. Τ 656 
ἂῖα τμοσεΐοσα ἴο Ὀυϊὰ πὸ ἤορεβ ὕροη ἰποη." 
Μεγεῖ. Βαϊ [δ νεγὺ πεχί ᾿. ΡὨ δον ἐπδὶ 
(ΠΟΥ ἰγοδαν ονογοβιπιαίοα ΜΟΥ αν ΔΡρίδυβε, δὰ 
(ἢξ σοηϊΓαβὶ 15 ΔΓ ἔγοπι Ὀεϊηρ ΟὈν!ου. 

γεν. 45. Ιὸ ψδϑ διὰ ἔσοτα ἴδλοιῃ, (δδὶ ΠΟΥ 
Βιουὰ ποῖ Ῥοσοοὶνο ἰδ. Ῥεουαῦ ἴο ΓὺκΚ6. ΤῺς 
τησδηΐϊηρ 18 ρ]αὶπ. ὍΠΟΥ ΕΊΤΕ ποῖ ρου εα ἴο 
υπάογβιδηὰ ἴῃ6 ἔ1}} πχοδηΐϊησ. ΟἾΪῪ (ποβαὲ τΏο 
[Α]] το ποῖῖος 86 ΠοΟ 551 ἴοΥ σατεΐῃ] ἰγαϊηΐηρσ ἴῃ 
1η6 οᾶβε οὗ τῆς ἀἰ50ρ]68, ψ11}} ἀουθὲ {ἰμῈ ρυσεέοες 
σΒασβοῖεσ οὗ {π|8 τηϑιῃοὰ οὗ σοῃοδα]ὶης ἴῃ ογάεσ 
ἴο τονδὶ. 

ψεῖβ. 46-.0ᾳ.Ή. ΤῊΕ ὈΊΒΟΙΡΙΕῈΒ ΒΕΒΌΚΕΏ ἴογ 
{Π6ῖγ δπνυϊδίίοη Δη4 Ἔχοϊυβίνθηθβθ. 866 οἡ Μαῖϊ. 
ΧΥ. 1-ς; Μδυκ ἰχ. 323-40; Ἔβρεοῖδ!ν ἐπ Ἰαϊζοτ, 
Ιῃ τς Ὀτγίοξει πδισαῖνε οὗ [πὰ (Ὠοτα ἰ8 ποιῃϊησ 
δῖ νϑτίδπος ὙἘ (ἢς οἴπεῦ δοσουηῖβ. 

ψεῖ. 46 ἀδοίϊατοβ ἔπε ἕδςΐϊ οὗ ἃ ἀϊβρυῖςο, δηὰ νετ. 
47 455} Π168 ἴῃδΐ 1 νγὰ8 ποὶ βϑρόκδῃ ουἕ Ὀδέοσε οὖσ 
Ιοτά, Ὀυϊ ρετοεϊνοα ΡΥ Ηΐα δηὰ Ὀτουρῆὶ ἴο Ἰυὰρ- 
τηδηΐ. Κα ποΐςβ ἐῃς ρεγοδρίίοη οὗ τῃςεὶγ τμουρῆϊ; 
Μδσκ, ἴπΠ6 ΨΑΥ ἴῃ ψ πο ἴπ6 Τπδ ΠΥ νγᾶ8 Ὀγουρσῆϊ 
ὉΡ ὈὉΥ οὐὖΥγ Ιοτὰ ; Μαίμεν, τπεὶσ ϑυ θη ββίοη οὗ 
ἴῃς ᾳυσϑίίοη ἴο ΗἸ5 ἀεοίβίοη, --- Ηὸ [δδὺ ὧδ ποῖ 
διαϊπεῖ γοῖ ἰδ ἴ0Σ γοῦ (νεῖ. 50). Τηΐ5 τεδαϊης 
ἷδ ἴο Ὀ6 δορερίεα, δηὰ ἱξ ῥργδϑεπῖβ 5 5᾽απ 14}}} 
(ἢς βαὴς ἱπουρῃξ 248 ἴπαὶ οὗ ἴῃς ἘΞ Ν. (δπὰ οὗ 
Μδγκ ἰχ, 40). Τῆς αἴβοΡ]ε5 (“ γου ἢ τερτγεβεηῖ 
Ομηβὲ δῃὰ Η5 ρεορὶβε (8). Οη ἴδ6 οοῃποο- 
ἄοῃ : τουρσπῖ ἴῃ γοσ8. 49, 50, 866 ποῖθβ οἡ Μδιὶς 
ΙΧ. 3 

ΟΗΑΡΤΕΚ ΙΧ. 51 -- ΧΝΙΠ]. τΆ. 

ΤΗΙ5 ἀϊν!βίοῃ οὗ [ἢς Οοθρε] οὗ [Κὸ, εἰ Ὀγδοίην 
ΠΟΔΙΥ οἱς (Ὠἱγὰ οὗ ἴῃ6 ψῇο]ς, οοηίδίηβ ἔοσ τῃς 
ταοϑὲ ρατῖ πιδίϊευ ρεοῦ λγ ἴο [Π185 Ενδηρο]ϊθί. Α 
ΠΌΤΟΥ οὗ τῆς ἱποϊάδηϊβ ργοραθν Ὀεϊοηρ ἴο Δῃ 
ΘΑΥ ΠΟΥ ρετγοα οὗ ἴῃς Ὠἰδίοτ᾽Υ. Α ἴον οὗ ἴἢ686 3216 
πιεηςἰοηεαὰ Ὁ Μαίίβενν δηὰ Μδικ, ἐδουρῇ ἴῃς 
δτοδῖοσ δύ ΕΣ σε οὗ ἴΠ656 ἅτ ρεου ΑΥ ἴο [ἢ] 
δοοουῦῃί. Βυΐξ τῆς Ἰάγρεσ ροσγίοῃ οὗ [15 αἰν ϑ'οη 
ὈοϊουρΒ ἴο ἴῃλῖ ρατὶ οὗ οὐυΥὐ ,οτα δ ̓ς 2σ::εα συξ 
ἐμ τεἰίεηες ὁγ αϊάειωυ απο 71αγὲ. Τοῦτ ἱπάδεα 
161158 ι.ι8 οὗ τηυοἢ ἔπδῖ οσουττεά ἀυτίηρ (ἢ15 ρεποα, 
Ὀυΐ Ὧς ἀοε5 ποῖ γίνε ἃ ρδσδὶ]εἱ δεσοοιιπῖ, Μδῃγ 
[Ππςοσΐε5 λνε Ὀδδη βυρρεβίεα ; ΟΌΣ νἱεῖνν 5 45 ο]- 
Ἰοΐβ: ΤῊ 5 αἰν᾽βίοη ἴγεδίβ ἰη ἴῃς τηδίη οὗ [ῃδὲ ρατίὶ 
οὗ τῆς 11 οὗ ουὖν Γ,ογὰ οὐ δαχίῃ, Ὀεΐνδοη [6 οἷοδβα 
οὗ ΗἸ5 το ηἰβίσυ ἴῃ ΟδΔ}116 6 πὰ ἐπε ἐαρ γομ» Εν 
ἔγοπι Ῥεσεὰ (Ῥεγοῃὰ [ογάδῃ) ἴο 7δγυβδίθπι; οον- 
ἐτίης ἃ ρεγίοα οὗ πεδυν 5ἰὶχ πιοητῆβ. ὉΠ γοΆ80}5 
ἔοτ 1515 ορὶηίοη ἂσζὲ : [μαΐ σἤδΡ. Ἰχ. Ἢ οΔἢ ΟἿΪῪ 
τοῖοσ ἴο τὴς να} ἀερατίατε ἔγοτῃ (4}11δ6 (Μαῖξ. 
χῖχ. τ; Μαῖκ χ. 1), δηὰ [18 ἀδρασζίυσγε 566 18 ἴο 

ἢανα Ὀδαη ΒΠΟΥΥ Ὀεέογε ἴδε βυδάδηῃ ἀρρδάζγδηος 
οὗ ουῦ Ιοσὰ ἴῃ [εγυβαϊθιι δὲ τΠ6 ἔεαβϑὲ οἵ ΤἌΑθεῖ- 
ΠΔ0]65 {058 ν]]. 14}; ἰξ 15 ἱπάεςἀ ροβϑίθ]ας (δὶ 
οὖ 1 ,οσγὰ τεϊυγηοα ἴο (411|δὲ δέϊοσγ 1}}18 νἱβὶξ, Ὀυϊ 
οὗ (15 ἐδετα 15 πὸ ῥοβίξϊνα ονϊάθηςθ. Οἡ δα 
οἴδοσ ἢιδπά, τῆς ἐϊβρονον οὗ τὰς [|1π|]|6Δ ἙὨΙΙάσδὴ 
(οἢαρ. χνὶϊ, 1 5), μετα τῆς ρᾶγ8}168] τὰ Μαϊπεν 
Δ Μαῖκ 15 στοηονγοα, Ὁπαουθίεαϊν ἰοοῖκ ρῥἶδοςα 
7αβὲ Ρεΐοτς τῆς 1Δ5ῖ βοϊθλη ᾿ουττοΥ ἔγοτῃ Ῥετξᾶ ἴο 
7ογυβδίεπὶ δα ἴο ἀεαῖῃ. ΕἼοσὰ Το; π᾿ 8 δοοουηῖ 
Ὑὸ ἰεάσῃ ἴδὲ ἀυτίηνς [Π18 ρεχϊοὰ οὐὖγ 1,οτὰ δρ- 
Ῥελζεὰ δρδίῃ ἴῃ ουυβδίθηι. [Ι͂ἢ ἔδοϊ, (μὲ οβρεὶ 
Αίοης [6118 υ8 οἔ Η]5 Ἰουτηογίηρβ ἴο ἀνοϊὰ ἴῃς ἢο5- 
ΕΠ οὗ ἴῃς [εν8. Νειίθοσ Μαδιίθεν ποσ Ματκ 
πιΡ1168 (δδὶ ἴῃς Ἰουγηον ἔγομ (4}11ες ἴο [γι βδ  οιι, 
ΑΙ] δα ἴο ἱπ ΟὨΔΡ. 1Χ. κῖ, νὰ8 ἃ ἀΐγεςξ ὁπ, ὙΠῚ]ς 
Ὀοῖὴ 8ἰαῖς ἐπδὶ δυο ἃ ἸουτιεΥ νγᾶβ ὑυπάογίδκεθη 
δρουϊ {Π]}5 πα. ᾿ 

ΑἸΙ ψῇο ἰονὲ (86 Ἰεβϑϑοῇβ οὗ οὐὖὖἦ 1 ,οτὰ 5που]ὰ 
τα)]οῖςε παῖ γὰ ἤλνα ἴῃ ἴΠ15 οβρεὶ 80 πιυςῇ ἐπδὶ 15 
Ὡοῖ ΟἿΪν ΡΘου Αγ Ὀυϊ ἱπηροτίδηῖ, ὙΤῊδ ραγδῦ 68 
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οὗ [η15 ἀἰνίβίοὐ ἂῇε Ἔβρεοὶδ!ν ἱπιογοβεηρ, Ὀεσαυδε 
υἰΐζετεα αδἵ ἃ {ἰπ6 θη Ὀοϊῃ [ἢ6 ΠΟΒΈΠΥ οὗ [ἴῃς 
]ενν8 ἀπὰ (ἢς ἰγαϊηϊηρ οἵ ἴῃς ἀ5.}}]65 οδ δὰ ἔογ 
ἢ ΤΆΟΓΟ ΠΟΠΒΕΗ ΝΕ Γμηβῦδη. ΑΒ ἴῃ ομε 
56 η86 [Π6 ᾿ΟΌΓΠΕΥ ἴο ἀδαίῃ Ῥερίηβ ψ ἢ (815 αἰ ν ϑίοῃ, 

ΤΗΕ ΟΌΘΡΕΙ, ΑΓΟΟΚΌΙΝΕΟ ΤΟ {{ύ0ύΚΕ. [(Βᾳ45. ΙΧ. ςτ-62. 

80 ἀο γε ΠΕΙδ ΔΡΡρσοδοῇ τϑοσε Οἱ οβεὶν ἢ σεηῖγαὶ 
{γα 5 οὗ ἴῃς ρσοβρεὶ ψῃϊ ἢ σεηῖτοβ ἴ ἴμαὶ ἀεδίῃ. 
ΤΠς 5ρ6οῖα] φυξβίοηβ οὗ σΠΣΟΠΟΙΟΡΎ υν1}}} Ὀς ἀ15- 
ουβδαα υηάογ [Π6 βορδγαίς ϑεοίίοῃϑβ ; θαϊ σογίϑὶ πιΥ 
ου ἴπεϑ6 Ροϊῃίβ 15 ᾿πῃ ροβϑὶθ]ς. 

ΟΗΑΡΤΕᾺ ΙΧ. κ1-62. 
ο 

7Ζε Φεῤαγίμγε ζῶο» Οσαΐζἑεο ἐμίο ϑαρμαγία, Ζιοίάερς ὀγίριρίηρ οἱ Ἰζαγίοιες 
ΥΦΧ ΖΟΖΕ 

δΙ ΝῺ ἰΐ οᾶπιῈ ἴο ρ8455, ἤδη ἴῆ6. 6 νὰ5 οοπλὸ ἷ ἴῃδὶ 4 ἢδ6 4 Μαγκ χυὶ. 
το: ἈςῖβῚ 

Βῃου]ὰ Ὀκ τεςεϊνθβα ὑρ, "ἢδ 5ἰεδαξζαβον βεῖ ἢἷ5 ἔδοθ ἴο ρὸ 322 {ἴα Πὶ, 

52 0 Τεγιβαίθη, ΑΑπα ββϑηΐ πη Θββθηροῦβ Ὀαΐοσε ἢῖβ8 ἕδοα : δηὰ [6 γ 
ΜΘηῖ, δηά δηϊογεα ἱπῖο ἃ ν]αρα οὗ “(ἢς6 ϑαιηδγίδηβ8, ἴο πιᾶκα 

τεδαγ ἴοσ ἢ. Απᾶ 4τ8εν αἰά ποῖ τεοεῖνα ἢΐτη, Ῥθοδιβε “ ἢΪ5 

ἴλοθ ννὰ5 8ἃ5 ᾿ῃοιρῇ ἢδ ψου]ὰ ρὸ ἴο 23 ]ογιβαίθσιηῃ. Απᾶ ψῇθη ἢϊς ἡ ς. 
ἀἰβοῖρ᾽ 65 7 ]απηὲ5 δπᾶὰ Ιοδη βανν ἐἠὲς, ἴδ γ βαϊά, 1,ογά, ψ11Ὲ ἴῃου 
ταὶ ψὰ σοπιπιαηα ἤτα ἴο σοπια ἄοννῃ ἔγοηι ἤδανθῃ, απ σΟΠ5101Π16 ε ζοδαῖν. 52. 

Βιυΐ δα [υγηθά, αηα τουυκοα τἤδηι,; 

53 
54 

[ἢ 61, θσνθῇ 45  Ε]Ας ἀϊὰ 98 

δα 5αἰά, Ἧε Κηον ποῖ ννῆδϊ τΊΔΉΠΕΥ οἱ βρίτιῖ γε ἀγα οἵ. 

ὁ 1 Κιπρϑ νὴ 
1; ΧΙ. 17: 
15.1.7. [ἐς 
ΧΙ. τς : 
Ἑσοῖς. νἱ. 2: 
ΧΙϊ;. 17, οἷο. 

ς ὅὃεε Μλιῖ, χ. 

αἱ [΄οπὴ ἵν. ο: 
ΤοΟΙΡ. ΓΔ}. 

Ἢ 

ὈΠῚΡ. 
εἰ. 17. 
2 Κίηχε ἵ. Ζ 

Εοτ ᾿ το, τ2. 

δὶς 

δ τῃς 50η οὗ πηδῇ 15 ποῖ σοῃὴθ ἴο ἀεβίγου τῇ θ᾽ 8 ̓ΐνεβ, θα ἴ0 5ᾶνῈ 4. (οπιρ ςμδρ. 
ζἦφ»2. 

μοι! ρσοσϑῖ. 

Απὰ ἴμεν νϑηΐϊ ἴο Δποΐπου ν]]αρ. 

Απηά ἰΐ σαηης ἴο ρ458, δι, ἃ5 ἴεν ψνεηῖ "ἴῃ τῆς νὰν, ἢ σεῖ- 
ἰαΐη γηαρηι 8814 αηἴο Ὠϊη), Γοτά,6 1 ψν}}]}] ἔο!]ονν [66 ΠΟ ύβοανου 

Απᾶ 6505 βαϊὰ υηΐο Ὠϊηι, ΕὌΧΘΕΒ  ἤανα Ποῖ65, δῃά 

«τος 
7οδΒὰ 11]. 17: 
ΧΙ. 47. 

ἡ ετ. κ᾿. 
ἃ Ματτ. νὶϊ 

19-22. 

Ὀϊγὰβ οὗ [ἢ δἷγ ὃ ἦσαυε πϑϑῖς ; Ὀαΐ ἴῃ 6 ὅοη οὗ πῆδη δαϊῇ ποῖ νῆθτο 

ἴο ἰὰν Δ Ὠεδά. Δπηᾶ δε 5814 ιηἴο δηοΐδοσγ, Εὐ]ϊονν τὴς 

δα 5αἰά, 1 οτά, βυἢθσ πη ἢγϑι ἴο ρὸ δἀπὰὶ ὈΌΓΥ τὴν ἐδίδου, 

ἐ ἐ (οι. ε 
. Βυϊ Κιηρ- χὶχ 

]658ὺ5 ὅὉ 

5414 υπΐο ἢϊπα, 1,6 τῆς ἀφδα ὈυγΥ [Πεἰγ ὃ ἀθδα : Ὀυΐϊ ρὸ ἴδοι δης 

61 ΡγΓοδοῖ 1 τὴς Κίπράομῃ οὗ ἀοά. Απά δηοῖδπεγ αἷβο 884, 1 οτά,] 
Μ1] [ΟἸοιν ἴῆεα; Ραυῖ Ἰοῖ τὴς ἢτγδῖ ρὸ 14 [πο ἔαγενε]], ννϊοἢ 

62 ατε αἱ μοηδ δῖ πγ δοιι56.}} Απὰ [6511 5βδϊὰ ιτηῖο ἢϊπι|, ΝῸ τηδη, 

δανὶηρ ρὰῖ ἢ15 Βαηάᾶ ἴο ἴῃ6 ρΡ]οιρῃ, δηὰ Ἰοοκίηρ Ὀδοκ, 15 τ ἴογ 
τῆς Κίηράοπ οἵ ἀοά. 

1 τῆς ἀν ψεῦα Ὀεΐηρ ξ16116α 3 Μ6ΓῈ ροϊηρ 
8 χήξ δεεί σε λον 165 ον Ἔνθὴ ἃ5 ἘΠῚ15 αἱά. 
4,14 δεσέ ατόίλογίϊίος ο»η} ἐλές γοσί οὗ ἐλὲς σδγεέ, απμα 114 ,3γε: αγέ οὗ 

νά. ς6. 
δ ἐῴε ὁσεῦ σιεΐδογζὴες ογεί ᾿ἴ σάτα ἴο ρ455, (δῖ 
6 ο»Ζ Ἰ,οτὰ Ἰ ΤὮΘ ἔοχος 
9 [Πρῖσγ ον ῇ 

ΤῊΣ ἸΟΌΓΠΕΥ ἴο Γγυβα] ει ΒΡΟΚδὴ οὗ 1Π νῈσ. 5Ἱ 
ῬΔ5 ῬΓΟΡΔΟΪΥ {παῖ ἴο ἴῃς ἔεαβξὶ οἵ Τ θεσηδοὶαθβ ; 
ρυξ ἱπ ἃ ἰδεῖ 56 η86, ἰἴ νγᾶ8 [6 ἤπα] ἀερδτγίαγε 
ἔγοπιὶ (σαι ες ἴο ἀδαίῃ δὲ Τδγυβδί ει, βῖηςς ἔτοπη 
1158 {ἴπγαὲ Οἡ Οὐγ [ΟΓα τν85 σε͵εςίεα ἀπὰ ρεσϑεσουϊοα 
ΡΘΏΪγ Ὀγ τ[ῃ6 [ονν8, Τῆς ἀΐγεςϊ τουῖΐε νν85 [του ἢ 
ΘΙ τᾶ, δηὰ οὐ ἴῃς ννᾶὺ ἴῃς ἱποϊάδης οἱ νεσβ. 
52--᾿κο6 οσουγγεα. ὅϑοπῖε ἱπαάεεά βιρροβε ἰῃδΐ ΟὟΓ 

8 οὗ [ῆ6. ἢδάνβη 
10 ῬΌ]15}} δυτοδαὰ 

1 ἢγϑῖ βυ ῆογ τὴς ἴο Οἱά ἔαγενν οὶ! ἴο [6 πὶ πὶ ἀγα δῖ ΤΥ Ὠοιιβ6. 

Ι[οτὰ, αἴϊεν (815 τευ, ἀἸὰ ποῖ ρᾶ55 ᾿ῃτουσῇ ϑαπιᾶ-. 
τία Ὀυῖ βκίσίεα ἴῃς Ῥογάδιβ Ὀεΐνεεῃ ἰτ πὰ Ῥεσοϑ 
(8εε Μαῖίΐ. χὶχ. 1--12}); οὗ τη 8, ποινευοσ, ἴῇοσο 15 
ἼΟῸ ροβίτνε ενάθηςε. Τῆς τλδῖῃ αυσδίίοῃ ἰ5 τα- 
φξαταΐϊπηρ ἴῃς εχδοΐῖ σῃσομποϊορίοαὶ μοβίτίου οὗ ἰῃς 
Ἱποίάδηξ οὗ νεῦβ. 57-62; ὙΠΟ Μαῖῖμεν (ν]]}δ. 
18--22) ῬΪΔς65 )υβῖ Ὀεέοτε ἴῃς ἀερασγίυγε ἴο σδήδγα. 
Ιη ἔανου οὗ (δε ογάεγ οὗ 1ἃκΚῸ 15 16 στϑαῖου ἔι]}- 



ΓΗΑΡ. ΙΧ. ς1-62.] 

658 οὗ ἢἰ5 δοοουηῖ ; ἴῃ ἔδνογ οὗ (αὶ οἱ Μαίδεν, 
15 Ἰηϑπῆοηῃ οὗ οὔς ὙὯΟ γγὰβϑ ἃ “8006. δυςῇ 
ἰδησύυᾶρε ἔγομι ἃ “ϑουῖρε ᾿᾽ γγὰβ τῇοσες ῥγοῦδθ]ς δ 
ἴπ6 ολγῆεῦ ροϊηῖ. Τῆς τπεοόγὺ ἴπδὲ 5υς ἢ 4ῃ ἰηςὶ- 
ἀεηΐὶ οσουττεὰ τνὶσα 15 ἈΙΣΏΪΥ πα ργοῦραῦ]6. ὙΠοτα 
νν358 ΠΟ τεᾶβοῃ ΜὮΥ Μαίῖπον βδου]ὰ ἱπβετί 1 οὐΐ 
οἔὗ 115 ρίαςε ; Ὀυΐζ 1ἴ 18 80 Ἀρρσορσγίδῖας Ὦδσθ, νῇευς 
οὐτ 1,οὐ 5 μα  ἀἐδραγίμγε ἔτοτα 8166 15 Βρόκεῃ 
οὗ, ἰῃῆαϊ Τὰκεὲ ΡΤΟΌΔΟΪΙ μ]δοθα 1ὲ ἤδγα ἔοσγ παῖ 
τΕΆ30ῃ. --- ΤΘ ἯΠΟΪε Βεσίοη Ὀτὶηρβ Ὀεΐοτε 8 [Π6 
ἔοι Ἰεδαϊῃρ, υπδλη το ροσζαπιεηΐβ : [6 ΟΠΟΪΘΓΙΙΟ, 
βδηρσυϊπα, τε] ποδοϊϊς, ἀηὰ Ρῃ]ερτιδῦς. Ουγ 1 οτὰ 
Ἡ!π156]8 δα πο ἰετηρεταιηθηῖ, θυ ννὰ5 ἴῃς Ρογίοοῖ 
τη. Οπ (ῃς αυσδίίοη ΠοΠοΓγ {πὸ ϑεπαϊηρ ουΐ 
οὗ τδ8 ϑενεηῖν ργεςσθάδα [ἢ18 ἀδραγίαγε ἔγομῃ ( 4]}- 
Ιεθ, 8566 ποχί βθοίίοῃ. 

ψετ, 51. ὙΈΘΩ [20 ἄδγδ 010 [0]8]1]οὰ. 
ἍΝ οα ἴλε {πὶ γὰ5 δῶσ, ΏΘη ἴδε ἀδγ8 οὗ ἴῃς 
ἤπΑ] ρεγοὰ νγχεγε σοπῆς, ποῖ ἤθη ἴῃς {ἰπὶς 1[56}} 
μιδὰ οσοτηα. --- Τμδῖ ἢθ δῃουϊὰ Ὀ6 τϑοοὶνϑᾶ ὉρΡ, {. ἐ., 
ἰπῖο βεάνεη. Ὁῇὲ οἴδιιβὲ οαπηοὶ τηθδῃ ἴπδῖ τῇς 
ἄλγὰ οὗ Ηΐβ ἔδνοτγδῦϊς τεοερίοη ἴῃ Ο]11 ες ψε τα 
αἱ Δὴ οπᾶὰ. Τὴε δρραζεηῆὶ ἀπ πςσυ γ, παῖ Η]5 
Αϑβοδηβίοῃ ἀἱά ποῖ ἴδκα ρίδος ὑπ] τηοητἢβ δέτεῦ- 
ΜΑΤαὰΚ5, ἰ5 τηοῖ δ ποθ ὈΥ σοηβίἀοτηρ ἴμαὶ ἴμε 
Ἐνδηροὶδὶ ἀοαβ ποῖ παρ, ΔῈ ἰπιπιοα!ϊαῖα Δ8ςεη- 
βίοῃ, ὈῬυΐ τδίμευ τερατάβ ἴῃ6 ἢ βίοσυ ἔγοπι [15 
Ροΐῃξ δἂβ5 ἃ ᾿οῦγπευ ἴο ἀεαίῃ ἂπὰ ϑιθδβεαυεηῖ 
εἰοτιβοδιίοη. --- Ηθ δίθδάζαδοΥ βοΐ πἷδ ἴδοο. Ηξςε. 
ποῖ ΟΥΪΥ ἀσα Ὀυϊ τἀσισεα ἴῃς χθα Ῥύγροβε, ἴο βῸ 
ἴο δοχτδαῖοπι. Ης ταν Ἡμαΐ ννὰ5 Ὀαΐοτε Ηἰπὶ 
ἴστε, δπὰ νηΐ ἴο πιδεῖ 11. 

εν. 52. Ἰξοδβδουβοσα. ϑυρροβείά, Ρυῖ ψὶπουὶ 
τοᾶβοῃ, ἴο ἢᾶνε Ὀόδῃ ἰδ ἴννο β80η8 οὗ Ζεῦεάβδα. -- 
βαιπιασίϊαπδ. Τῆς αἰτεςΐ τουῖς τονναγ 8. [ἐγ βδ] τα 
ἔτοπῃ (δ1Π|6ς ἰᾶγ [πτουρῇ ϑαπιαγΔ. 866 οἡ Μαίι. 
Χ. κ᾽; πὰ [ὁδη ἰν. 9. -- ἸὸῈὸ πιαῖκθ σϑϑὰν (07 αἷπι. 
Τὸ ρῥτονίἀες ἐοοά δπὰ βῃεϊῖεγ ἔοσ ΗΠ Ππὶ δηὰ {πε 
Ἰατρα Ραγίυ δοοοπιραηγίης Ηἰπι. Υεῖ ἴ[ΠεΥ ρῥτοῦ- 
ΔΌΪΥ αἷδο ἀππουποδὰ Ηἰβ σοπιίπρ 45 ἴ8ε ΜεΞϑβίδἢ ; 
βίπος ἴῃ ϑατηδλγία [5 νγᾶ5 ποῖ οοποεα]θὰ ([ὁ ἢ ἰν. 
26) 45 'ἰπ [ἀφ Δπὰ (4}11|6β. 

γετ. 53. πὰ ΠΟΥ ἀϊὰ ποῖ τϑοοῖνϑθ εἷπι. Ἐὲε- 
ἔυβεεὰ ἴο τϑηῖ 1ῆ6 πεεάεα δοςοῃπιπηοάδίοηβ. 
Τηΐθ νγᾶβϑ ἀοι11]655 ἀοης ἰγουρσῃ ἴῃς πιεββεη- 
εἴ. Οὐ οουγβε ἴπεὺ τἴηυ5 τεὐεοϊεά Ηΐπὶ ἃ5 ἴῃς 

Μεββίδῃ. -- ΑΒ δου Ὧ0 019 .ς ’ΆΔᾺΒ 
τῃουρἢ Βα ννετε᾽ 15 βιρριεα ἰῃ ἰγαπβ᾽αϊίηρ. Τῆς 
βτουπά οὗ τε)εσιίοη ννὰ8 ἴηι Ηἰ8 σοΐϊηρ 2 )έγμσα- 
ἐέρι (ποῖ ἴο ΟεγΖὶπὶ) 48 ἴῃς Μεββίδῃ ορροβεά 
τπεῖς ϑαπιαγιδη Ἔἐχρεοίαϊοηβ. ΝΥ παῖ Πυπλ]]δίῖοπ 
ἔοσ τε Κίης οὗ ἤδαάνεη παῖ Ηκξ ννὰβ γεξιιβεα Ἰοάρ- 
ἰῃσ ἰπ ὯΔπ υππαιηθὰ ν]αρε ! Βαὶ ἰδ γὰ5 πηεὶ ἢ 
ἸΙονς, ποῖ ψ] ἢ δηροσ. 
ει. ς4. βὰν τδ.6. Οπ ἴδε τεΐαγηῃ οὗ [Π6 πι65- 

Β6Πζ6γ5. ΡΥΟΡΔΟΌΪ ἴἢ6 ΟΟΙΏΡΑΠΥ γγ»Ὼὰ8 ΠΟΥ͂ ΝΕΤΥ͂ 
ΠΘΆΓ ἴῃς υἱαρε, δηὰ τπᾶῦ πᾶνε ποίϊοθα βοῖὴς 
βίρηβ οὗ ορροβιτίοη ἔγοπι ἴπ 6 ἱπμαθιδηῖβ. (ΟτΡ. 
Αςῖβ νἱῖ. 14-|7, ὙΠοτα [ἢ 8. Δροϑβίοϊ!ς ν]ϑὶὲ ἴοὸ 
Θδπιατία 18. πιαπιὶοηβα. --- Ενεη 45 ἘΠ]. αἰα ̓ 
(2 Κιῃρβ ἰ. το, 12). ὙΠῖΒ οἰαυβα ἰ8 νναπίϊηρ ἰπ 
βοῃῖς οὗ (ἢς οἰάεβῖ δηὰ Ὀεβϑὲ τπδηυβοῦρίβ, (που ἢ 
ἔουπά πῃ δποίεηϊ νοιβίομβ. [{ ψ8 τεϑαν βυρ- 
ὈΙΪεά. 

νεῖ. ςς. “Υἵε Κπον ποῖ ψῇδιί πιᾶππεῦ οὗ βϑρίτὶϊ 
γε ἅτε οἵ. ΑΙ μὲ ψογὰβ οὐ ουγ 1, ογὰ 5. τερυκε 
ίνετβ. τ, ς6) τς οτηϊτἰεὰ ἴῃ ἴῃς Ὀεβῖ πη ΟΠ Ρίβ, 
αὶ ἑουπα Ἰπ ΤΔΠΥ ΘΑΥΪΥ νοτβίοηβ. ϑόπῖα ἴᾶΚε ἴῃς 
εἴδυβε 45 ἃ αιδϑίίοῃ : πον γα ποῖ ἡ ηδί τπππΟΥ 
οὗ βρίτίς, εἴς. ΤῆςἊ τπουρῃῖ ἰ5: “Υἵα ποῦν μοί οὗ 
ψῃδὲ 5ρί τὶς γοῦ ἅτε ἴῃε ἱπβίγυσηθηῖβ ἤδη 8ρεᾶκ- 
ἰἱηρς ἴπα5 ; γοῦ {π|π|κ τ[ἢδι γοῦ ἅτε ψογκίηρ ἃ τηϊγα- 
οἷα οὗ ἑατιὺ ἴῃ ΤῊΥ 5εγνίςα, Ὀαϊ γου γα οὐαγίηρ ἃ 

ΤΗῈ ΟΟΘΡΕῚ, ΑΟΓΟΚΌΙΝΕΟ ΤῸ ΚΕ. 407 
βρί γὶξ 4]16ὴ ἔγοτῃ τηῖηθ. (Οοάεοϊ, ξο]]ονσίηνς Αὐρι5- 
ἔπε δηά (αϊν!π.) 

Ψεγ. σ6. Τε ἔσγβι ρατί οὗ {18 νεῖβε ἰβ Ἔἐυδῃ 
1655 βΒυῃρροτγίεα τἢδη 1ῃ6 ἀουδίξ] ραββαραβ οὗ νϑῖϑβ. 
54. 55. -- Απὰ [ΒΟΥ ψθηΐ ἴο ΔΗ ΟὗΔΟΣ Υἱ]16 5.9. ΤῊΪ5 
ΤΏΔΥ ποῖ ὕᾶνα Ὀεδη ἃ ϑαπιαγι ίδη ν]]] ΡῈ, 848 ἴΠΕΥ 
ΠΡῚΝ μδᾷ Ἰυδῖ δηΐεγεα ϑαγηδσία. [15 ροβϑὶ- 
ἰε, θαϊ ᾿ρτόΡδΌ]ς, ἐμπαῖ δέϊεσ [ἢ15 γοὐθοῖοη ΟὟΥ 

Ιοτὰ αἰὰ ποῖ γὸ ἔστ πε πο ϑαγηδγίᾶ. 
εν. 57. ΑΒ ΠΟΥ͂ ψϑιΐ ἐπ [89 ΨΑΥ͂. ἐν 
ἰπάἀεβηϊῖε. -- Α οοσίδὶπ δ. Αοσοοτάϊης ἴο Μαῖ- 
πεν [Π6 ΠΊΔΠ ΝγΝ25 ἃ “8. δε. ΤἼο ἱπάεδηϊζα ἔοστῃ 
ῬεπηΪ (5 58 ἴο ΒΌρρόβε ἰπᾶξ ἴμε σοηνογβδίίοη 18 
Ρἰδοοὰ ὃν 1ιὰὺκὲ ουὐξ οὗ 118 ῬΓΟΡΟΙ σὨΓοΟΠοΙορίςοδὶ 
ογάθσ. Βαυΐ 115 ἀπ ολεὰ ΒΏΟΝΒ παῖ Τὺκε αἱά 
ποῖ τορατὰ ΔΠΥῪ οἱ ἰῆδ86 465} ΟΠΘΥΒ 85 σ8]]6α ἴο 
"β Αροβίϊεβ [δηρὲ σοπ]εοῖυγαβ 1Π1]8. ὅ6α ζυγοῦ 
οη Μαῖϊ. νἱϊ. 19-22. " 

γετ. όοΨ. Βαΐ βὸ ἴδοι δοὰ Ῥυ δ δοσοοὰ [19 
Ἰπράομι οὗ αοὰ. Ῥεουϊΐαγ ἴοὸ Τυκε. “ ῬΌΘΠ58 

αἱ 
ν 
81 
τ 

δὰ Ν 

(δ βεπάϊης ουἵ οὗ ἴπ6 Ηυΐπε οὐ Οδυτον οἵ 51. ψοβη, 
ϑανθηῖϊγ. ϑαγηδίΐδ. 
ψετ δι. Βαὶΐ ἔτεϊ δ 705 πὸ ἴο υἱὰ ἔδγον9}1 ἴο 

τλοπι ἰδῇ ΔΙῸ δὶ ΤΩ δοιδο. Τῆς ολβε οὗ (ἢ15 
ΤΏΔΕ ἰ8 πηοπιίοπεα ὉΥ 1υΚῈ οΟηἸγ. ΗἹ5 τεαυεϑβῖ 
νγ8 πδίυσγαὶ. ὅϑόοπιθ, ψὶουϊ σοοα τοάβοη, ἐχ- 
Ρἰαίη : 86ῖ ἰπ ογάεγ ἴῃς τηΐπρβ ἴῃ ΠΥ ποῦβο, Ἡ]Π 
ἃ Υἱ ον ἴο τεπουποίηρς ΤΠ 6ηλ. 

ψετ. 62. Νο πιδη, μβανὶπρ Ρυΐ ἷδ παπὰ ἴο [210 
Ῥἱουρῆ, εἰς. Τῆε ἤρυτγα 18 δα ϑην πἀηάἀετβίοοα, ε8- 
οἶδ} γ ψἤεη νὰ τεπηεοΥ (Πδὶ ἴΠ6 ΡΙουρᾺ υδεάᾶ 

ἴῃ ἴδε Εδϑιὶ νν58 βαβϑὴγν ονεγίυγπθᾶ. σῇ ΙΑΌΟΙ, 
αἰ αἰνιἀοα 5εγνίοε δηὰ Ἰοηρίπρ Ιοοκβ Ὀδοκνατγὰ 
Ψ}}] Ὅς Ῥσοῆι]εβ5 ἀπὰ ἀουθ]ν ἰοἸβοθθ. δϑυσὴ ἃ 
Ἰλθοτεῦ ἰβ πὸ διιίπρ οὐ. ἌΝ Ή6 ἴἰἢ6 ὈΓΠΊΔΓΥ 
ΔΡΡΙσδιίοη ἰβ ἴο ἴδε πη ηἰβίσυ, ἴπΠ6 νεῦϑὲ 88 δῃ 
ἱπιροτίδῃξς ἰεββοὴ ἔοῦ 411. ΑἹ] ἤανε στουπὰ ἴο 
ῬτςΆκΚ, ἀπὰ ἰϊ 15 ποτα ταῖθοσ ἔπᾶπ ἴῃ (ἢ6 Παγνοϑῖ- 
ἰπρ ἴῃδαὶ τῆς ἰάθοῦ 5 τηοβί ἀϊβοουγαρίηρ --- ἀπά 
Μδδΐονευ τᾶ κα8 ποῖὶγ βεγνίος ἃ αἰναθα ομς ἰ8 
ξογδ θη. -- Τδ8ς, σοηνεγβαῖίοη5 ἤᾶνα οἤε ΟΟΠ1- 
τλοη ἰεββοη : ἼΤοπαϊτοπδὶ ἔο]ονὶπρ οἵ Ο τγίβι 18 
Ἱπιροβϑῖῦϊθ. Τῆς ἴἄτες οἰίεξ ἱπιρεαϊπιεηῖθ μετα 
᾿Πυβιταϊεα τὰ: δαγίῃ]Υ ἀδβίσο, θαυ} ϑβοιτοῦν, 
ΘΑ ΠΪΥ δῆεοϊίοη. 
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7.6 ἥλΊηεον οὗ ἦς ϑευεηῖν αμα ἠεῖνγ Κ᾿ Φίω»Ή. 

Ι ἘΤΕΞ 1 (8686 (Πϊηρβ τῆς Τιογά δρροϊηϊθα οἴμοσ “ βενθηΐῃυ Ἃς Ἐτοὸ ἜΝΙ: 
αἶβ5ο,3) δηὰ δβοηΐ τδθπὶ ἴχο δηά ἵἴνο Ὀοΐοτο ἢϊ15 ἕδος ἰηΐο , Ἐν 16. ἊΣ 

Ῥ. ΔΡ. 
2 ΘΝΕΓΣῪ ΟἿΤΥ δηὰ ρΐδοθ, ΨὨΣΠΟΥ ἢδ ὨΙπ1561 νου] ὃ σοθ. Ὑμογα- ἰα . 3. 

ἴοτε “βαἰὰ ἢς ὁ υπῖο ἴμεπι, ΤῊΘ Παγναδῖ ἴγυ]ν ἐς ρτεαῖ, θὰϊ [ἢ “ Μαῖα, 37ν 
ἸΑθΟΌΓΟΓΒ αρὸ ἴεν : ΡΓΔΥ γα [μογοΐοτα (ἢ6 Γοσγά οὗ [6 Παγναβῖ, 

4 ἴῃαΐ ἢ6 ψου]ὰ βεπά ἴογίἢ ἰδ οῦγοτβ ἰπἴο ἢΪ8 ἤάγνεϑί. Ἃο γοιΓ 
ΜΑγΘ: ρεῃοϊά, 1 βεηὰ γοὺ ἔογί ἢ δ8 ἰδ 5 διροηρ α νον α 8. 4 Μαῖι. χ. τό 

4 “ΟΔΙΓΥ ΠΟΙ ΘΓ ρυΓβ6, ΠΟΥ ΒΟΓΙΡ, ΠΟΙ 58Π065:7 δηά 84]8 0 ΙΔ} ἐ Μεῖι κ᾿. 

5 ΌγΥ ἴῃ ψᾶγ. Απά ἰπῖο ψηδίβϑοενεσ δοῦβε γε εηἴΐεγ, ἢγϑί β8ᾶγ, τἱ. 8. 
6 Ῥεδοα ὅς ἴο [185 Ὠουβ6. Απὰ ἐξ [2695 δοὴ οὗ ρεᾶοθ Ὀ6 ποῖα, ἰκ. 3:5. 

ΥΟΌΓ ρδᾶοα 5841] ταδί ἀροὴ 711: 9 161] ηοῖ, 1ἴ 584}} ἴσῃ ἴο γοῦ ,, Μει. κ. τ. 

7 δραΐῃ. Αῃηά ἴῃ [ἢ6 88πὶ6 123 ἢοιι56 τειηδίη, δεδίίηρ δηὰ αἀσιηκίηρ 
ΒΌΓὮ ΤΠΙηρ5 845 [ἤδγ ρῖνε : ἴοσ ἴῃ Δ ΌΟΊΓΟΙ 15 ψόοσίῃγ οὗ 15 ὨΪΓ6. 

8 ἀο ποῖ ἔτοτῃ ἢοιβα ἴο ἤοιβ6Εὲ. Αηάὰ ἰπῖο ψηδίβοανοσ οἱἵγ γε 
οηΐογ, δηὰ ἴποΥ ταοαῖνα γοῖ, οδῖ δυο ἴΠηρ5 45 τὰ δεῖ Ὀεΐοτγε 

9 γοὰῦ: Απά 864] [ἢς 51οἷς (ἢδί ἀγὸ {πϑγαίη, ἀμ δᾶὺ υηΐο πη], 
10 Τῆαε Κίηράοῃι οὗ ἀοἂ ἰβ8 σοπια ηἰρ υηΐο γου. Βαῖ ᾿ηΐο ψηδῖβο- 

ΕνΟῚ οἷζγ γε δῃΐεσ,) δῃά τἢδγ σεοεῖνε γοὺ ποῖ, ρΡῸ γοῦγ ψναγ58 13 
11 οὐΐ Ιηἴο ἴδε 5ἴσεοῖβ οἵ ἴ8Ὲὲ 58πι6,}5} δῃὰ δᾶγ, Ενεῃ [ἢ νεῖγ 1 

ἀιι5ῖ οὗ γουγ οἰἴγ, ΜὨΪΟἢ οἰδανοῖῃ οἡ 8,16 νὰ ἀο ψὶρε οἵ δραϊηϑβί 
γοῦ : ποῖ Πϑϊδηάίηρ, Ὀ6 γε 5υΓε οἱ 1 [ἢϊ15, [δι [6 Κιηράοτῃ οὗ 

12 ἀοά ἰ5 οσοῃλα πἰρἢ υπΐο γου.}5 Βυϊ 191 54γ τιιηΐο γοιυ, σ΄ [παῖ 9 1 “ ὩΣ 151 

5841} Ὀ6 πλογα ἴο] σα ]6 ἴῃ τΠδΐ ἄδγ ἔογ ϑοάοῃι, ἤδη ἴοσ [δῖ οἷν 
13 ἐ οα υηΐο ἴΠ66, ΟΠογαζίη ! ψο6 υὑπῖο ἴῃ6ε, Βεῖμβαίαά! ἔογ 16 τῃς ὁ δέαῖι. χί- :. 

τηὶργ νοσκ Δα Ὀδθῃ ἄοπα ἴῃ Τγτα δηᾶ ϑ᾽άοῃ, ῃ]οἢ ἢανα 
Ὀδθη ἄοπε 3: ἴῃ γου, ἴοΥ δά ἃ ρτεαῖΐ ψὮ 116 ἀρὸ τερθηιθα, 2 οἱἵ- 

14 ἴίηρ᾽ ἴῃ βδοκοϊοῖϊῃ δηὰ 45η68. Βιυῖ ἰΐ 5841] Ὀ6 ποσα [ο] γα ]6 ἴοσ 

15. Τγτα δηᾶ ϑ᾽άοη αἱ 3 τῆς Ἰυάρστηξηΐϊ, [Δ ἔογ γοι. Αμπά τδου, 
Οδρογηδιτα, ΨΏΙΟΝ ἀγί ὄχαϊϊθα ἴο ἤδάνθη, 5ῆ410 Ὀ6 τγυϑβι 3 ἀονῃ 

16 ἴο 611. (Ης τῃδῖ Ὠεαγεῖῃ γοὺ εδγεῖῃ της ; δηᾶ ὃ δε [πὶ ἀ6- ἡ Μαιι. χα. μοὶ 
7οδὴ χίϊ. 

βρίβεϊ 5 γου ἀεβρίβει 35 της ; ἀπά ἐς τμὰΐ ἀδβρίβειῃ 3 της ἀε- ΑΕ 
βρίβείῃ 25 ἢἰπὶ [ῃδΐ βεηΐ τη6. ὯΙ ἀρρύος 

ἐ 7ομὰ γ. 23 
Δ ΝΟΥ͂ δέζοσ 
3 ἐᾷᾳε δετ σεζλονεζέδα σε αἰ5οὸ; δι ριαρν γεααὶ ἀπιὰ ἵνο (50 ἐμ ὑέ7. 17). 
δ γὰϑβ δου ἴο 4 τἦε δεσέ αεέλογέες γεαά Απὰ ἣδ 5414 
δ (ηὴ6 Παγνοϑβῖ 15 Ὀ]δηΐθοιβ ἴῃ ἴἢ6 τηϊάϑε οὗ 
Ἷ ὯΟ ΡυΓ86, 20 8 ]1εἴ, 0 54η6121]5 8 5ἢΔ]] δηΐου 
9 Δ 10 ᾿ΐτη Ὧ θὰ 1 15 τῃαϊὶ 18. σγεῖξ γΟῸΓ ΨΑΥ5 

14 τδγεοξ 1δ ΘΖ ΝΕΤῪ 
16 κὰφ ὅδ: απτέλον ζὴές γεαα ἴο ουγ ἔδοῖ 1 Ῥυϊῖ Κηον 
28. σρῃΣέ αηῖο γοῦ 19 ο»εξ Βαϊ Ὁ. ρ»1} ἴῃαἱ Ἵ ΟΣΘ 
38. χου]ὰ ἢανα γερθηϊθα ἰοὴρ ΔΡῸ 38 ἴῃ 
3ι. γἠκ2 ὁδεξ αμέλογίζέός γεαιΐ 5ΞὨαἷῖϊ ἴδῃ Ὅδ6 ἀχαϊ θα ὑπο ἤοάνοῃ ὃ ἰπου 5η4]: Ὀς 

Ῥτουρῆϊ 36 σγεεξ Ἡλὰεβ 36 γρ]οοίοῖῃ 
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Απάὰ "΄τῆς βονθηΐγυ σγεϊυγηθα ἀραίῃ Τ ἢ ἸοΟΥ, βαγίηρ, οτα, κα τατος 
κόνθὴ [86 ἀ6ν1}5 38 ἅγεὸ βυρ᾽οοῖ ὑηΐο ὺ5 Ὠχοῦ ρἢ 9. ΤΥ ὨΔΠΊΘ » Ἶκλαῖι μι 

ι8 Απάᾶ δε 8αἰὰ υηΐο ἴβοθ, 91 Ὀεμ6]4 3. Θαΐδῃ 45 ᾿ἱρῃτηΐηρ ἢ [411 8 εν. χε. δ, 

19 ἔτοπι μδάᾶνεηῃ. ΒεβοἹά, 1 ρίνε αηΐο 8] γοὰ ρονεῖ 32 ἴο “ ἰσϑδὰ οὐ 7 βοΐ ετ ας, 
Βοσρθηΐβ Πα βοογρίοῃβ, δῃᾷ οὐδῖ 811 ἴῃ 8 ρονγεὺ οὗ ἴῃ ἘΠΕΠΊΥ ἢ τοὶ ἐὸν 
Δη4α ποίῃίηρ 5411] ΌΥ ΔΠΥ τηδδῃβ διγί γου. 38 Νοιν Πβίδπαϊηρ, 
ἴῃ 1} 18 τα͵οῖος ποῖ, [ῃαϊ ἴῆ6 5ρ γι 8 ἀσγὸ β ]εοῖ υηΐο γοιῖι ; Ὀπῖ 

ΓΔΙΠΟΥ 8. τα]οῖοθ, Ὀθοδϑιιβ6 85. "ὙΟΌΓ ΠΔΙΏ65 ἃῦα νυ ς}6η ἴῃ Ὠθάνθη, 32; ΡΒὲ ἰχίχ. 

Τὴ τηαῖ 885 ΠοιΓ [6505 ὁ γοὐοϊοδα ἴῃ βριτ, 5] δηᾶ 5βαϊά, 1 ἴδπκ : Ἐαεαο 
ἴἢ66, Ο Ἑαϊΐδοσ, [οσὰ οὗ ἤθάνθη δηά ραγίῃ, ἴδαξ ἴοι παϑίὶ μα 88 χἰον ἘΜ, 

[η656 τὨϊηρ5 ἔσοπι 86 νὶβδα δηὰ ρῥγιάεηϊ, δηὰ δαϑβί τενεαϊεὰ 8 ΕΠ 

18 6πὶ αηἴο Ῥ4Ό065 : ἀνξῃ 80,0 Εδίμε ; ἔογ 80 ἰἴ βεαπχϑά ροοὰ 3' ἰῃ 8: χνῇ. 8: 

[ἢν βίρῃξ. ΑἹ] τῃΐηρ5 ἀζὲ ἀεἸνεσεά ἴο δ τὴς οὗ τὶν Εδίμογ : δῃά. χα 
ὯΟ0 ἴδῃ Κηονοίῃ ψἢο ἴῃ Θοὴ ἴ5, νυῖ 8. τ[ὴ6 Ἑαΐποῦ; δπᾶ ψὮο " ὅλειι χὶ 25 

16 ΕΔίδου ἰ5, Ὀυῖ 8 τ[ῃῆ6 ὅοη, δπὰ Ζἀέ ἴο ψβοιλ ' ἴπΠ6 ὅοη ν]}] "6 4 ζοπιρ. ἴἊ 
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17 

20 

γ Ἐχοά. χαὶ. 

21 

χΧὶ, 27: χχὶϊ. 22 
ΧΧ. 12) 161 

Ἰΐϊ. σι 

23 τανϑδὶ ἀρ. Απάᾶ ἢδ [υτηςα Ὠἰπλ πηΐο ἀές ἀἰβοὶρ]65, δηὰ 54]4 46 
Ὀτίναίεϊγ, " ΒΙ6ββϑθά 27 ἴῃ εγϑβ ΨὨϊοἢ 866 [6 [Πίηρβ 1ῃαΐ γε “ τύρθο αἰ. 

24 8εὲ8ὲ: ΕὸογΙ τ{ε]] 5 γου, [μᾶΐ ΤΥ ῥγορμεῖβ δῃα Κίηρβ πᾶνε 
ἀεϑίσεα ἴο 866 ἴῃο86 9 τ[ῃἰηρ8 ψὨϊΟὮ γε 566, δηά ἢανα ποῖ β86θῇ 
ζϑορε, ὅ9 αιιὰ ἴο ζδδγ ἴμοβε 9 [1 ὴρ8 ψΏΙΟὮ γε ἤδδᾶτ, ἀηα ἢᾶνα ποῖ 
Ὠοατα ἐἀτρε.51 

ον» ἀραὶῃ 38. ΠΘΙ)ΟῺ5 Ὁ 25 ὑεμοιάϊηρ 80 [Δ]] 45 Πρ τηϊη 
81: μὰ δε αμέλογέξἑές γεαα Ὦανα σίνοη γου ΔΌΪΠΟΥΙΥ 
88 Ἰῃ ΔΗΥ͂ 86 ἰΠ] ΓΟ δὲ {πὲ δεεί σελον  ζέές γε ταῖμοτ 86 (ῃδῖ 
86 [ῃηλΐῖ να 
51 Ἦδ Ἰογτὰ ἴπ ἴδε Ηοὶγ ϑρί τε (αεεογάέρερ ἐο ἐλέ δέεξ αιΐλο» ζἼ65) 
88 ἀ1ἀ51 ῃά6 : 89 Δῃὰ τανϑδὶ 40 γεᾶ 41 νγ8 Μ6]1] ρ]βδβίηρ 
42 ψοτα ἀο] νετοα υηἴο 48 ξνα 4 Ὡς ἴο ΠΟΙΏΊΒΟΟΝΟΣ 
46 Μ 161} ἴο 46 [υγηΐηρ ἴο ἴῃς ἀἰδοίρ᾽65, ἢ6 βαἰα Εἴ ΑΥ̓͂ απο 
48. σ»εἱξ λνα 4. [6 δ0 οἂανν ἴῃ6 πὶ ηοΐ δὶ Ἠραγὰ (Πδηὶ ἠοῖ 

᾿ὅπῖνατιυ τις 

ΤῊΕ ΜΊΙΒΕΙΟΝ ΟΕ ΤῊΒ ΘΕΨΕΝΤΥ. δου Αγ ἴο 
τακε. ὙΤῊς ΙΔΌοΥ5 οὗ [158 Ιαῦξε Ὀοαγ οὗ αἰβοὶ 168 
ἩΓΠΓῈ Ὀτίεΐ, [ΕΙΣ τηϊβϑίου ἰο ρογασγ. Τῆς ἰηοςὶ- 
ἀδηΐς 8 Ὡο ὈΘΑσΙηρ ρου αυςβ 5 οὗ 60ο]658145- 
ςδ] ροϑβϑἰϊἰοῃ. Ουγ Ἰμοτὰ οογίδιηϊν δὰ δηουρσἢ 
(ΟἸ]ονγεῖβ ἴο δάπις οὗ 1158 ἀρροϊησηθηῖ, [ὺκς 
Ἰῃηοηϊοπβ ὈοΟΐΒ ἴδ βεπαϊηρ ουἵ οὗ (ἢς ποεῖνε δηὰ 
οὗ ἴῃς ϑενεηῖν ; ἴῃς ἕλοι ἰῃδὶ 186 1ῃ5 ΓΟ ΟΕ] 00}8 ΔΥ6 
ταῦ ἢ ἴῃς βλπῖθ στοῦ οὖΐλ οἵ ἰῃς ον ἠς τεθὲν οὗ [δε 
οἰταπά, Βυὲΐ τῆς αἀἰβοουγβα Ὦεγα τεςοογαδα τοϊδῖςβ 
ἴο ῥσεβεπὶ ἀυἱ᾽ε5 Δ] οη6, ἢ 116 τῃδὲ (ἐπ Μαῖίί. χ.) δὰ- 
ἀτγεξδεὰ τὸ ἔπε Ὑψεῖνα 45 ἴπ Υἱοῦ ἃ ροσγιηδηδηΐ 
οδῖοςε, εἰς. ὙΒΙΒ {οπιροσασυ ΤὉπάσαοῖου οὗ {πῃοὶγ 
ἄυ »ν}}} δοοουηῖ ἔογ οὐγ ποῖ ἢεατγτίπρ οὗ ἴἤθτα 
ἀραῖῃ, Ττδαϊεξίοη δηα οοηεσίυσε ἤᾶνς θθε ὈΌΞΥ 
ἴῃ βυρρεϑίιίηρ αἀἰβεγοηξ ρουβοηβ ἱποϊυάεα ἰῃ {Πεῖσ 
ὨΌΟΓ (ϑυοῇ 485 [ὺΚ6 Ὠϊτδοϊξ, Μαῦκ, Μδεἰαβ, 
εἰς.). 

ΤῊΕΞ ΤΙΜΕ ΑΝῸ ΡΙΑΟΕ οὗ [ἢ 8 πικίββϑίοη. (1.) 
Ἐορίπϑοι ρῥίδοςβ ἰὲ ὀζίσγε ἴῃς Ἰουτπου ἴο Γεγυβα τὶ 
(ςἢδρΡ. ἰχ. 51) δηὰ ἴῃ Οαδέεε. Βαϊ νΟΓ. 1 πδίυγα! νυ 
ροἰϊῃὲϑ ἴο ἃ ρεγίοα αἹήφρ βίατιἱπρ ἴο [γι βα]ςεπὶ, πὰ 
᾿ἹΠὈπιαῖο8 ἰμαΐ ΟΟγ 1 οτὰ ννᾶ5 τη δ κίηρ 4 Ἔἐχιεπαδὰ 
᾿ουτηου αἱ (5 6. Νον [ἢ6 δοοουηῖθ οὗ Μαῖ- 
ἴεν δηὰ Μασὶς ᾿πὐϊοδῖς ἰδὲ Ης δὰ δποουηίετεα 
δ.Οἢ ΤΟρροβίοη ἰῃ 41}11δεὲ 45 ἴο πἰπάδὺ βυςοὴ ἐχ- 

τεηάἀοαὰ ῥγοδοδίην (Μαῖι. χνὶ 1; Μδικ ἰχ. 20) 
ΤῊΪΒ νίενν Ρίδοαβ τὴς τεΐυτη οὗ 6 ϑανθηίν εἶς 
ἰ(ῃῆς Ἐδαϑὶ οὗ ΤἌΘΕΓΠΔΟΪ 65 Ὡδᾶγ Το γυβδίοιῃ, δα ἱῖ- 
τηρ ἴῃδῖ {Πεὶγ Ἰουγηου, τὶς Ὀερᾶπ πῃ ΟΔ]1166, 
δηαεὰ ἱπ Τυάεᾶ. Βαυὶ [ΦΥ ᾿ΤοΓα βοάτοοὶν δυβεῃϊ 50 
Ἰοῃξ ἃ ἔπιε. ΤῊς νοθ5 οὐ ἴῃς (Δ 6δῃ οἰεὶς5 (νεγβ. 
135-15) ἀο ποῖ ῥχονε ἴῃδϊ ἴδε αἀἰβοοιιγβα τγὯ5 υἱΐεγοα 
ΘΓ ἴδηι, Ὀυΐ τας ΠΥ τπλῖ Οὐτγ οτὰ ᾿δὰ δ᾽γεδὰν 
ἰδκεὴ 8 ἤηλὶ] ἀεραγίυτε ἔτοτῃ ἵμεπθ. (2) [3 ηγ 6 
{πῖηΚ5, ἴῃδξ (Πς πιϊββίοη ἴοοῖς ρΐδος αγἕεγ ἴῃς τα- 
)εσίίου ἰπ ϑαπιατία, θυὶ νγδβ ἀϊσεοίϊεὰ ἴο ϑαπιαγίᾶ 
δἴοης; ἰῃαΐ οὖξγ [τὰ ΗΠ πι86}} ἀϊὰ ποῖ οηΐοσ ἐγ ΠΟΥ 
ἱπίο ἴμαΐ οουπίτγ. Βαυῖ ἴῃς ϑεανεηΐν Μεῖε 5εηξ 
Ὀεΐοσε Ηϊπι.. Βεβιάθβ ἢδὰ ἴῃς πιϊβδβδίοη Ὀδδὴ ὃχ- 
ΟἸαβίνοὶΥ ἴο ϑαιηδγία, Γ[ὰκε, τῆς ἐτεπὰ δηὰ οοτ- 
Ραπίοῃη οὗ ἴδε Αροβίϊε ἴο ἴᾷς (σης ]οβ, σψουϊὰ 
Ρτοραῦὶν πᾶνε τπιοηιοπεα ἰ. (3) Οἰδοῖβ (ν δὴ 
Οοϑίεσζεα, εἴς.) {ΠΙΏΚ, οὖγ 1οτὰ γοϊυγηδα ἀραΐη ἴο 
Οδ}1}[Σὸὰ αἴζοσ ἰὴ6 Εδαβϑὶ οὐ Τάροσηδοὶςθβ, απ ἴπδὶ 
[018 πλββίοη οσουττεα ἤδη δηὰ τῆθσο, Βιυὶ οἵ 
ΒΌΟΒ ταΐϊυση ψὰ πᾶνε πο δνϊάσηος, δη οἾΔΡ. ἰχ. 
51 ἸΙοοκβ κα ἃ ἥμωΐ ἀεραγίυζε ; θεβϑί 65, ἃ5 σϑ- 
τηλικοὰ δῦους, δ] δα ννὰ8 ποῖ ΠΟΥ͂ ἃ Ῥγογ 5:5 
Πεϊὰ ἔογ δυοὴ ἱᾶθοσ. (4) ΝὟ  (ποτοΐοτε οοποϊαάα : 
παῖ τ 8 βεπαϊηρ οὐξ οσουτγτεὰ οπ ἴδ ᾿ἸΟΥΓΠΟΥ͂ 
ἰοναγὰ Τετιβάϊεπι; ἰπαὶ 118 ἸΟΌΤΠΕΥ τνᾶ8 ποῖ 
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ἀΐτεςι, μυῖ Ἰεα ττούσῃ ραγὶ οἕ ϑδιιασία, ροβϑιΟΪΥ 
τγουρἢ ρΡαγῖ οὗ Ρεσϑᾶ, δηᾶ σογίδιηἱν ἰὨγουρῇ ρΡατὶ 
οὗ [πάεᾶ ; ἴπαἴ ἴῃς ϑενεοηῖν ψγεηϊ ἴῃ δάναπος δὴ 
(15 σουΐα, ταϊυγηϊηρ δέξευ ἃ βῃοτὶ ᾿ηἴογναὶ. [{ 18 
ἱπαεοα ἀουδτξι} νεῖ ΠαΥ {Π|5 οσσυγγοα Ὀεέοτε οΥὉ 
δἰζϊεγ [ῃς νίβιῖ το γι βδ]ε πὶ δἱ ἴῃς Εδαβὶ οἱ  δῦςχ- 
Π80]65 ([]ὁἤπῃ νἱϊ. 1-14}), Ὀυϊ ἴῃ 411} τοῦδ} Υ 
Ὀεέοτε: οὖν [οτὰ ἰεανὴρ Ηἰ5 ἰο]] ον β ἴο πηᾶκα 
πὶ ϑυαάδκῃ νἱβιϊ. 

γεν. τ. Τποδο ἰὨΐησα. Τῆς ἐνεηΐβ τοϊδῖθα ἴῃ 
τῆς Ἰα5ῖ ομαρίεσ. ΤῊ 5 ὀρροβεβ {πε νὶενν {Ππλῖ ἴῃς 
ηιἰβϑίοη οὗ ἴῃς ϑενεπῖν 2γεεαξα ἴῃ το) οῖοη ἴῃ 
ἴπΠ6 ϑαπιαγιίδη ν]]]ᾶρα. -- ΟἿΟΣ ΒΟΥΘΕΪΥ, ΟΥ, " 5εν- 
δηΐν οἴποτβ, δ 6ΣΥ ἴῃ δα αϊτίοη ἴο {πε Τ Ψεῖνο, οὐ 
ἴο [πε πιβϑεηροῖβ 5ΘΡΟΚεη οὗ ἰπ σἤδρΡ. ἰχ. 52. Τῆς 

. ἔΟΥΠΊΘΥ 18 πηογα ργοῦαῦ]ς ἔγοτῃ ἴῃ 6 5: Π}} Αγ} οὗ 
πε ᾿πϑγυασοη ρινθη ἴο θοῖῃ. Ὅῃε πυπιθοῖ σεῦ- 
ΦΡ»} ΤᾺΔΥ ᾶνο Πδὰ τεΐσεγοπος ἴο ἴῃς οἱ οὗ [5- 

Βυϊης δ Οδρϑίπδυγη 

γα6] (ἔχοι. χχῖν. 1; Νιιπι. χὶ. 16), ἃς. (6 ΠΌΠΊΡΘΓ 
μσείυε ἴο τὴς {τῦ65. ϑόπὶθ δηοίθηϊ δι ΠΟΥ 65 
ΓΟΔ6 "βενεηϊγ-ῖνο᾽ ὑοΐϊῃ πεῖα δηὰ ἴῃ νοῦ. 17. 
γοῦν ἔτουη 4 ἀδβίγε ἴὸ σοπέογην [6 πυτη ἐγ ἴο 
ἴηδῖ οὗ ἴῃς εν ἢ ϑδηηδαάτγι. -- ἴσο δὰ ἔνο 
ὈΘίοχΘ ἰδ 609, εἴς. Τῆς Ποῖ ρυγροβε νγνᾶ5 ποῖ 
ἴο ἰγαὶη ἴΠδην, 15. ἴῃ ἴῃς οᾶ8ε οἱ ἴδε Ἵν εἶνε, θυ 
δοίιδ}} Υ ἴο ριορᾶγα [6 Ρδορὶε ἴῃ ἴῃ 68ε θ]ασεβ ἔογ 
Π|5 σον. Τῆς ν]οἱΪς ννὰ8 ἃ ἤηδὶ ἀρρεαὶ, πὰ 
4150 ἃ ΓΟΡΑΓΔΙΟΙ ἴογ [ἢ ἤϊ4] Θη ΤΥ ἰπῖο [6 τυ58- 
ἰε. παῖ ιν [οτὰ που] ἔο!]ονν δὰ δοίιδῃν 
ν δῖ ἐληγένοδις θὈ͵]Άςε5. 15 ποῖ σεπδγκαῦ]6, ἴπ νῖενν 
οὗ [18 στοαὶ δῃὰ σοῃϑίδηϊ δου ϊν!γ. 

νεῖ. 2. ὅ6εε οἡ Μαῖϊ. χ. 37, ἤεγε {ΠῈ6 54Π16 
τπουρῖ ρτεσεθβ ἰῃς βεπαΐϊηρ οοἱἵ οὗ {πε Ἴ νεῖνα. 
- δοιὰ ζοσί!. 1,Π| τα}]]Ὺ Ὑ οαϑὲ ξοτίἢ,᾽ ἱπιρ᾿ γίηρ 
ὈΓΡΘΠΟΥ. 

νεῖ. 3. ΘῸ ΥΟΌΣ Ψψᾶγ8. ΤΠ]5, ἴου, 1Π10}}65. ὦζΓ- 
ἔθηον. Τῇε ϑενεηῖν ἀγὲ ποῖ ἐογυάάδη ἴο ροὸ ἴο 
ἴῃς σσεηῖ1165 δηα ϑαπιδγῖδηβ (Μαῖῖ, χ. 5). ῬΟΒΒΙΌΪΥ 
{παν αἰα νἱϑὶῖ τῆς Ἰατῖοτγ ; δηὰ Ὀεβϑι 65. {πεῖν γτουῖα 
νὰ3 τηλάδ Κπον ἴο ἴδ πὶ ἰῃ δἄνδηςθ, ΜΝ ΠΙΓἢ ν 85 
ηοΐ ἴῃς οα86 ἤδη ἴῃς Ἴ ννεῖνε ᾿εῦα βεηΐ οιι. 

γετγ. 4. βαϊαῖθ 50 πιδὰ ὈΥ ἴδ ΨΑΥ. ΓΘΟΙΠΔΓ ἴο 
[15 ἀἸἰποοιτβα. [{ ΒΙΠΊΡΙΥ ἜΧΡΓαβ565 ἴη6 ὈΥΡΈΠΟΥ 

ΤΗΕ ΟΟΘΡΕῚ, ΑΓΟΓΟΚΌΙΝΕΟΕ ΤΟ {{0,κὲξ. 

ΓΟΙ] Πωχπα, 

[(ΗΑ». Χ. 1-24. 

οὗ τπεἷτ οὐταπά, βίπος βοὴ βαὶ υϊδ 5 ἰῃ ἴῃς Εδϑοὶ 
νου α ἰηνοῖνα στεδῖ 1055 οὗ ὉΠ|6. 

γεν. ς. Τῆς ρῥτενίουβ ἱβαυίγυ (Μδῖ!. χ. 11), 15 
ποῖ πιοηϊὶοπεα ἢετεα. 

νεῖ. 6. Α δοὺ οἵ ρϑδοθ, ἐ. Ζ., οὔς “Ψ τΊῆγ,᾽ 
Οὴβ ΨΏΟΒα ἤεατί νγ»ῶβϑ τδαΥῪ ἴο ταςεῖνα ἴῃα πι65- 
βᾶρε οὗ ρεδος μου Ὀτουρῆίι. - Ὅροι. δι, οἵ, “1,᾽ 
ἃ5 πῃ ΕΟσΝ. Τῆς οτρίπαὶ πιᾶν σϑίογ εἰ ἴποσ τὸ (ἢ 6 
πη οὐ ἴδε ἢουβο, ἴΠ6 ἔογηηοῦ 15 ἴῃ6 τῆογα Ὡλίυταὶ) 
56ῆ56. 

γετ. 7. [πὰ ὕδαῖ Βοῦδο, 1. 4.,ὄ η ἴπ6 ἤουϑ6 ΕΓ 
πο πὰ Ὀδϑι τεςεῖνςεα. -- βθο Γηρα 88 [ΠΟΥ 
εἶνο. 1 ἢς τηϊπρβ ἔγοπι ἢ 6πιὶ,᾿ 5μασηρ νη δὶ 
ἴον ἢανθ. ΤὭρτα ἰβ ποῖ ἴῃς 5} ῃτοϑὶ γοΐεγεπος ἴο 
εδῖης ποαΐμει αἰβῆθθ (45 ἰῃ 1 Οὐοὐ. χ. 27), ἴοσ 
[ΠΟΥ γογα ποῖ βεηΐ ϑπιοηρ ἰῃς πεδίδαη. --- 60 ποῖ 
ἔτοια οπδ0 ἴο ΒΟΏδΟ, 1. Ζ., ἰπ Βεασοῇ οὗ 6458 ἀπά 
Βεζου δπίογίδι πππθηΐῖ, οὐ ἔου Κ05510Ρ᾽5 54Κ6. 

γεσ. 9. Ηθ4] [9 
ἷοκ. ΑἾε85 ἐχ- 
ταπάἀδα σοΟΙΠβϑίοῃ 
τη ἱμαὶ οὐ Μαῖϊ. 
Χ. 8. --- Το ἰησάοση 
οὗ αἀοἂ ἰδ δοχῃθ ὩϊρἪ 
Ὡπῖο γοῦ. ΤῊ! 1η- 
ἀϊοδίοβ ἃ δίδει π|65- 
βᾶρε (δῃ Μαῖίϊ. 
Χ, 7. 

ΨψεΙ5. το, 11. ἴῃ 
σᾶ 56 οὗ τε]εςζίοι, 
(ἢ6 ϑενεηῦ ΨΟΤΟ 
᾿ἀάδη. ἐνεη πιογα 
αἰβπογ ἴλη [86 
Τ νεῖν (Μδῖϊ. χ. 
14), ἴο τεπουησος Ὁ 
ϑΎτ 011 4] δεῖ, αἦ 
Ἰηϊετοοιγθς δηα τα- 
ΒΡΟΠΒΙ ΠΥ. - Βαϊ 
ΚΠΟῪ [μ15, ἀεδβρὶῖε 
ΟὟ τγεὐεσίίοη, [89 

ἐνοάδοιι οὗὁ αοὰ ἐα 
ΘΟῺΘ πὶμ!. Τἢ15 
ψογα οὗ ἴονε (νου. 
9) Ὀεσοηδβ ΠΟᾺ ἃ 
Μψοταὰ οἵ νΔΓΗ ΠΡ 
δΔηα οὗ ἑαΐυτε πα ρ- 
Ὥεδης. Ηον οἶζδη 
πλθη ἴι5 ΓΓΑΉΒἔογπὰ 

(οὐ 5 Ὀ] εβδίηρϑα ἴὸ ἃ συγβα ἔοσ ἘΠαπΊβαῖναβ! 
ΝΟΥ, 12 9566 οἡ Μαῖϊ. χ. 15. 
ΕΒ. 1ζ3-|ις. ὅεὲ Μαῖϊ. χὶ. 21-232. ΤῇΟ Γοη- 

πεςίίοη ἤδΙα 15 Οἰδογοηῖ. [ἴ 15 ὨΙΖΏΪΥ Ργοῦδθὶς 
τμδῖ οὔτ [οτγὰ υἱϊετεῖ συ ἢ νοτὰβ ὑνῖσθ. [ἢ [ἢ 15 
οα568 ἴπδβ86 ἴον 5 ἔτη ἰβῃδα Δη Ἐχδῃρ]ς οὗ ἴῃς τὸ- 
)εσοῃ βροκεὴ οὗ ἰπ νεϑῖβ. 10, 11. ΤῊ5 25 ΗἸ5 
8016 Ππ|Π ἔαγοννε! οὗ {π656 ἑανοτεα ρΐδοςββ, δῃὰ δε 
σοπηξοζίοῃ ᾿π|ρ]165 {πὶ (ΠΟΥ ἢΔα δἰγεδαν γο)εςιθα 
ΗἸπὶ πὰ Ῥεθη ἔοσβακεη ὉΥ Ηϊπι. Τῆς δοοοιη- 
Ῥαπγίπρ ουὐ 5ῆῇονε ἴ86 υἱΐετ ἀεβοϊαϊίοη αἱ (ἢ 
Ρτγοῦαῦ)ς 8116 οἱ σαρεπαυπι. Ἐνδθη τῆς Ιοσδ ΠΥ 
18 αἰβριϊδά. Τῆς νῖεν ἴπαΐ ἴπθ8ε6 νυνί] ννοῸ 8 
ΘΓ υἱζετεα δὶ ἃ αἰδίδηςς ἔτοπι ἴῃ6 ῥΐδοαβ τ οτ- 
56 ͵νεϑβ, ἐγ 5865 πεὲνν ρτοοῦ ον ἤεανην [ἢ 15 7υάρ- 
τηεηῖ ΑΥ̓͂ οἷἱ ἴῃς Ὠεατγί οἵ 765115. 

Νετ. τ6. ὅ8εε ου Μαῖϊ.. χ. 4ο. Ηδτε [ῆ6 σοῃηδο- 
(ἴοπ οὗ ἐπουρῆξ 5: ψοῦβ οὐ ἴῃς (δ] ]εαη ΟἸ1165 
ΜΟΙ. Πδα το]εοῖεα οὐὖτ Σοτά, νου]ὰ [4}}] οἡ ἴῃοβα 
4130 ἰμαὶ ννου]ὰ το͵εοὶ τῇς ϑενεηῖγ. ΤῊς νεῦβε 
βίδίεβ ἃ ὈτΙ ΠΟΙ ρ]Ὲ οἱ ρσεπεσαὶ νδ] αν, πα ἴογπλ5 ἃ 
50] ΠῚ ΠΟΠΟ]ΒΙΟΉ. ' 

γετ. 17. ΤῊΝ ΚΕΤΟᾺΚΝ ΟΕ ΤΗΕ ΘΕΝΕΝΤΥ.-- κ6- 
τυσιοὰ τὶ ογ. Τῆεν ὑνεσεὲ ργο δ ὈΪν ποῖ δυβεηϊ 
Ἰοῆζ. [1 8 ὑη] Κα]γ, ἰΠουρἢ ποῖ πππροββίθὶς, ἔμαῖ 



(ΗΑ. Χ. 1-24} 

[ΠΟΥ 41] τεϊυγη δα αἵ ἴῃ βάτης ἔπι δηαὰ ρῥἷαςς, υὴ- 
ἰ655 4 πὶις ἀπά ρἷδοε οὗ γτδηάδοζνουβ ῃδὰ ὕδεῃ ὑσε- 
Ν]ΟΌΒΙΥ Δρροϊηϊεσα. Τῆς Ενδηρε δὲ ρῖνεβ ἃ 50πι- 
ΓΊΔΙΥ δοοουηΐ. Ηον τυ ςἢ οὗ δὐτηδποηΐ ροοά 
[ΠΟΥ ΔΟςοΙΡ] ]5ῃ6α 'νὲ ἅτε ποῖ ἘΠ} Ὀαῖ ἴῃ ἸΔΌΟΥΒ οὗ 
Βελ!ηρ ΤΠΕΥ πλυϑὲ μάνα Βα στεδὶ ϑυοοα88 ; πέος 
(Π6ῚΓ “7ογ,᾽ δηὰ τῃεῖγ ἰδησυᾶρε : Ἔνθα [86 ἄθπιοιδ 
ΔΙῸ διι0]6ο1 ἴ0 πὸ ἴῃ ἴὰγ Ὡδθθ. ΤῊΪ5 ρονγοῦ Ὠδὰ 
ἠοῖ Ἀεξδὴ ὌἼχργεβϑὶν ρίνδη ἴο ἔἤθτῃ, ἃ5 ἴο ἴῃς Τ ψοϊνα 
( ΔΡ. 1χ. 1), δπὰ τῆδΥ τα͵οῖςς παῖ ἘΠΕΙΓ δυσσοβα 
ἐχοδοάδα ἴῃς ῥγοπιῖὶδαε. ΟἾΟΥ βϑιισσαβ868 ΓΟ ΟἿΪΥ 
πῃ ρ] 6 ἀ ; [815 ροΐηξ ἰ8 Ὀγουρῇξ Ῥγοπι ΘΠ ΕἾ ἔοτ- 
ννΑΓα ὈΥ ἴῃς Ενδηρε  ]βῖ. 

νεῖ. 18. Σ τψδὲϑ Ὀϑμοϊάϊηρ,, ἡ. ἐ., ΜὮ1ΠῸ γοὺ γ ΓΟ 
[8 ἐχεγς βίπρ ρόννεῦ ον εσ ἀεπιοπβ. Οἔ οουγϑε ἴῃς 
νἸ5Ί 0. ννὰ5 ἃ βριγίϊυδὶ οπα. -- δαΐδη, ἴῃς Ρεγβοηδὶ 
Ρῥτίποα οἱ ἀλγκηθβ5. -- Ε81}1} δὲ ἰρηϊηΐηα, 1. 4., 
δα ΘΗ]Υ. --- ὙΌΣ ϑᾶνθη. ΤῊ ΐβ 5866 }5 ἴο 
βρυτγαῖϊνε, πρὶ γὴρς ἴῃς ῥὑγάθ δῃὰ πεῖρῃϊς οὗ 
ϑαῖδπ8 ρονγεῦ. ὍΤδῆε (ΠουρΡῊΣ 18,1 8λὺη ὙΌΣ {{|- 
ἀπὴρὴ οὌνοσ ϑδΐϊδῃ᾽β βεγνδηΐβ, δῃηὰ 1ῃ (ἢ5 ἃ το Κεη 
οὗ 8. 411, οὗ σοτηρ]εῖς νἱοΐοτΥ ἴὸ 6 ΠΏΔΙΪΥ 
Δοἢενεα Τγουρἢ δυςῇ ΟΥ ΚΒ οὐ ἐδ ἢ δηὰ οουτ- 
αῦε ἴῃ τῆν πάπα. [1 τῃς νεῖϑε αἰά ποῖ βἰδηὰ ἴῃ 
118 σοπηδοῖοη τγὰ ταὶ ϊ ῬΕΥΏΔΡ5 τείευ 1ἴ ἴο ΒΟΠ6 
τεπιοῖς Ὀοϊηΐ οὗ ἔϊππ|6, 500 ἢ 845 ἴῃς ΥἹἱοΐοσγυ ονεσ 
ϑαίδη ἴῃ τῇς Δ ΘΓΉ655, ΟΥ̓ΪΏΕ ΟΥ̓ π4] ζ4}} οὗ 
ϑδαίΐδη, Τῇ ἴδηβε υδοά ἴῃ {π6 τοῖς ἀοσ5 ποῖ, 
ΠΟΤΈ ΝΟΥ, πα !σαῖε δὴν ϑυςῃ φούμξ οὐ {{π|6, Ὀὺΐ ἃ 
Ρεοα. Ἐἔνουυ Ἂχρ᾽πδῖίου τηυβὶ δοσαρὶ τι ἢ 
ἴηδὲ 15 δρυγδῖνε πα ροεες ἰπ ἴῃ6 νϑῦβα, Ὀυϊ τῃ 6 
οπς νὰ δάορῖ ἰδ ορδὴ ἴο ἴἢε ἔενγεϑῖ αι βησυ 165. 
Ἴδε οδ]εςτίοη {παῖ {πῸ βυςσοαθ55 οἵ [ἢ6 Θανεητῦ τνᾶ5 
Δη ἰπβυβῆοϊεηξ στουπα ἔοσγ βοῇ ἀεοϊαγδίίοη ἀε- 
ῬΥΘΟΙΑῖῈ8. 1πεῖὶσ βϑυσοαβθι ὙΠΟΥ ἤδαὰ ϑυγραββεά, 
τΠτουρἢ {Πεῖὶγ σουταρε δηᾶ ἔδιἢ, ἴῆ6 Ῥσοπι βοα 
ρονεῖ. Ἧς, ἴο γοιι {πε βεοσγεῖβ οἵ ἴῃη6 τννου]ὰ οἵ 
ΞΡ ̓ ΓΙ 5 116 Ορεῃ, 54} ἴῃ 1015 τότε ἴἢΔη ἃ ἴεηρο- 
ΓΆΓΥ ΒΌΟΟΩ58 ; 1 νγὰ8 ἴο Ηἰπὶ τῆς ἴοκοη οὗ μα 
{ἰαρῃ. 1μῈ Ὠυμλδηῃ ἀρεηῖβ ἴῃ Ὀτησίπρ ἴῃ ἴῃδί 
ΓΠΡὮ, αν ἃ Τοπῆϊςοξ ΠΟ 15 ποῖ ἢ δοβῇ 
δηα Ὀ]οοά (ΕρΆ. νὶ. 12). 

Δεσ. 19. μανὸ αίνθη. Τῆς οοττεςΐ τοδαϊην 
ΟΧΡΤΙΘ5565 ὯΔη δἰαϊηρ ἕαο. Τῆς 1,οτὰ δυρπιεηῖβ 
Ὧν ἃ ΠΟᾺ ῬΓΟΠΊΪ56 ἴΠ6 Ἰογ Ηδ ἢδ5 [ι5ῖ σοῃπττηεα. 
-- ΑΟΕΒΟΥΥ, αεἰεραῖεα ΡΟΥΘΙ ἤοτα. -- Τὸ ἰχϑϑὰ 
ΟἹ Βοσρθη δ δηἃ ΒΟΟρὶ0:8. ΤὮδ ΡΥΌΠΪ56 5 ἀουθῖ- 
6558 ᾿ἰῖε γα], 50 ὩΥ ἃ5 ΠθοθββατσΥ ἴο πιδηϊξεϑί ΠΙΡΠΘΓ 
βρὶγίτυδὶ ροννου. ἴἰη νὶενν οὐ ἴπ6 σοπηδοίίΐοη 6 
πυδὶ δοσερῖ δὴ δἰ ϑίοῃ ἴο ὕξεῃ, 1. 15: “Ὀτγυΐβε. 
ἴῃς ἢ6Δ6 οἵ {π6 βεγρϑηῖ, ἀπ βευῃαρϑ ἴο 58. χοεὶ. 
12 4|50. -- ΟΥ̓́ 811 [009 ῬΡΟΨΟΥ οὗ [80 ΘΏΘΙΙΥ, “. Ζ., 
ϑαίΐδη. δὶ ρσεσθαδβ 4]50, ἃ5 ἴῆε οὐἹρίηδὶ ἰηάϊ- 
ςδῖδβ, Ὀεϊοηρβ ἰοὸ “πε ρονασ οὗ ἴῃς δπεῖηγ." -- 
ἴπ ΔΩΥ ὙΪ86 ἰη]τὸ γοῦ, [πουσῇ ἀρράᾶγεηῖ Ὠυτῖ τηΔῪ 
ςοπηα. 

γεν. 2οβ. Βο᾽οίοθο ποῖ ἱπ [πὲ8. ΤῊϊΐβ 15 δῇ δὺ- 
βδοϊαϊς ργοδι του οὗ το)οϊοῖηρ σούσέν ἴῃ ἴῃ6 ῬΟΥΝΕΥ 
ΒΡοκεὴ οἔ. Τῇ ῬΟΝΕΥ 15 ργθαῖ, δηὰ ἸΟΥ͂ ἵπ βῃςἢ 
ἀεϊοραϊεα ΡΟΊνΟΥ ἰ8 Π γε» σμΣ, ΤΑΥ͂ ὃς )οπεα ἢ 
»υἱάς δηά 56] -ϑθςκίηρ. Βαεϑίἀδβ ἴῆ6 ΡΟΎΘΓ ΟΥΘΥ 
Εν] 15 ἃ περαῖϊνε Ὀ]αββίπρ, δης ἄἀοεβ ποῖ ἔστη 5 ἢ 
80 ὈΓΟΡΕΣ ἃ στουηπά οὗ Ἰογ 45 ἴῃς ροϑὶτἷνε Ὁ] 5 πρ8 
οὗ (οὐ ἱπβηϊϊθ τρεγοῦΥ δηαὰ σοοάπῃεβ8. - Βαΐ τοὸ- 
οῖοδ.ΊΓ. Ηδετς ἴπόστε ἰβ ΠῸ0 βδυσἢ ἄδηρετι. -- Ἰδὲ 
ΨΟΌΣ Ὡ8Ι.68 810 Ὁτί (θη ἱπ ἤϑανθη. Τῆς ἤρσυτε 5 
οοί ἀποοχητήοῃ ἴῃ ἴῃς ϑογιρίαγοβ (Εχ. ΧΧΧΊΙ. 32,323; 

ΤΗΕ ΟΟΘΡΕΙῚ, ΑΓΓΟΕΚΌΙΝΟα ΤΟ {υ0{ΚῈ. 411 

Μαιὶ. 1). τ6; Κον. 1}, ς, εἴς). ὉΠ6 σοτησηοη γοδά- 
ἱπρ Ῥοϊπῖβ ἴο ἃ 58: Πρ]6 ραβί δοῖ : “Μεγ τυ ἴδῃ ;᾽ 
δαϊ ἴἢςε Ὀειϊίεῦ δϑι Ὁ Π5ῃθα οἱς τεΐουβ ἴο (ἢς σοη- 
Ὀπαεα ρῥ᾽δος ψῃϊοἢ τ 656 πλπιαβ ἢᾶνς ἰη ἴΠ6 ὈοοΟΚ 
οὗ Ἰἰἔδ :- “ανε θδεῃ ἀπά δῖε νυτθη.᾽ Οοὐ᾽β 
ΒΡΙ ΓΔ] Ὁ] βίης ἰβδ Ῥεύβοιδὶ δπὰ ρμεσηηδποηΐῖ. 
ἢς στουῃά οὗ ἴπε σοτητηδηαδα ἰΟΥ 15 ποῖ ΟΥΓ 

Ρονογ, ἀεϊεραίοα 245 11 15, Ὀυῖΐ (σοα ̓ 5 πηοῖου δηὰ 
ἴονε ἴῃ Ὁ τδὲ ΗἜε ν]]}]} τεὐοῖος πιοϑῖ, δηά τηοβί 
ῬΤΟΡΟΥγ, Ὧο ἤηάϑ ἴῃς 5ο]Ϊ6 σγουσπα {πεγα. 

εν. 21. [π δῖ βοῦσ. Τηϊ5 ἀεδηϊίε τηατὶς οὗ 
ἔπι 7οἷπβ {π|8 υζίοσγαποα οὗ οὐγ Γοτὰ (νεγϑ. 21, 
22) ΠῚ τῆς τοΐυγῃ οὗ ἴπ6 ϑενθηίΐν. -- Πογοᾶ. Α 
βίγοηρ, ᾿νοχα, Δρρ]!εὰ ἴο οὔυγ 1ογὰ οΠὶῪ μετα. ΤῊΣ 
οης Βουΐ οὗ ἸΟΥ͂ τγᾶ8 ἰῃ βυτῃρδίῃυ ἢ Ηἰ5 ἐλ (ἢ- 
ἔα] Ργδδο οἴ58. ---ἴπ [80 Χον βϑριυς. ΤῊΪΚ 15 τῆ6 
86 η86, Δοσογαΐηρ ἴο πε Ῥεϑὲ δυϊπουθβ. Τῆς 6ὁχ- 
Ρταβϑίοῃ 15 ἰπἀθεὰ υπιβυλ]. γε ἢανα ποῖς ἃ σε- 
ἸΏΑΥΚΑΌΪΕ στουρίηρ οὗ ἴῃς ΤὭγες Ῥεσβοῦβ οὗ (ἢς 
ΤΙϊπιῖγ. ττοῦῷΕ δηκχ [πθ06, εἰς. 566 οἡ Μαῖίϊ. χὶ. 
2ς5-27, ποτε ἴῃς β8δλῃις ΘΧΡΓΟΘΒΙΟῺ5 ΟΟΟυΓ ἴῃ ἃ α- 
ἔογοπὶ σοπηδοϊοπ. Ουγ [τὰ ΡγΟΌΔΌΪΥ υἱϊοτοὰ 
(Π6858 ψοῖσν ογάβ ου Ὀοϊὴ οςσοαϑίοηβ. [π Μδϑί- 
ἴΠδνν, ΤΟΥΘΟΥΘΥ, ΤΏΘΥ ἔοτπι Δ εοη γέσσίον, ἸΕΙῈ ἃ 
Βτουπὰ οὗ τα]οϊοίηρ πῃ σοῃηδοιίοι υ ἢ [ἢ 6 ΕΓ ΤΡἢ 
οἔ ἔπε “Ὀαρε5. ὍὍῃε Ἰδηρυᾶρε τγεπιὶπηὴβ υ5 οὗ ἴῃς 
Ρτοΐουπα ραβϑαρεβ ἰῃ ἴῃς σοβρεὶ οὗ Ϊοῆπ. Τῆὴε 
ἱπηρογίδηξ ἴσα τεβρεςίηρ οὐγ ,οτα ̓5 τοϊδίίοη τὸ 
(ῃς Εδίμου, πεσο βεῖ ἐογτίἢ, ὑπά θυ] !δ5 σα τῃ6 Οον- 
ΡΕΪ5. - Τθδ0 Γηρα. [ἡ {Π15 σοηπεοίοῃ 41] (αὶ 
15 ἱπιρ] εα ἴῃ ἴπε6 ρῆγαϑθε : “ἴπαΐῖ ὙΟΌΣ ΠΑΠΙΘ5 Δ͵6 
ΜΓ δ ἴῃ Ὠδανθη. 

νεῖ. 22. ϑοπῖα οἷδ τηδηυβοῦρῖΒ δηὰ νεῖ- 
ΒΟ ἰηδετί : “Απα τυγηΐηρ ἴο τῆς ἀϊδοὶρ]65 Ης 
βαϊά ᾿ Τϊ5 ννοι]ὰ ρσίνε τινῆδι ἔο ]ονν5 τὴ6 οἤδηλο- 
ἴετ οὗ 4 αἰτεοὶ δά ἀγθβϑϑ. [ἢ νϑὺ. 22 ἴῃ βδπὶδ ἔοσπι 
οςουτβ, Ὀὰζ “ρυναῖεὶγ ᾿ 15 δάάεὰ. Τῆς 5ιδϊδηιδηῖβ 
οὗ νεῦβϑεϑ 21, 22, ΝΟΣΥ Ἀρρτυορτίδις ἰπ (αὶσ σοη- 
πεοίΐοῃ ἢ ἐπε βυσοδβϑέυ! ρσγθλςῆὶπρ οὗ {πὸ ὅ6δν- 
δηΐγ. [ἢ {Π|5 βυσοαββ οἱἷἵγ οσὰ τα]οιςεα, ἔοτ ἰπ ἰξ 
Ης 84» ἴῃς ἔπίυτο ρίογν οὐ σοά ἴο Ὀὲ πιαπιξεβιοα 
ἴῃ [δ τενοϊδίίοῃ οὗ ἴῃς πιγϑίογίοβ οὐ ἴπε Κιπράοπι 
οὗ δαύϑδῃ ἴο ἴῆοβε οἵ οἰ άπῖκο βρ|πι, “ Τῆς ἔυ- 
ἴυτε σοπαυεσϑὲ οὐ {πΠ6 νου] α ὉΥ 6805 απὰ Ηἰβ 
αἰδοῖ ]ς5 γεϑίβ οη (ἢ γεϊαῖίοη νῃιοἢ Ηδ 5ιβῖδ᾽18 
ἴο σοά, δπὰ νυ νης Ηε Ἰάἀεπεῆδ5 Η!5 ρεορῖα. 
Τῆς ρετγίεοϊ Κπον]εάρε οὗ σοά ἰ5, ἰπ τῆς επὰ, τδςε 
50ΕΡΙΓΕ οὗ ἴπε πηΐνοτϑε.᾽ (Οοάεῖ.) | 

γεγ. 22. Ῥυϊνδίοιυ. Οὔβογνε “Ὦδτε ἴῃς στλά- 
δὶ παιτουσιπρ οὗ ἴδ οἰτοῖὶς ἴο ψῇϊο οὖν ἰ,οτᾷ 
δλάήγοβϑοϑ Η; πι56 1 (ΑἸέοτα). ὅς ποίδϑ οἡ ἴδ 
ΒΙ ΠΆΠΑ βδαγίηρ ἴῃ Μαίί. χὶϊ. τό, 17. Τῆς οο- 
οαϑίοη δηα σοπηδοίίϊἬοη ἂῖὲ αἰβογοηξς ἴποτο, ὑαῖ 
͵υ8ῖ δ ἢ ἃ Ὀεδιϊϊυᾶς νου]ὰ Ὀς ΠΠΚεὶ} ἴο Ὀὲ τε- 
Ρεοδιεὰ δὲ ἱπιροτίδηξ ροϊηϊβ ἰῃ {πε ἰταϊπὶπς οὗ (ῃς 
αἸβς:Ρ 65. 

γεν. 24. Απὰ Ἰκίηρβ. Ῥεσυλγ ἰο κα. ϑυςῇ 
ῬΟΙΒΟΠ5 45 ᾿δν!α, ϑο]οιθοῃ, δηὰ Ἡ ζεκίδῃ, βου 
οὗ ἤοτη 6 γα ὈοΪἢ Ῥγορμοῖβ ἀπὰ Κίηρβ. (οπιρ. 
Οϑη. ΧΙ Ϊχ. 18, Δηὰ τῆς 48 τνοσγὰβ οὗ Πδν!α, 4 τογδὶ 
ῬΤΟΡΠΘΟΥ οὗ (Ὠτίβῖ, 2 ὅ3πι. χχίϊ!. 1--ς, Ἐβρεοίδ!ν 
ἴῃς οἷοβα : “ ΕὟΥ [Π]8 15 ἃ}1 τιν βαϊνδίίου, δηᾶ δὶ] 
ΤῊΥ ἄεβιγο, δ πουσὴ Ηδ πλᾶκα 1 ποῖ ἴο στον.᾽ ΤΘ 
υ]εϑϑίηρ νν»45 ποῖ ἴθ ψνῆδί τς 1501} 1658 οὐιδίηςα, 
Ὀυζ 'π δὶ ἴογ βανν. Τῆς ἴσυς Κηον]εάρε οὗ οὐ 
τῆς ΕΔίδοΥ, ἐρι οὗ [6505 (τὶϑὲ ΗἸ5 ὅοῃ, τννᾶβ {πὸ 
ΡΙεάξε οὗ 411] οἴεσ ὈϊΪεββϑίησβ. 



412 ΤΗΕ ΟΟΘΡΕῚ, ΑΓΓΟΞΚΌΙΝΟ ΤΟ [ὑὑκὲ. [(Βαᾳ». Χ. 2ς-- 37. 

ΟΗΑΡΤΕΚ Χ. 25--37. 

7λε Ομεοείτον οὗ α αιυγδν, αρα 2 Αμπετυοῦ: 166 αγαδίφρ ὁ ἐἀέε 
Οοοα «“α»ταγίϊαρ. 

25 “ ΝΏ, Ὀεἢο]ά, ἃ οογΐδίη δΙΑΥΕΥ βἰοοά ὑρ, δπᾶά ἰοιρίοα 1 α Οοπιρ. Με. 
ἢϊπλ, βαυϊηρ, Μαβίογ, ψῃδῖ 5}4]}} 1 ἀο ἴο ἱπβοῦι δἴογηδὶ καὶ. μροῖ 

26 ἴἶο  Ηδε5 ςαἱά ιπίο ἢ, Ναϊ ἰ5 νυ τῖθη ἴῃ ἴἢ6 αν ἡ ον ἘΣ ἰξυνῷ 

27 τεδάεβδί που ὁ Απὰ πα δηβνεγίηρ 8814, “ Του 5ῃ4] ἰΙονε ἴ86 χαὶ. 35. ᾿ 

Ιοτὰ τὴγ ἀοά νι 411 (γ ἢθδγί, ἀπ ψ ἢ 411 [γ βουὶ, ἀπά νὴ ἢ 

4}1} ἴῇγ βἰσεηρίῃ, δῃὰ ν τ 411 ἸΩΥ λϊπά ; δηὰ τῆν περ ΟΙΓ 45 “ 1πν. χίκ. τᾶ. 

{ἢγ8ε}. Απᾶ ἢδς 8414 υπῖο Ὠΐπ), ΤΠοιῖι Ὠαϑῖ δηϑνεσεα τὶρῃῖ: 
4 1Π15 ἀο, ἀηα ἴδου 5}4]1 ᾿νε. Βυῖ ἢε, 7 Πρ 8. τὸ 501 Ὠϊπι- 4 ΤΕΥ Στ, 

561, βαἱὰ πηΐο αβι5, Δηὰ ῆο 15 ΠΥ περῃρουγ ὁ Απὰα 6518 δὲ τος Μαῖ. 
ΔΉΒΘΥΙη ὁ 5814, Α οογίδίη ἡπᾶρ 9 θη ὃ ἀονγῃ ἔγοτῃ [εγυβα]εῖη 7 βαρ. ανί. 

ἴο Τεγίοῃο, δῃᾷ ᾿ ἔ6]} ὁ διηοηρ τμίενεβ,, ψΒΙΟἢ βίγρρθα Ὠΐπὶ οἵ Ἀ15 4 ζοὰριοδαρ. 
Ταϊτηθηῖ, δηα ψουηάθα ἄγε, ἀηὰ ἀερατγίεα, Ἰεανίηρ ἀζγε Βαϊξ, ραν Ἴσον. 

ἀεδά. Απα ὈΥ οβδποα ἴἤθγα οδπθ ἀοννῃ ἃ οογίδιη ρῥτγίθϑυϑίηαὶ τ ἡ 
ΝΆΥ; δηὰ ψῆθη 6 84} ἢ]1ΠΊ, ἢ6 ρα556α ὈΥ οἡ ἴῆε οἴθμεσ 5146. 
Απά ἰκενν]8ε ἃ [νῖτς,19 ἤδη ἢς 85 αἴ ἴῆ6 ρίδοθ, οδῖης 11 δηὰ 

Ἰοοκοϑά ον» ἀέρε,13 αὐὰ ραβϑεὰ Ὀγ οὴ ἴδε οἵδπεσ 51:46. Βυϊζ ἃ Ἵοὐγίαϊη 

ἐ Θαπηγδη, 458 ἢς Ἰουγησγοα, σαπὴ6 ΨΏΘΙΕ ἢ6 νν88 ; δηά ἤδη ἢδ6 ἐ 8εεομαρ. ἰκ 

β8νν Ἠΐπὶ, ἢΘ δα σοπιραββίοη ογ ἀΐρε,,8 Απάᾶ ψοπὶ " ἴο ἀΐρμ, απ ἦ 
Ὀουηά ὕρ 8 νουηά5, ρουγηρ ἴῃ 1 οἱ] Δῃηα ννῖπθ, δηὰ 586ῖ 16 ἢΐπὴ 
ΟἹ δὶβΒ ον Ὀδαβῖ, δηα Ὀσγουρῃϊ πὶ ἴο 8η ἴηη, δηἀ ἴοοῖκ οᾶγα οὗ 

ἢ. Αμπά οὐ ἴδε πούτονν ἤδη ἢδ ἀερατγίαά," ἣς ἴοοκ ουΐ ἴννο 
ἔΡδῆςα, δπα ραᾶνα 2άερε ἴο [ἢ6 Ποβῖ, δῃὰ 5δἰά το Ὠϊτη,.5 Τάκα ἃ Μαῖῖ. χνῆ! 
οᾶτα οὗ Ηἰπὶ : δπὰ ψῃδίβοονογ ἴθου βροηάδβῖ τοῦθ, ἤθη 1 σοῖς. 

αραΐη, 1 15 γν}}} γεραὺ ἴθ}. ΨΝΒοἢ πον ᾿ οἵ ἴῃ656 ἴῆγϑο, τ ηκ- 
6ϑῖ ἴδοι, ννᾶβ 21 περ θουγ αηἴο Ὠἰτῃ ταί ξ6}1] διηοηρ ἴπίθνοϑ 7 

28 

29 
30 

21 

32 

33 

34 

35 

26 

27 Απά [6 58αϊ4, Ης [παῖ 5Βῃενεα τοτοΥ οἡ πη. ΤΏΡη 3. βαἰὰ 7651. 

υηΐο πὶ, αο, ἀπά ἀο ἴμου Ια ν 156. 

1 ὁ» ἰγγῖπρ 3. Απᾶὰ ἢςθ 8 γ»]5}1ὴ 
4 τῃδκίηρ᾽ ΓΕΡῚῪ δ γγἃ8 σοΐηρ' δ ἢ ξ6]} 
Ἷ τΤΟΌΌΘΓ5 δ᾽ ψγῆο Ὀο[ἢ Ξ[ΠΡΡΘᾺ δίπι δπα δαὶ ἢ πὶ 

ἃ σογίδϊη ρῥγίαϑὶ νγν85 ροϊηρ ἀν ἢ 10 ἴῃ Κα πηδπηθῦ ἃ [,ονϊζα 4150 
11. ρα ἴο (6 ῥΐδος (σεογ τη το 114 ὅσες ατ:ε210721245) 
12 5} ἢΪΠῚ 18 γγλὰϑβ τηονϑα 1 σοτῃραβϑίοη 
14. ΠΑΤὴ6 16 οῃ ζἄφρε 16 Πο δεῖ 
1 41ε ὅδε αμλο» ες ογεῖζ θη Ὧς ἀερατγίοα 
18 γε το ὮΪΠῚ 1.1. τ δ 1 σοτηα ὉΔ0Κ ἀρδὶῃ, 
30. 16 δέτε αμέλογτίίδς γε ΠΟΥ 31: θεοδίηα 32. Απὰ 

ΤῊΙΒ ἱποϊάδηξ, ρεου ᾶγ ἴο Πυκς, τηυϑὲ Ὅς α5- 
Πηρυϊδησα ἔγοπι ἃ ἰδἴδι οπθ, πιεπίϊοηςα Ὀγ Μδΐ- 
πον, Μάασκ, ἀπὰ [κὰ, πδπιεῖὶγ, ἴπαΐ οὗ τῆς τίς ἢ 
γουπηρ τυ] ον Ποῖη [6815 ᾿Ἰονθά. Α 5ι ΠΆΪΔῚ 4065- 
ἰἰοη νγὰβ Ρυΐϊ ἱπ (δαὶ οᾶβε, τοοεὶνίηρ δὲ ἢιβδὶ ἃ 
ΒΙΓῚΪΪΔΤ Δησινοσ. Βυΐ οἴπαγννβε (ἢ6 ΟσουΓΓΘΏΓ 68 
ΟἰΒοσ, Ὄβϑρθοῖδ!ν ἱπ ἴῃς βδοοοπα αυσδβίίοη ρυῖ ἴο 
οὖν Ιοτὰ δηὰ ἴῃ Ηἰβ τερὶγ. [ἴ 5 ἱπιροβϑίῦὶς ἴο 
ΒΌΡΡΟΒΕ τπδὶ Τὺκὲ ρἶνεβ ἴνο ἀἰἤεγοηΐϊ δοςουηῖβ 

οὗ ἴῃς βαῖὴθ οσσυττοηος (οοπιρ. Οὔδρ. χυ δ, 18- 
23). ΤῊς ἔδεῖ [μαῖ ἴῃς β88πὴς αυδβίίοη Ῥγὰ3 Ῥαϊ οῃ 
ἴνο αἰβέογεηϊ ὁὀσοδϑίοῃβ Ὁγ ἴνο ἀἰβδσεπε βεγβοηβ, 
ΕἸ οἰηρ ἴῃ Θδοῦ σᾶ86 [6 βδ1ὴ6 ΤΟΡΪΥ, 5πον8 ἐπαῖ 
Ἰη οα865 Ποῖα ἴνο Ενδηρο  βίβ Ὡλιταῖθ 5:11] Ὁ 
ΟΟΟΌΣΥΘΏΘΕΒ ΟΥ ΒΑΥΩρ5 ἴῃ ΟἸΒοτεπς σοπῃςοι 5, 
ὈοΓΠ πᾶν ὈΚε ἜΠΗ δοουγαία (8ε6 ἰηβίδησεβ ἴῃ 
τὴς 1451 βεοῖίοη). Τῆς {ἰπὶς δηὰ ρἷαςὰ οἔὗ {15 ἰῃ- 
οἰάδηΐ ἃσε υποργίδϊπ ; Ὀυΐ 1 ΡΥΟΌΔΟΪΥ οσουστεοά 
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ΓΗΒΑΡ. Χ. 25--37.} 

ποῖ Ἰοηρ δἰΐεσ τῆς πιϊϑϑίοη οἵ ἴπῸ ϑενθηῖυ, θεϊνθεη 
{πε Εδαϑὶ οὗ ΤἌθοσγηδο]εβ δηὰ παῖ οὗ ἴῃς Πεαϊοα- 
ἄοη, βοιηθῦνῃετα Ὀδίννεεη [ογυβδί θὰ δηα Ῥεσαᾶ. 

ΨεΥῦ. 25. Α οοχίδίῃ ἰαγοσ. Α Κίπα οὗ βουῖθε 
ὙΏΟΒς Ὀυδβίηθ58 1ἴ νγὰ8 ἴο ἴθδοῦ ἴῃς Ιδῦν. --- πὰ 
ἰθπιρῖϑα, οτ, “ :ΥΪΏΣ,᾽ ἷ. ΤῊΪ5. ᾿Ρ]165 ἃ οο]α, 
56 ρῃΐδουβ ΒρΡ᾿ΓΠΐ, σδίθοσ Τ(ὩΔη 4 Ποϑίε οησ. 
Ης ΡῥγοΌΔΟΪν ψιϑῃθα ἴο 8686 ὙΒΠΟΘΙΏΟΥ οὐγ Τοτὰ 
ψουα τοδοῦ δηγυτπὶπρ 'π σοηῆϊοὶ ἢ τῆς ἰδνν οὗ 
Μοϑ65, οΥΓ ἘΠΕΡ ΠΟΊΠοΣ Ης οοὐ]Ἱὰ ἰεδοῦ ἀέρε 
ΔηΥτΠηρ πον. ΤΏ ἵννο βἰδίεβ οὗ τηῖϊπὰ σὲ ποῖ 
ΝΕΓΥ͂ [ΔΓ τοπιονθα ἔγοϊῃη δδοῦ οἵποῦ : Ῥἢδγϑαίβηι, 
ἴῃ 115 56] τσ ῃἰδοῦβη 58, ΔΥ ργεβθηῖΐ οἰ ΠΟῚ ἃ σοη- 
οεἰξ οὗ ογ ποάοχυ οὐ 8εϊ-σοῃςεῖϊ. - Μαδίον, τ δῖ 
ΒΌΔΙ1 ἀοῖ Ηε ἀουθίϊεθ5 ἐχρεςοιϊεα ἱπ στ ΡΙΪν ἴδε 
τηδητίοη οὗ β8οπὴς Ὡδν (Ὠϊπρ, ΟΥ δἱ ἰεαϑὲ 50,6 
ετεαὶ (Π]ηρ. 

ψεγ. 26. ἴπ [89 ἰαψσ. Τηεβε ὑοσαβ ᾶἃτὲ δηι- 
Ῥμδῖϊς ; 45 ἰξ οὖυζ [,ογὰ ψοι]Ἱὰ 58γ, [6 δῆϑνεσ ἴο 
γουσ αυσδίοη 15 ἴῃ τῆς αν γοῦ ἴθδοῆ. --- ον 
τοοῦοδὶ ἔπου ὃ Ὑΐ8 ἔοττῃ νγ28 υβεὰ Ὀγ ἴπΠ6 Βδὺ- 
ὈΪη5 ἴο (Δ]] ουὲ ἃ αυοϊδίοπ ἔγοπλ ϑογρίυγε. 
“ον τη οδῃβ “ἴο τνῆδί ρυγροτί.᾽ 
ΨΥ. 22. Τπὶβ Δϑνοῦ οὗ τῆς αν βῃονεά 

16] ]Πσόηςα ; 6 ρῖνεβ [6 βυπὶ οὗ ἴῃ6 ψΠ0]6 ᾿ΑΥΨ. 
Βυῖ ἢ15 Κπον]εάρε οὗ ἴῃ 6’ ἰὰνν εχοδεάβαὰ ἢ15 536]:- 
Κηον εάχε. [ἡ ἕδος 6 βῆονβ, ΌὉῪ δάάϊης ἔγοπι 
[κν. χῖχ. τ8 : δὴ [ὮΥ ποὶὮΡΟΣ δὲ ἐπ γβοὶΐ, τΠδὶ 
ἢς δὰ βοπῖε σοποδρίϊοῃ οἱ οὐγῦ 1, τά 8 ἰεδοπίηρβ. 
Ἐογ ἴῃ δαάϊτίοπ ἴο Ὠδαΐ, νὶ. 5, σὰ ἢς αυοῖΐεϑ 
ἢτβῖ, ἴῃ6 [εἐνν8 δα υυϊτίθη ὑροὴ ἴῃς ΡὨγ]δοίετῖο8 
Δηά τεοϊϊεα πἰρῇϊ πὰ πιοσηϊηρ, ποὶ [ἢ 58 ρᾶβϑβϑαγε, 
Ὀυῖϊ Ὠευῖ, χὶ, 13, εἷς. Ηδεπος ᾿ξ ἰ5 ἱποοῖσοοῖ ἴο 
ΒΌΡΡΟΒε ἴδδῖ ουὔἵ ,οτὰ ρΡοϊπέεα ἴο ἰῆς πιδὴ᾽β ρῃγ- 
Ἰαςίεσυ, πο Ηδ 5818 : "Ηον τεδάδϑί μου. 

γεσ. 28. Τρΐθ ἀο δηὰἃ (που 881} 1:ἴνο. Τυὺς 
ἴῃ 41} ᾿ςᾶ865 : ΔΩ οπδ ὙΠΟ οδῃ δῃὰ Ἂἀο68 ἴονε 
Οοά δηὰ ᾿ἰ5 πείρῃῦροσ ἴπ18, ἢ45 δἰγτεδαν Ὀθερυη ἴο 
Ἰνς, ῃ45 8ἍΠ δαγῃεϑῖ οὗ δἴεσῃδὶ 16. Τα Ρδγδὺϊς 
ὙΠ Οἢ [ΟἸ]ονν5 15 θυΐ Δ41ῃ Ὄχρ᾽ δηδίίοῃ οἵ ΠΟῪ τυ ςἢ 
ἰ5Θ τηδαηΐ ὈΥ “118. Βυῖΐ ἴῃς ποχὶ ψεῖβα 5ΠΟῪΒ 
ἴμαι ἴῃ Ἰανγεῦ ὑπάετβίοοά οὖγ 1οσὰ ἴο ἱπιρὶν 
ἴῃαι ἀξ λἀαα ποῦ ἐδμς ἀθησ. Α58 ἴπε ἔδί]υτα 15 υη]- 
νοσβ], τῇ6 ἘΣ Εν μὐ μον αυσϑιίοη 18, ἮΟ ν}}}} 
ΘΠΔ0]6 υ5 ἴο ἀο [8 ὺ ΤὨῊ]8 αυσβοη 18 ποῖ λη- 
βυνογεα Ὦγ ἴπ6 ράγΆ ]6Ὲ ψὨΐΟς 10] ον5. [“Κὸ [Πς 
ϑοσοη οὐ ἴῃς Μουηΐῖ, [ἃ 15 8η ἐχροεέζίογε οὗ ἐΔέ 
στο αμπα α ῥγεβαγαΐίορ 70» 116 ροεῤεῖ, μέ πο {δε 
ρυερεί ἐιδεί, -το ἴὰ Ἰομ νὶ. 29, οὐῦ 1 ,ογὰ δηβυγεῦβ 
ἃ 5:Χ 1187 απεδιίοη ὈΥ βρεακίησ οὗ ἐδίτηῃ, Ὀὰϊ [15 
Ἰδνυευ τνὰβ ποῖ Ργδρασεα ἴου παῖ, Ηδ τηυβὶ ὕς 
ἤγβε ἱδυρῃϊ ἢἰ5 ἔα υτα ὈΥ δῇ Ἐχρ]αηδίίοη οὗ ἴῃς 
γεαυϊγοπηθηῖβ οἵ [ἢ ἰανν. 

ψεῖ. 29ῶὅ. Βαηΐ 6, τἱδεΐπα ἴο ἐπ  Ὑ ἰπιβοῖΐ, 
ἴο ἀδοίαγα Ὠἰγλβεὶῦ ἰρηΐϊεουβ, ΟΥΟΥ δραϊηβῖ (ἢς ἰτὰ- 
ΡΙεὰ ονασρε. Ης νουϊὰ ἀεξεηα Εἰπιβε 1 ὈΥ ο]Α]πι- 
ἴὴς ἴῃδὲ ἣς μαὰ ἔυπ)|1εἀ (ἢ6 σοτηπιδηά πὶ ἴΠ6 
Βοῆβς ΜΠΟΝ τῆς [εἰνἣγν2ὰ δἰίϊδοῆθεα ἴο [(ἢς ἴουπι 
“παρ θοΥγ᾽ -ττὰ ΨΕΙΥ ΠΑΙΤΟΥ͂ ΟΠΘ, Ἔχοϊασίησ 88- 
ΤΩΙ ΔΠ5 δπα Οεηῖ]ς5. -- Ἅὴ.Ὸ ἰδ ΣῪ πΟΙΔὮ ΡΟΣ ἢ 
ΤῊΪ5 ἱπΊρ}165 : 1 πᾶνὲ ἔ16]1εἀ τς τααυϊτοπηδηϊ 
δοσογάϊηρ ἴο ΟὟΥ νἱεν οὗ ἴῃς τηρϑπίηρ, 40 γου ἰπ- 
ἴεγργεῖ [ἃ αἰ εγεηεν ὁ᾽ ΤῊς αυεβάοη ἀϊὰ ποῖ Ἰη- 
νοῖνα αἰγεοὶ ποβο]ν, Ὀὰϊ 4 ἢΔ]{-ἀνδκεηθα οου- 
βοίδηςα δηὰ βοῃης ὙΠῚρτ 655 ἴὸ Ὀὲ ᾿ἰπβίστυςίοά, 
[που ἃ ἘΠΕ ΠΕΉΕΟΝΕ ἀεϑῖγε " ἴο σεῖ ουἢ οὗ (ἢε 
ἀΠΠου Υ ̓ νν45 ἴἢς Ἰοδαϊπρ πηοίϊνα. --α Θοπλς ΤΠ] ΠΚ 
τηδὲ ἢ ἱηϊεμαδα ἴο δϑὶς {Π1|5 αυσβίϊοη ἔσοιη ἴῃς 
βχβῖ, δηὰ τῃδὲ " νϑῃηϊηρ ἴο υ5Ε} Ὑ Ὠϊτπη56]᾽ Το δη8 
ἴο ᾿υ5} 7) Ηἷ5 ραϊάπρ ἃ φυσβιοῦ νὩ]1Γ} δά γεςεϊνεὰ 
80 5ΙΠΡΪῈ ΔΠ ΔΏΒΨΟΥ : 48 ἱξ ῃῈ ψου]α 5840 : ΓᾺΥ 
αυεϑβέοηῃ 15 ἠοῖ γεῖ δηϑνοσγεα, ἴῃς τηδίῃ ρΡοϊηϊ 15, 
“Ὑ}0 15 ΤῊΥ πεικαθον Βυι [15 ΒΌΡΡΟΒβ65 ἴοο τηυςῆ. 

ΤΗΕ ΟΟΘΡΕῚ, ΑΓΓΟΚΌΙΝΕΟ ΤΟ ΕΌύῦΚΕ. 413 
νεῖ. 320. Μαϊκίηρ ΤΟΡΙΥ. 1,1, ὁ ΑἸ ὑρ,᾽ ἃ «., 

πα κίηρ δἰ φυσδέίοη ἴῃς Ῥαβὶβ οὗ δὴ ἐχῖςηαδὰ τὸ- 
ῬΙγ. -- Α οοσίδίῃ 8πη. Α εν 15 τηιοαπῖ ; Ὀπῖ [ἢ ]5 
15 ποῖ τηδᾶς ῥγοιηϊποηΐ, ῖπος ἴδε τηδίη ἰοββοῃ οὗ 
1ἴη6 ΡΑΥΑΌ]Ὲ ἰβ ποὶ ἰονα ἴο δποιηΐθϑ, Ὀιὲ ἤστέ 20 
"παρ ὧς “με, Ἀυμηδη τ, ΡὈΒΙΔΠΙΉΓΟΡΥ. --- 788 

ἄοσσιι ἔγοσι Ζοστβαῖθηι ἴ0 7οχίοιο. ΤὨς 
ἸΟυΓΏΘΥ "νὰ ΠΠΟΥΔΙΪῪ " ἀοννη,᾽ Ὀυϊ 1 νγὰ8 υὑϑυ8] ἴο 
ΞΡΘΔΚ οὗ “ροϊηρ ὕρΡ᾽ ἴο [εγυβαὶθαλ, ἴῃς οσδρὶ δὶ 
ον. Τῇε αἰβίδῃος νγὰ5 ἀῦουξ οὔθ Ὠυπάτεα δπὰ 
ΜΕΥ Εοπιδῃ 5ἰδαϊΐα, οὐ ϑενεηΐεεῃ ΕΏρ ]Βἢ πι1}65. 
Τῆς ἱποϊαθηΐβ οὗ [Π6 βίἴογυ ἅτὲ 411 ῬΡγοῦΌδ]ς, 48 18 
υ508] ἴῃ Οὐ 1, οσγα δ Ρασγαῦϊεβ. Τῆς ῥἷδρα ννῆετα 
(16 ΡΑΓΔΌΪς ψγὰ5 υἱΐεγεὰ τὰν ἤᾶνε ὕεοη αυὐἱΐς 
ΠΟΥ {πὸ ταρίοῃ Ὀοΐνοοη [εγυβαῖθπὶ ἀπ [ςτίοῃο. 
ΓΟ ογίδίη]υ ἃ ννὰβ ποῖ ἰῃ 1116 6 οὐ ϑαιηλγα, Ὀαΐ ἰῃ 
7υάξᾶ ογ Ῥετσβᾶ --- δηὰ ἴδε ἰαίίεσ Ὀοτγάεγεα οἡ [ετ- 
1 Πο. --- ΕΔ11 διβοῦρ ΤΟΌΌΘΣΒ, ποὶ “ Τῆϊενοβ,᾽ Ὀυὶ 
ὨΙΡΉΜΑΥ ΤΟΌΡΘΙΒ, ΠΟ ΕΓ ΠΌΠΊΕΓΟΙΒ. ἴῃ (παῖ 
νἱοϊηϊῖν, Τὰς τοδὰ δὰ τπγουρὴ 4 ν]]άεγπαβϑ. 
ἈΑςοοτγαϊΐηρ ἴο Τεγοόπιθ, 1 τγαὰβ σα! δὰ (ΠεῸ στοὰ οΥὕ 
ὈΙοοαΥ ψγαΥ, ἀπ ἰῇ ἢϊ5 {ἰπ|ὸ 4 Εογίδῃ ἴοτί δηὰ 
φαττίβοη ἡγοσα περαςβα τΏὭοτς, ἔου ἴδ ῥγοϊεοστίοη οὗ 
ΤΑΝΕ ]ετθ. ΤῊΪΒ τηδῃ ἰ8 τεργεοβοηϊεὰ 45 Ὀσαὶη 
ἸΠΟΓΑΙ βυττουπαάοαὰ ὈΥ ϑυσἢ τοῦΡΕΙΒ, Ψ ΒΟ θῸ 
δῖ σὶρ ἷπι, 1. 6.,), οὐ δνοσγίῃϊηρ Ὡς Πδὰ, διὰ 
Ὀοδὲ ἷτα, ΡΥΟΌΔΌΪ ἱπ σοπβεαυδηςς οὗ ἢ]15 τεβϑὶβί- 
ΔΏΓςΕ. --- ϑαυίηρ ἷπὶ 8417 ἀθαὰ. ὙΥΠπουϊ οοη- 
ΠΕΓ 45 ἴο ἢΪ58 ουπαάϊίίοη, ὙΠΟ 15 Ρ]δοςα 481 ἴο 
ΒΠΟῪ Πὶ5 παρὰ οἵ ΒΡΕΘαῪ ΠοΙρ. 

νοεῖ. 31. ΒΥ οἴδῆοθ. [ἢ τῆς ἰδησυάρσε οὗ σοπὶ- 
Ἰηοῇ 116. Α5 ἃ ἔδοϊ, πιοβῖ ορρουίυπ 68 οὗ ἀοίησς 
ἔσος ΟΟΠῚΘ 85 ἰΐ γΕσα " ΌΥ σῆδηος,᾽ Ἰπουρσῇ ρῥγονὶ- 
δητ4}} οτάοτεα οὗ Οοά, ---ΟΑἫἈοοχίδίπ ὑσίϑδὶ δ 

, δἴοα. ΤῊ παίυγαϊποϑϑ οὐ (ἢῆς ρδζγαρὶθ 15 
ΓΟΙΔΓΚΑΌΪΟ. Τουίο πο ννὰ5 ἃ ῬΠΟΒΕΥ οἰ, δηὰ τῃς 
Ρυγίοϑίβ ψουἹὰ ργὸ ἴο δηαὰ ἔγομῃ [ογυβα δι ἴο Ῥετ- 
ἴογπι {Πεὶγ ἀπ 165 ἰπ ἴῃς οτάϑυ οὗ {ΠΕΣ σουγβ68. 
ἼΠΕ οΆ86 5 τῆοτε ρΡοϊηϊαα, ᾿ξ 118. ομε ἰβ τερατάεά 
85 ΟΘΟΙΏΪΩΩῴ ἔγοπι ὈΓΘΒΟΪΥ αὐ ἴῃ ἴΠ6 δοιιδε οὗ 
Οοά. --- Ηο νβεβοὰ ὮΥ οἡ [16 ΟἾΒΟΣ αἰὰθ. Ἀ1ὰ ποῖ 
Ἔνθ δίορ ἴο δχδηϊης ἴῃ6 πιδη8 σοπάϊίοη. [ἴῃ 
16 ῥσυίθβυ δ οᾶ56, ὑγιὰς βθοῖηβ ὑσογηϊπθηῖ. [ἢ ἴδ 
ΔΟΌΩς Ὡς αἰβορεγεα τῆς 8βρίγιῖ, τπουρὴ ποΐῖ τῆς 
Ἰειεγ οὗ [6 Μοϑβαὶς ὰνν (Εχοά. χχἱἹ. 4, ς; Πευξ. 
ΧΧΙΣ. 1-4; 15. Ἰνἢ}}, 7). 

γεν. 32. ἴπ Ηἶκθ ἸΏΔΏΠΟΥ ἃ 1ουἱθ δ1δ0θ. Απ 
ἸΠΕΘΙΙΟΥ Τα Πἰβῖοσ οὗ τῆς ἴανν, εηραρεοα ἴῃ τἣς 86Γ- 
νίοα οὗ {Π6 ἴεπΊρ]6. -- ΔἸὯὯ26 ἴ0ο [Π0 1800, εἴς. 
ΤῊΣ πολοϑὲ ἘΠΡΊ 5} εααυΐϊναϊεπε ἔογ ὈοΙἢ ἴδ 
1,εν}ῖ6᾽5 οἶος δἂπὰ Ἴοοπάυοσϊξ νου] ρῬγοραὈΪΥ Ὁς 
ἐουπά ἴῃ ἴπε ψοζὰ “νεδαϊς. ῖ 

εν. 33. Α οογίδὶῃ βαπιατίΐδη. ΤὭς ἼἽποῖοα οὗ 
ἃ ϑαιπιδγἊτδῃ ἴο Ταρταβοηΐ (ἢ8 σμδγδοῖευ ϑἤονβ 
(δαὶ [πῃ ψουπᾶξδα πιδῃ νγὰ8 ἃ [εν, αϊ (ἢ18 18. ἃ 
ΒΕΠοΠαδΥΥ ἰπουρῃῖϊ. ὙΤὴς Θατηδυδπ8 τνεγα αθη- 
1165 ὉΥ οχίσγδοϊοη, θυῖ ἢ τῇς Ῥεπίδιίευςσ ἢ ἰπ 
ΠΕΣ ρΡοββεβϑβίοῃ. -- Ηθ 'ψὰ5 πιονϑὰ ψὴτἢ οοπιρδ8- 
βίο. Ετόοτῃ {5 ἔδοϊϊηρ 411 ἴδε βυθβεαυςηῖΐ Δ0- 
οπβ ἥον. Τῇς ἤτβξ δῖερ ἴῃ Ὀδοοπλὶπρ " ψοοά 
ΘΑΙΔΙΓΙΔΠ8,᾽ 15 ἴο οὈϊδίῃ τἢ]8 ἔδεϊϊησ. δΒιυῖ Ἰανν, 
Βοοα τεοβοϊυθοπβ, θαι] ποσὶ Ὄχδτῖρ]65, δπὰ 
τῆς ὙΠ0]6 ἌΓΓΔῪ οὗ πυπιδῃ ΓΤοπίτὶνδῆςσεβ ἔα] ἴο 
οτοαῖα ἰϊ. [1 15 ἰδαγπεὰ ἔγοπι (τί β. -- " Μδγκ ἴῃς 
Ὀεδα τα] ΟἸἸπαχ. ἘΕἸγβὶ τῆς σοπιραβϑιοηδῖα ἢδασί, 
{μ6ὴ τῆς ΠεΙρὶπρ μᾶπά, ποχὶ {πε τεδαγ ἰοοῖ, ΠΠ4}}Ὺ 
πε {πι|6- ποαγίεα ομαῦρο.᾽ Μη Οοβίογζεα. 

νεγ. 34. Ῥουσίῃρ οὐ ἔδποπμι οἱἱ διὰ ψίηθ. ὙΤΠε 
.50}8] το 16 6168 ἔοσ ψουπάβ ἴῃ ἴῃς Ελϑῖ. --- Οἡ. δ 
οὔσηι Ῥοδεῖ. 850 τπδλῖ ἢε νι κεα Πἰπιβοὶύ. Ταῖς 
ΡὨΣΔΏΓΉΠΣΤΟΡΥ ἱπνοῖνεβ 56][-5δουιῆςα. -- Δπ πη. 
ἘνἸάοητν δὴ ἱπη, ἴῃ οὐγ 5εῆβε οὗ ἴῃς ποτὰ, δῃὰ 
ποῖ ἃ ολγανδηβοσδὶ. 
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γεῖ. 3 δ: Ἠὸ ἰοοῖς οαξ. ᾽να πασγγδίίοη. --- ἦψνο 

ΡθποθΘ. Κοιηδὴ σεμαγ. ΤΠα να]υς οὗ τῆς “" ἀδηδ- 
τὶυβ᾽᾽ ἢΔ5 ὈδΘ νΑ ΟΌΒΙΥ οβυσηδῖοδα, ἔσγοτῃ βενθη δἀπὰ 
ἃ [ιλ]ξ ἴἰὸ εἰρῃξ δπὰ ἃ 18 ρεποεὲ Ἐρ] 5ἢ (δέζεεπ 
ἴο βονοηΐδοη οοηϊ5). Τα βιὰ Μὰ 5υΐδοϊεηξς ἴο 
τηροῖ [6 Τ᾽ 5 ΠδοΘβ510165 ἔο1 βοπὶς ἀδυ5 δἱ ἰδδϑβῖ, 
-1. ΤὨῖβ 15 ερδαδίϊο. --Ἔ- ΈΘΩ 1 οὐδ ὍΘΟῖκ 
δραίῃ. 1ἴ ὯΔ5 Ὀδεη ἱπέεττεα ἔγουῃ {Π||5 ἴμαὶ (6 
ΘΑ ΔΓ 2} νν85 4 ἴγανε]]πρ τηθτοραπί, νὰ. πουϊὰ 
50011 ΓΕΙΌΓΗ. 

γεν. 36. ὙΪΙΟΣ Ὀϑοδθθ ποῖρη δον ἴο εἶπ ἴπαϊ 
91} Ἐ16 ΣΟ ΡΟΙΓα ὃ Τῆς οτἱρῖπδὶ ἐπι ρ]} 65 ἃ 
Ἔτηδηδηΐς οσοηπάϊτίοη ; ἴπ6 ταϑυ]ῖ οὗ ψῆλὲ δή 
δὴ ἄοῃα. Ουτγ ΓΙ, οτὰ ἴδκεβ ἴῃς τηδίῖου οὐὖἱϊ οἔ 

{πε τεδοὶ οὗ ργονίουβ οἰγουπιβίδηςεβ οὗ πδίϊοπδ] 
ἃπα γε] σίου, πὰ σομρεὶβ ἃ ταρΡῚῪ οὐ ἴῃς στουπα 
οὐ ψ αὶ δὰ Ὀδθὴ ἄοπθ. ΕὙτίποΥ, ἴπῸὸὶ ἰανΥοσ 
πδὰ δεκεοὰ “ὟΟ ἰβ5 τὰν πεῖρῃροτ,, 2. Φ., σοῦ 1 
Βῃουϊὰ Ιονθ. Α ἀἴτεςῖ σουπίεγ-αυσβίοη που]ὰ 
μάνα ὕεεη : Βοῖη αἰὰ ἴῃς ϑαπιδγίαῃ τοραγὰ 45 
ἢ5 πεῖρῆρου ὁ Βυῖ οὖἦ 1 ,οτὰ ἱηνεγῖβ ἰῃς απ68- 
ἴοπ, Ὀόσαυθε [πε τεϊατίοη οὗ “πεῖρῃθοτ᾽ 15 ἃ πηὰ- 
ἴυδὶ οπα, δπὰ αἷβο, θδοδυβε Ης ν]ϑῆει ἴο μοϊὰ υρ 
16 δοῦνε ἀυίν οὗ ἴτε ἀεϑρϑεά ϑαπιαγιίδη. 

γεν. 37. τμα δδονοάᾶ ο η. Τῆς 
ΘΟΠΟΙ810Ὴ 15 ἰσγοϑβιῖ Ὁ16, θαϊ ἴἢ6 αν ἀοδ5 ποῖ 
0811 πὶ “ἴπ 6 ϑαιπιηδγίίδη.᾽ --- 60, δῃὰ Ἃο ἴδοι ᾿16- 
ψἷδὁδ. Τῆς ἱδνυεῖ Μ»28 ἰδυρῃϊ ΠΟῪ Οἠς ΤΟΔΙΪΥῪ 
Ὀεσοπιεβ ἴῃς περ ροῦ οὗ δποίμεγ, παπιοῖν, ὈΥῪ 
δοῖῖνα Ἰονε, ἱσγεβρεςοίΐνε οὗ πδίο Δ] ΠΥ οὐ τεϊρίοη. 
ΗἸ5 ᾳυεϑίίου, “ΠΟ 8. ΠΥ ΠΕΙρΏΡΟΙ,, ννὰ5 δῃ- 
βνοῖεα: Ηκς ἴο Ὑῇοπὶ γου σεράδ ἴδ ἴο 580 
ΤΏΊΘΤΟΥ ἰῇ ΟΥΘΥ ἴο Ὀδοοῖης ἀξς πεῖρῆθοτῦ, 15 ὙΟΌΤΣ 
περ Όοσ, Τῆε αὐυσδίϊοιν 18 δηβυνεγεα σμες ὑὸν αὐἕ, 
ΑἸ] ᾶἃγὰὲ οὖσ πε ρῃ θοῦ, ἤθη να ἤδνα ἴπυ5 ἰεασηδα 
τυλαΐ τῦῦ στυέ (0 γπ4»ε αΣ 671. 

ΤὨΕ πιδίῃ ἰθββοη οὗ ἴῃς ρδσγαῦῖα ἰ8 οὴς οὗ ρῆϊ- 
ἸΔΠΙΏΓΤΟΡΥ πιδηϊξεβίηρ ἰϊβεὶξ ἢ πυπιᾶηα, 561{-5Δ0Γ]- 
ποίηρ δςῖβ, ἴο 811 ἰπ πος, ἰγγεϑρδοῖνε οὗ ἃ}1 οἵπαοσ 
δυπιδη ἀϊδιϊποίοπβ. ΑἸ] τὨγουρὴ ἴἢ6 ΟΠ γί βιδη 
σεπίυγ!68, [15 ἰεβϑθοῦ Πᾶ58 Ὀδεη ὈΘΟΟΠΆΪΩΡ ΠΊΟΓΕ 
Δα Ἰηογο ῬὉσοπηίηθηῖ; υϊ Π48 πδνεῖ οὗ [186] 

᾿ ΤΏΔ6]6 τῇδ ὈΠἸΔΠχορίς. Ηε ψνῆο ἰδυρῆὶ ἴῃς 
Ιεβδοὴ οδϑὴ δῃὰ ἀοδβ ρίνε ϑίσοηρίῃ τὸ ῥυΐ ᾽ξ ἰπίο 
Ρτγδςοιίοθ. [Ι͂ἡ τῆς Ὠρμεϑῖ βοῆβϑε οὐσ Γοσὰ αἷοπα 

ΤῊΕ ΟΟΘΡΕῚ, ΑΓΓΟΚΌΙΝΟ ΤΟ [ῦὙὙΚΧΚΕ. [(ἩΑΡ. Χ. 25-42. 

Π458 Ῥεγίεςιν βεῖ ἑογτιἢ ἴῃς Ἑσῃαγδοῖοσ οὗ ἴῃς σοοά 
δαπγδλγίίδη. Τα Ὀεβὶ ὄχατρὶς οὐ νῆδῖ τνὰ (2]] 
“Βυτηδηϊ ᾽ τηυϑῖ ΠΕΟΟΒΒΑΣΪΥ ὃς ἐουπὰ ἴῃ “ἰῃς 
ϑοὴ οὗ πιαπ,᾽ Τῆς ἴονε οἵ (ῆηγίβὶ ἰ5 Ὀοϊῃ τῆς 
ὑγρε δηὰ τῆς βουζος οὗ [8 Ιονα ἴο οὐγ πείρῃροσ. 

ἢ]5 τυ ἢ ΠΔ5 Ἰεὰ ἴο δῃ σέφρυγέεαζ Ἰαϊτεγρτεϊδίοη 
οὗ {πὸ Ραγαῦὶθ. Τὶβ ἱπίοσγρτειϊδιίίοη, Ἡῖσἢ Ὧδ5 
Ὀεεη ἃ ἐδνογῖς ἔτοηι ἴπΠ6 δαγὶν σδηίυ 1658, ἰ5 5ὺρ- 
ξεβῖῖνε δπὰ ἴῃ δοοοσάδῃος ΜΠ τανε ἰσυτῇ, 
τηουρἢ ΡγΟΡΔΌΪΥ ποῖ ἴῃς στῇ οὐὖὐγ 1 οτὰ τονθ 815 
ἤοσε. Ασοοτάϊηρ ἴο {815 νῖενν, ἢ ἴγανθ] ]ο  Ταρ- 
τεβοηΐβ ἰ(ῃς γαεέ οΥ “α»ε βοὶηρ ἔσοτῃ ἴδ 6 Βοάνεηϊγ 
οἰγ (7 γυβαὶ θη) ἴο ἴῃς δοσιυσβεα οὴς (76 ΠΟῈΟ ; 
7οβῆ. νὶ. 26) ; τῆς ΤοΌΡεῖβ, ϑαίΐδη ἀπὰ ἢἷ5 ἀρθηΐϊβ ; 
τῆς 5ἰαϊα οὗ (δδ ἰχάνο]]εσ, ΟΌΥΓ ἰοβὲ δὰ 6 ]0]655 
οοπάϊιου Όγ παΐυτε, ὁ ΒΑ]  ἀοδά᾿ (θείῃ ϑοιπιεῖϊτης5 
υτροὰ ἀραίπδε ἴτε ἀοοσίτπε οὗ υμηδη ἱπ4Ὁ}}}1ν) : 
186 ργεβῖ πὰ 1 εν]ϊε, ἔπε ἱποβίσδου οὗ με ἴδνν δῃηὰ 
ΒΔΟΓΙῆσα ἴο ΠΕΡ 05; ἴῃς Οοοῦ ϑαιηδσιίδη, οὐζγ 
Ιοτά, ἴο ποτὶ ἴπε [εὖἰὴνϑ Πα 7.81 5414 (] ὁ νἱϊῖ, 
48) : “ϑαᾳγ νναὲ ποῖ νν6}} (πδὲ του τί ἃ ϑανπαγίίαρ, 
δηα Παϑῖ ἃ ἀδνὶ] :᾿ ἴῃς σμάτρα ἴο ἰῆ6 ΠΏ -ΚΕΘΡΘΤΥ, 
τῆς οἴαγρε ἴο Ηἰξ πιϊπἰβίεσβ, (ἢς ῥτοσχηϊϑεὰ γεϊαυγῃ, 
πε ϑεοοπὰ Αἄνεπῖ. ὅϑοτις ργὸ ξυγίῃεῦ δηὰ τπᾶκε 
186 ἴδῃ γαρζγόβοηῖ ἴπὸ ΟΠ υΓΟΣ ; τῆς ὕννο ἀ6 ΠΔΠ|, ἴῃς 
ἴννο βϑδοζδιηδπίβ, εἴς. ϑυοῦ ΔΠΔ] ΟΊ 5 τὰ ποῖ ἰη- 
[ογρτεϊδοῃΒβ. ---- ΕἸΠΔΙΪΥ, [15 ΡΑγΔΌΪ6 τεΐεγβ ἴο ἰονα 
οὗ τηλῃ 85 πιλῃ, ποὶ ΟΠ σβύδῃ Ἰονε οἵ (ὴς Ὀτείτοη. 
Α ΖεΔ] ἔοσ [δε Ἰαϊῖεσ, νι ἢ ονθυ!οοκβ ἴΠ6 ἔοιτΏ σ, 
Ῥεοοῖηε8 Ῥῃδγίβαϊςαὶ. ὙὉῆδ Ῥάᾶγδῦϊθ, ΤΟΥΘΟΥΘΟΙΊ, 
Τορτοβθηῖβ ἴῃ6 ΠυΙΏΔΗΪΥ 45 Ἐχογοῖὶβθα ΟΥ̓ οης ἰὴ 
δεοῖυδὶ αἀοςσίγίηδὶ εἰτοῦ, δηα ἴῃ6 ᾿πμυμηδηϊΥ ὉΥ 
ἴῆοπα ψῆο ψεγῈ πδάσοῦ ἰδ τυ, οὐ ποάοχ ἐδῶ 
Ουγ [,ογὰ σου]ά ποῖ πιεδῃ ἴο βϑῆονν πον σοοά ἀφεαβ 
Γεϑυϊοα ἔτοπι ποϊάϊηρς εἰτοσ δηᾶ ὉδΔα ἀοαα5 ἔτγοτϊῃ 
ΠοΙαϊηρς ἴῃς ταῖῃ ; τῃουρὴ βυςἢ ΔῈ Ἰπέεγθηςβ 15 ἔγος-. 
4υδηῖὶν ἑοσοεὰ οα πε ρᾶϑϑαζθ. Τῆς ϑαδιηδλυδη 15 
Ὀτουρῆξ πη, ποῖ Ὀδοδυβα οὗ ἢ 58 [Ππεο]ορίοδὶ νον, 
δυϊ Ὀεοαυβε ἢ ὑεϊΪοηρεὰ ἴο 4 τᾶοθ ἀδβρίβεα δηὰ 
δαίεὰ Ὀγ δε [εν8, 850 88 ἴο ρῖνε ροϊηῖ ἴο ἃ Ἰεββοῃ 
τηδδηΐ ἔοσ ἃ εν. Αἱ τς βᾶπιθ [{π|ὸ οὐ 1 ογὰ 
ἄοας βϑῆονν υ5 ἴῃαϊ Οἠδ ἴῃ βρεουϊδῖϊνεα ΕΥΤΟΥ ΠΠΔΥ͂ 
ΡῈ ῥσδοίί δ! ΡΠ ΔΗ ἤτορίο, δπὰ ἰποϑε μοί αϊηνΡ 
ΡΓΟΡΟΓ τε] ρίουβ δάφογίξς ΤΑΥ͂ Ὀ6 ΤΟΔΙΪΥ πῃ υπιδῃ. 
Τῆς ἔοστηδσ ἰδ σου νῦν (ἢ ὈείοΥ τηδῃ. 

ΟΗΑΡΤΕΚ Χ. 38--42. 

Ουνγ Ζογα τμπ δες ἤομδε οΓἡΓἹ 2 3ἅ3ϑαγίδα απα ἴα». 

48 Ν ΟΥΝΝ 1ἴ οσᾶπγε ἴο Ρ855, 85 ἴῃεγ ψεηΐ, ἴδ} ἢ δηΐεγεα ᾿ἰηΐο ἃ 
]οδὴ χὶ. ε, 9 4 - ΓῚ α 

σοτγίαϊη ν Προ: ἂδηὰ ἃ Ἴεγίδϊη οπιδη παπηθα “5 Μαγίῃδ " το πν κ 

10 "τερεϊνοα ἢϊτμῃ ἰπῖο ἤεῦ Ὦοι56. 

ΟἼΜδτγ, ψὩϊοἢ 3 4150 “βαῖ ὃ αἱ Γεϑυβ᾽ ὁ ἔεεῖ, δῃά πεαγὰ ἢϊ5 νοζά. 
Απαᾶ 886 δὰ ἃ 5ἰβίθσ Ἷδ᾽ δα, ἀκᾷρ. χικ. 

6: Αείβ5 χυ!, 
"ἱ ]Ἄτλες Ἰὶ. 

40 Βυὶ Ματίῃα νὰβ οὐ ογθά ὅ δροιΐ πιο ἢ βογνίηρ, δηα σδπὶα ἴος (διαρ. νἱϊ. 

πὶ, δΔηά 5414, Ι,ογά, ἀοβὲ ἴμοι ποῖ οᾶγα ἴμδΐ ΠΥ βἰβίθσ βαῖῃ 5 ἀκίς χκῖις. 
ἰεῖξ τὴβ ἴο βέγνε δοης ἡ 4 μα {πϑγείογε [ἢδϊ 8ῃ8 πεὶρ πηδ.. ἘΤΥΤΤῚ 

ἀτ Ληά Ϊ65ι5ἷ δηϑννεγεα δηα βδά πηῖο ἢθσ, Μαγίῃα, Μαγίδα, δου ΠΡ Ως 

42 “ατί οαγείι] 5 δηὰ {σου ]θοα δροιῖ τάδηγ τηρα: Βιυῖ ἐοπα την τον τυρς 

1 Νον 85 ἴδογ ᾿ουγπεγεα (σεεογάέη 9 Ζλ4 δεξί στίλον 145) ᾿ ἀαταβίν ες 
3 γγῇῆο δ οαἵ ἀονῃ 4 γἀε δες σωΐλογεζίός γεαα ἰὴ 6 Ἰ,οτὰ 8 
ὅ αγαβϑβϑϑοά δ ον» Ὠδιῃ Ἧ 4“}ὲ δεεί αμέλογέϊέφς γεαά τὰς Ἰοτὰ 
8. ΔΗΧΙΟΙΚ 



(ΓΗΑΡ. Χ. 318-42. ΤΗΕ ΟΟΘΡΕῚ, ΑΓΓΟΕΚΌΙΝΟ ΤΟ {ὕΚκΚὲῈ. 415 
15 πράξῃ] ;9 δπὰ 19. Μδῦγ δίῃ οἤοβθῃ 7} τ[Πδῖ 1} σοοά ρατγί, ψῃίοἢ 7 ἘΡ χνὶ 5. 
584}}] ποῖ Ὀ6 ἴδκδὴ ἄνγᾶὺ ἰγοπὶ Πεσ. 

9 δυΐϊ ἴΠΕΓ6 ἰ5 πεδὰ οὗ οἠβ (πίη 
11 τῃ 8 

σατο 

ΟἸΒΟΟΜΒΤΑΝΟΕΞΒ. ὙΒεῖα οδη Ὀὲ ΠΠ||6ὰ ἀουδὶ 
τῆδλὶ (ἢ Ρεσβοῦβ ἤδσα βροόίκθῃ οἵ όσα ἴῃς σέρζξγς 
Ὁ Ζακαγς, τλαὶ ἴη6 Ρἷδος ννὰβ ϑ'είλαην, δπὰ τπε 
τὴς ποατ ἴῃς ἔεαβί οὗ Ὠϑεάϊοδίίοη. ΤῊ ἴνγοῸ ΡεΥ- 
80Ώ58 ἢδανεα ἢοϊ ΟὨΪΥ ἴδε βάτης πᾶπιθ8 δυΐ [ἢ 6 ΒΆ1η6 
Ομαγδοΐουβϑ, 45 ἴῃ ἴτο δἰβίεσβ αἀδϑβοσ θοα ἴῃ ἴοῃῃ 
Χὶ., χὶὶ, [15 πὸ οὐ͵εςοη δὲ 50 νν6}} Κπονπ ἃ 
Ῥέϊβοῦ 245 [,4Ζϑτπ|5 ἰ8 ποῖ τηθηϊοποα. Αραϊηβί 
Ρ]αεὶπρ {πὰ ἱποϊάεπὶ αἱ Βεΐπδηνυ, ἰξ μὰ8 θδεπ υτρεὰ 
πὶ Γὺκς γεργεβοηΐβ ἰἴ 25 ἱα κίηρ ρίδος οἡ ἃ Ἰουτ- 
ΠΕῪ ἔγοτη δ] 1]ες ἴο [ετυβα θη, ἀπα Ὀδΐογα }ογῖοῃο 
νν25 τοδοπεα (οἤᾶρ. χν]]. ὖ5) Βυϊ ἔτοπι [οὔ π᾿ 8 
Οοβρεὶ, ψῆϊοῃ [6115 ὺ8 [δὶ ἰῃεβε βἰβίεβ ᾿ἱνοά 
ἴῃ Βείδδην (7 δη χί. 1), γα α5ὸ ᾿δᾶσῃ ἴῃδὶ δῦουϊ 
1818. {ὺππὸ οὐζ Ιογὰ νἱ᾽βιϊθα 7εγυβδίετη (δὲ τῆς 
ἔεαβὶ οὗ Ὠεάϊοδιίοπ). ΒΟΙΠΑΠΥ ννᾶ5 ΠΟΑΓ ἴο [6 γι:- 
βαΐδπὶ (αουϊ δῃ Πουτβ νν]κΚ), δῃαὰ ἃ ἐγεαυεηῖ 
ΡἾᾶςε οὗ τεβογὲ ἔοσ οὐσ [τὰ ; ἀουθε1ε55 [[15 ἔΔπι- 
ΠΥ οἔζεπ τεοεϊνεα Η πὶ ἴδεγα. 

γεν. 38. ΑἊ ἡουσογοὰ. Ὀυγηρ {πε ρτεαῖ 
᾿ουσηου ἔγουη (8}116ς ἴο 7Θτυβδ]θη, βροΐδθη οὗ ἰπ 
τ(η1ῖ95 ρατὶ οἵ ἴῃς (2ο8ρεὶ. --Α οοτίαϊῃ : 
[ακὸ ἀοεβ ποῖ 840 Βείμδηυ. Τῇ πᾶπῖθ ἰβ [2 
ΠΟΓΣ ἔδηλ ΑΓ ἴο υ8 ΤΔη ἱἰς του] πᾶνα Ὀδθη ἴο 
ΤΠΘΟΡ 8. --- Μασ. ΤῊς πᾶπιε τη 68η5 “δάγ;,᾽ 
δηβυνοσίηρ ἴο ἴπ6 Οτοεκ νοτὰ υϑεὰ ἰῃ 2 Ἰοδῃ ]. δ. 
--Ιπῖο ΒΟῸΣ βοῦδθ. 9ὅ[ε νψγαδϑ ῬΓΟΌΔΟΪΥ ὑπ εἰν 
βἰβίεσ, ἀπά ἤεῆςς (ἢς ἢοβϑίεβϑ8. ΤΠΘΟΓΕ 18 0 ῥσχοοξ 
τηδῖὶ 8ὴ6 ττὴᾶῶϑ ἃ ον, οὐ ἴῃς ννῖξα οὗ ϑσηοῃ δα 
ἸΕΡΟΥΙ (8ες Μαῖϊ. χχνὶ. 6). [Ιη {Π 18 ἄγβί τηθηςτοῃ 
οὗ ἢΟΥ, 458 τεροϊνίηρ οὐζ Τιοτὰ, ἀουδε]ε85 πῃ 
δτελῖ 7ογ, γα ἢδλνα Δῃ [πἰἰπιδῖοη οὗ ΠΕΙ σΠδγδοίεγ. 

γεῖ. 39. Μαυ. Τῆς ποϊηδη, οϑο 8.08ε- 
ασυεπὶ δοῖ οὐ ἰονθ νυᾶβ ἤχου δα ἃ ΤΠΘΠΔΟΤΥ 85 
νας 49 {πῸὸ βργεδὰ οὗ ἴῃς ροβρεὶ (Μϑῖί. χχνὶ. 1.3). 
-- δεῖ ἄονη αἱ ἴλ0 Τοχὰ  ἴθοῖ. Νοῖ 45 Ηδς το- 
οἰἰποα δὲ [40]6, ἔοσ [Π6 τηδθδὶ ψὰβ8 ποῖ γεῖ γϑδᾶγυ, 
Ὀυὶ 45 ἃ ΜΊΠῈρ αἰ δοὶρΙα. 

ες. 40. Βυΐ ασίδβα τὧῖ δαχαδυϑὰ δϑουῦΐ 
Ἰπ0 ἢ . ΤῊΒ γψγὰϑ Δῇ ποπογοά συοβῖ, δηὰ 
Μαγίμα ἀϊὰ ᾿νῇῖδϊ πιοϑὲ ᾿νοίλθηῃ οἵ ὨΕῚ σδλγδοῖευ 
ἀο ἰπ βιιοἢ αἰγχουτηϑίδῃοοβ, Ὀυδεϊς ἴο Ῥσερᾶγε δῃ 
οητοτίδἰημηεηΐ, ονογάοϊηρ ἴπ6 τηδίζοσ, πὸ ἀουθδί. 
ΤῊε ρροδίίου οὐ δ15 ἱποίάδεπς ἴο βρίγτυδὶ 
[Ὠϊηρβ, πηδάς δἔίεγναγαβ ὈὉῪ οὐὐ Γοτὰ, ἱηνοῖνεβ ΠΟ 
ἄσυτε. Βυπιϊηρ ρεορὶς ἀῦὰ Ὀυβι ηρ ἰπ τε! σίοι 
͵Ἶυϑῖ 25 ἘΠΕΥ ἂὰὲ ἴῃ ἴῃς Κἰϊοῆδη ΟΥ ΜΟΥ - 5000. --- 
Ὅδμλο ἴ0 ἰπι. ῬτχγοῦδΟΙΥ ἔγοπὶ δηΐου τόοπῃ, 
δίποα 1ὺκὲῸ υ8ὲ58 4 ψοτὰ ὙΠΟ 1 Ρ0}168 βιιάάδη 
ΔΡΡΕδσδῇοα. -- Ἰοσὰ, ἄοδὶ ἴδπου ποῖ οὔσθΌ0 ὅς 
12κε8 ἴἴ ἔοσ σταπίε ἰῃδλί 485 500ῃ 45 ἴῃς Ἴᾶβ6 ἷ8 
δίδίοα, τῆς Ἰοτὰ ν}} ϑδεμὰ Μασ ἴο δεὶρ δευ. 
Βαδγ, Γεβῖ] 655 ΟἿ τ β:Δἢ5 τὰ σΟΠΒΙΔΠΙΥ τη κίης 
ἰῃδῖ {πῸ Γοτά ἄρρζονεβ τπεὶγ σοηάποϊῖ ποτε τἤδη 
πὶ οὗ τῆς αυἱεῖοῦ οἰ885: ἰΏΕΥ ἅ1τῈ ρεγίεοιν 
ςοηβοιθηουβ ἴῃ αἰδιυχθίηρ ἴῃοβο ψὴῸ 5ὶῖϊ ἃ5 
ΡΟυρΠῚ8 δὲ ἴῃς 1οσαβ ἵεοί. - -ἼἸ ς τὴ ἴο Β6 79 
δῖομο. Τ15 βυρροβὶβ μα ΜΑΣΥ δὰ Ὀδεη ἢε]ρ- 
ἸῺ ΠΕῚ 5ἰβίεσ, Ὀυϊ ἔεϊς τπὰῖ 8ῆ6ε οουϊά ι.56 τῆς 
ἔπιε τῆοσε ρσχοβίΔ ΌΪγ. 
ες. 41. Ἰέοτίθδ, Ματῖμα. Τῆς τερεϊοη 1η- 

10 φᾷὰδ ὁσεξ απ λογίζέσς γεσαὶ ἴον 

ἀϊοδῖοβ τερτοοί, Ὀυΐ ἴῃς ἴοης 15 311} οἠς οὗ δῇξπς- 
τίοπ. --- ποῦ ἃτί δηχίουδ διὰ ἰσου δ]οᾶ, Τῆς ἤγϑβι 
Ὑοτὰ ταῖουβ τότε ἴο Ἰηἴογπα] δηχίεϊγ, ἴῃς βεοοηά 
ἴο ἴῃς οχίεγηδὶ Ὀυβῖ]ε; ὈοΟ(Ὰ ἰορεῖηον ἀθβουθε 
ἴθ μαρὶξ οὗ βυςῇ ἃ οδαγζδοῖεσ. -- ΑθΟσΣ ἸΏΔΗΥ 

ΤῊΙΒ ΤῊΔΥ αν δα σερσετέσαί ὉὟΥ Μδῖ- 
1.45 νυ ἱβὴ ἴο ργβεπῖ ἃ υδιϊοῖυ οὐ ἤοῖ [20]6 ; ΟἿΓ 
Τοτὰ Ἀϊπιΐηρ τπαὶ ἃ βαρ] εῦ ργεραγαδίίοῃ νγᾶ5 4]] 
παῖ ννᾶβ πεεαία]. Βυΐῖ [Π18 158 ποῖ ἴῃς γεφαρεέρ" οὗ 
[86 ρᾶβϑϑαρε, νοῦ, 48 ἴΠπ6 ποχί νεῦβο βἤῆοννϑ, γΓ6- 
ἔετϑ ἴο βρισίυ] ἐπίησβ. Ὑεὶ ἴῃς Ὀυϑι]πρ ἀθουϊ 
[6 τηδΥ τὨΐηρϑ πῃ ἴα Κιϊσθη ννὰ8 Ὀυΐ ἃ 5ῖρῃ οὗ 
ἫΝ Ὀυδι εν αὐουΐ τδην ἸὨϊηρβ ἴῃ δε τεϊρίουϑ 
116.. 

νεῦ. 42. Βαΐ ἴδοσο ἰδ ποϑὰ οὗ οπ0 ἰδΐηα. 
ἔενν δυϊ μου 165 οὐηϊξ : “ δηὰ ἱγου θὰ δθουΐ τηδηΥ 
ΠῚηρ8᾽᾿ δηὰ [ἢΪ8 οΪδυδβα 8150 ; ἃ ΠυοΥ οὗ οἴδογβ 
τεδλά δεῖς : "οὗ ἔξ {Πῖηρβ, οὐ οὗ οὔθ᾽ δε νᾶτν 
τῆς ογάδτ ἔγοιῃ ἴῃδὶ οὗ τῆς Ἐ. Ν'., βίποα “Ῥυαΐζ ομδ 
τΠϊηρ,᾿ εἴς,, 18 υϑ0}}}Ὺ ΨΓΟΠΡΙΥ ἴάκθη ἴο τηδδᾶῃ : 
“σπέγ οπε τηϊπρ.᾽ Τῇε σοπίγδϑι τυ τῆς ῥγεςθα- 
ἱπρ νεῖϑε 5ῃονν85 ἴπαὶ [ῃ]5 οἰδυβα πηθᾶηβϑ: οπε 
1Π1ηρ 15 πεοάξ} 45 [η6 ῬΤΟΡΟΥ οδ͵]εςὶ οὗ ἴδε δῆχ- 
Ἰεὶν δηὰ ολγείι παβ8 τ ΠΙοἢ ᾿γὰ τὴᾶν τηδηϊξοβϑὶ ἴῃ 
Γερσεϊνίηρ ἴῃς Τοτά. Α τεέοσεποα ἴο οπς αἰβῇ 15 
ΠΥ ]Δ]. -- ΕΟΥ ΜΑΤῪ ΒΑΔ ὁἤόδοι (89 κοοὰ ρμᾶγί 
εἰς. Μαγγ᾽β σμοῖςς ὑσονεὰ νδαῖ {π6 “οπα τπϊηρ 
γγ45, δπαὶ ἰδὲ δηχιοῖν δῦοιϊζ (ἢ6 “πιδὴν ᾽ Οἵ ΓΒ 
ΔΒ ὈὉΠΠΕΟΟββᾶσν, “ΓΒ ροοά ρα ᾿ σἤοβθῃ ἈὉΥ͂ 
Βδγ, ἱπ γεσεϊνιηρ ἴῃς ϑανίουγ, νγᾶ85 : “ρα ]ακα Ἅἴ2- 
τοίτονε το 27 τυσγαΐ, (ὰς ἐοεάϊηρ οἷ ἴῆς Ὀτγοδὰ οὗ 
116 ὈΥ ἔα! ἢ, ΠΟ. σοτπεῖῃ ὈΥ Ὠεατίησ. [π (᾿ς 
ΒΙροβῖ βεῆβα, ἴπς ροοὰ ρατγῖί 15 ἰῃς τρέγεμα γεεοῤ- 
δον οὐ Ολγέρί ὔρεσες ἴῃ σοπίγαβὲ νυν ἢ 411 Ὀυδῖ- 
᾿ἰΐπρ ψοσκβ, ἐχοϊεὰ ἀδέεποθβ οἔ πὰ ἰγυαῖῃ, δπὰ 
ΟΥΟΓ Ζεδ  ουβῆδϑ8 [ΟΥ ναί ἰβδ Ἔχίθγηδὶ ἴῃ δηΥ πὰ 
ΘΥΟΤῪ ἔοχῃι. --- ΜΟΙ, “οὗ βυο ἃ Κιἰπὰ 45." --- 
ΒμΑ} ποῦ ὃΘ ἴδῃ ΔὟΨΑΥ. Τῆς ρΡοβϑοββίοῃ οὗ (ἢ 8 
Ῥαγι᾿ ἴ5. εἴεγμαὶ, Βοιὴ οὗ ἴπεβε νυοπιθῃ ἰονδα 

(ῃς ϑδανίουτ ; Μαγίδᾶ 5 ποῖ (ἢε ἴγρε οἵ ἃ νου] αν 
ῬΟΠΊΔΠ, ΠΟΥ 8 ἔῃ "οης ἰἈϊηρ ᾽ ςοηνογβίοη. Τ ΠΟΥ 
Τεργαβεηΐ ἴννὸ ο145568 οὗ ΟΠ γϑιίδηβ,  Πςἢ αν 
αἰναγϑ Ὀδοη ἔουπά ἰῃ ἴῃς ΟΒυτγος. Βυΐ οὖν 1 ,οτα 8 
Ἰυάρτηεηϊ ἱπ τερασγὰ ἴο ἔπε ἴνοὸ οἶλ8865 ἰβ οἔϊεῃ 
τενεῖβεα. Τῇ ὕνῸ πλβία Καβ 4τὰ : (1) 5 1 ἶπς 
ΡῬτορεῖ ΟἸ τβϑείϊδη ννοσκ, ὑπάσσ τς Ἰπουρῆϊ οὗ 51}- 
εἶπ δ }6βϑυ5᾽ δεῖ. Βαυὶ ἀοΐϊῃρ ψοοὰ ἰβ5 5: τἰπρ αἵ 
Η!5 ἔβεῖ. Ης σερυῖκεβ ΟὨΪΥῪ ἴῆε σνεγαϊοίνερ οΥ τυλαΐ 
ἐς ροσα αὐ ἐδέ ἐχῤέν»εέ οὗ τυάαν ἐς ὀεήεγ. ΜΆΥΥ, ἴῃ 
Ποῖ ἴονς, τηδάδ ἢὸ βυςἣ τστηϊβῖδκε. ΕῸΣ νῇδη 6 
ΟΥ515 ἀγενν ποᾶγ, ᾿ξ 8 οὗ ἤεσ (παῖ (6 Ι,ογὰ 
βδϊὰ : “586 δίῃ στουρῃῖ ἃ μοοά τνοτῖκ Ροη τς ἢ 
(Μδῖξ. χχνὶ. 10). (2) Α τῆοτε σοπιτῆοπ πιϊβίδκο 
15 ἴλὲ οἵ βαρροπίηρ ἴπαὲ ἴῆποβε οὐ αυϊοῖεσ, τῆρτγα 
Τοηϊειρ] αἰϊνα ἴοηροσ, ἀγα ποὶ ἀοίηρ {πεῖτ ἀν, 
ὍΤΕ ΟΔΒΓΠῺΡ ταργοδοὴ οὐ (πεῖν (γί βιϊδλῃ σΠασγάδςοίου, 
Ῥεοᾶυβε ἴπεῦ ἀο ποῖ Ὀυβιὶ]ς [πτουρἢ (ἢς πιϑπΥ 
Ὑὐδ ον τιεῖποάβ οὗ συτοῦ δοιϊνιγ. ΤῊΪβ 5 

ΔΥΙΠα᾿ 8 τηϊβίαϊκε (νεῖ. 40). Βυιϊϊπρ Ρῃϊ]Δη- 
ΤΏΧΟΡΥ 5που]ὰ ποῖα τιδὶ 118 βίογυ ἔοϊοννβ 188 
ῬΑΤΔΌΪα οὗ ἴῃς ροοὰ ϑαιηλσίίϊδη. 

ιν 
᾽ 
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ΟΒΑΡΤΕΚ ΧΙ. 1-13. 

Ομν 1ογά 7Ζεαοζες 1Πὴ5 2έδοζῥίες 19 γα». 

Ι ΝῺ [1 σδηθ ἴο ρ488, ἴῃαῖΐῖ, 8ἃ5 ἢ6 νγὰβ ῥγαγίῃρ ἰῇ ἃ Ἵδσίδί ῃ 
Ρίδοθ, θη 6 ςοαβ6α, οἠς οἵ ἢϊβ ἀ15010165 5αἰα υηΐο ἢ 1» 

ἴῃ ἤφανθη, ΗἩδ]οννεὰ 6 ΤΥ πδι6. 

ΤΙ ογά, τεαοἢ 5 ἴο ΡΓΔΥ, 45  Ϊοῇη αἷ5ο ἴδιιρῇς 5 ἀἰβοῖρ]65. Απά 

ἢδ6 5414 υηῖο ἴδει, κ ΝΝΏΘη γε ῥγδυ, 5αγ,2 Ουγσ Εδίῃου ψῃ]οἢ τί «- Μλτε. νὶἱ. 
οι. 

ΤῊΥ Κίηρσαάοτῃ οοηθ. Τὴν 
ΜΠ "Ὲ ἄοῃθ, ἃ5 ἴῃ ἤδάνθῃ, 80 ἰῃ δαγίῃ. ὋὝίνε ι15 ἢ ἀδὺ ὈΥ ἀδγ ὁ Αι χνῇ. εὰ, 

9 ΠῚ 848 ἸΏΔΩΥ 48 ἢδ πεεάείῃῇ. Απάᾶ] 84Υ υηΐο γοιι, ΓΑ5Κ, δπα 7 ΜΑττυ νι: 

[οΟ 

ΙΙ 

12 

13 

ΟἿΓ ἀαὶὶγ Ὀσεδα. Απα ἔογρίνε ι15 ΟἿΓ 81Π5 ; [οσ ΜῈ 4130 ἔογρίνθ 
“ΘΝΕΙΥ οἠς [δῖ 15 ἱπαΡίεα ἴο 8. 
ἰδῖίοη ; Ὀυΐϊ ἀδῖνοσ 15 ἴτοηὶ ον}]].2 Αμπὰᾶ ἢε 8αἰα υπΐο {Π 61, 

ΝΕ ἢ οὗ γοῖι 51.411] Ὦδανα ἃ ἔγεηά, δἀηὰ 5}4]}] σὸ υπίο ἢΐτῃ 4 αἱ 4 ΜῸΣ χί, 

τηϊἀηὶρηϊ, Πα 88 ὑπο ὅ ἢΐτη, Εὐϊθηά, Ἰεπὰ τὴς τῆγαα ἰοᾶνθβ ; 

ΕῸΥ ἃ ἔτίθηα οὗ πιϊπὰ ἴῃ μἰβ ᾿ΟΌΓΗΘΥ 15 σοης ἴο τηθ,} δηὰ 1 ἢᾶνε 
ποιῃίηρ ἴο βεῖ Ὀεΐογε Ὠἰπὶ Απά πε ἔγοτῃ ψἱπ 5141} ἀΉβννοῦ 

Δα 5γ, Τσου]α πὶ ποῖ: [ἢς ἀΟΟΥ 15. ΠΟΥ͂ 5Βππΐ, Δηα τὴγ Οἢ]]- 
ἄγθη ἂῦθ ΨΊ πὴ6 ἴῃ ὈΕα; 1 σδηηοῖ Γ88 δῃὰ ρῖνε ἴζ66. 1 880 
υηΐο γοῦ, ΤΠΟΌΡΉ Π6 Μ}] ποῖ τῖβε δηὰ ρῖνε ἢϊτῃ, 5 θεοδιιϑε ἢ 15 4 Οοπρ. ἐμαρ. 

ἢϊ5 ἐπεηά, γοῖ θεσδιβε οἵ ἢἰ5 ἱτηροσίαηϊγ ἢς ΜῈ] τῖβε ὅ δηὰ ρῖνε 

11 8η4}} Ὀ6 ρίνεῃ γοι ; 566 Κ, δηα γε 5}4}}] βηά ; Κηοοκ, δηὰ [ἴ 

541] 6 ορϑηβδᾶ υπΐο γοι. ΕῸΓ ὄνοῦυ οὴς ἴμαϊ 85].δ[ἢ σϑοεῖν- 

οἴῃ ; δηὰ ἢς τῃαϊ 5θθκοῖῃ δηάσφίῃ ; δηὰ ἴο ἢϊ ταὶ Κηοοκοίῃ 

584}} Ὀ6 ορεηβά, [1 ἃ 5οῃ 5}8]1] δϑκ Ὀγεδά οὗ δὴγ οἵ γου ἰδαῖ 15 
ἃ ἰδαῖμογ, ν}}} Π6 8 ρσίνε Ὠἰτὴ ἃ βἴομε ἡ οὐ ἰξ ἀφ αδξ ἃ ἤ5ἢ, νἹ]}} 

ἢ6 8 ἴοσ ἃ ββἢ ρίῖνε Ηἰπὶ ἃ βεγρεηῖ ὃ ΟΥ᾽ 1ξ Πα 5}8]} δ8κ δὴ θρρ, 
Ψ11 6 οἴεγϑ9 πὶ ἃ βοογρίοῃ ἡ 
δον ἴο ρῖνε ροοά ρἱβ υηΐο γουγ σὨΠ]άγθη ; ΠΟΥ ΠΟ ἢ ΙΏΟΓΘ 
5411} γοϑ Ὠδάνθηὶγ Εδῖμοι ρίνε ἴἢς ΗοΪγ ϑρίσγιξ ἴο {π6πὶ [Πδΐ 

αϑὶκ 1 ἡ 

1 δυϑῇ 88 
83 776 δεεέ απίλογέξίες συνε Δὲ: ζόγνε οὗ 2.}ε ῥγαγδνῦ: Ἑδίδοσ, Ἡ δ᾽) ονεὰ Ὀς 

ΤΥ ἤᾶπια. ΤῊΥ Κίηράοτῃ οοπια. αἷνε ὰ8 ἀδγ Ὗ ἀδὺ οὐγ ἀδιϊν Ὀτγεδά. 
Απὰ ἔογρίνε ὺ5 Οὐκ 51ῃ5 ; ἔογ ψγὰ οὐγβαῖναβ 4]80 ἴογρίῖνε δνσυ ομα [δαὶ 
15 ἱπάθιθα ἴο υ5. Απα ]6δᾶ υ ποῖ ἰπίο ἰδπιρίδίοη. 

ὃ ἴὸ 4 15. οόσὴδ ἴο π|6 ἔτο τῇ 8 ἸΟΌΓΩΘΥ δ᾽ ΑΥὶ56 
6 Απά οὗ ψῇῆϊοῦ οὗ γου (δαὶ ἰ5 ἃ ξαϊῃον 5411] ἢ8 50ὴ δ5Κ ἃ Ἰοαΐ, δπὰ ἢ 
Ἴ ογε ἸΕ δ αδῇ 8. Δηᾶ δε 9 ρῖνε 

Αμπαᾶ ἰ᾿εδὰ ι1ι5 ποῖ Ἰπἴο ἰδιῃρ- ς Οβαρ. χῆϊ. 4. 

91 γε ἴῇδη, Ὀεΐηρ ὅν], Κηον ς Οοπαρ απο, 

ΤῊΕΞ ΤΙΜῈ πᾶ ρίδος οὗ ἴῃς ἐο]] ον ηρ ἱποϊάθπξ 
ἅτε ἰπάεδηϊίε, Ὀὰς ἰδ σδπηοῖ θεὲ ἃ ρματί οἵ {πε 561- 
[οη οη ἴῃς Μουηΐ, ρυῖ ουΐ οὗ 115 ΡΪαςε. Α ἀεᾶ- 
πἰΐε οσοαβίοῃ 15 βἰδῖδα ἴῃ νῈΓ. 1, Δπὰ υϑῦβ. 5-ὃ ἃτὲ 
ποῖ ἐουπα ἀηυπῇοσε εἶ56ὲ. ΤὮς Δ]]υβίοῃ ἴο Ϊοἢῃ 
ἴδε Βαρξϑε (Ἰπρ]γίηρ 8 ἀ64}) Ροϊηΐβ ἴο ἃ ἰδίεσ 
ἀδλίς ἤδη {πὶ οὗ ἴῃς ϑεγπιοη οἢ ἴδε Μουπί. ΤῆΣ 
ἴᾶςθ ΤΊΔΥῪ πᾶνε Ὀδδη ἴῃ ἴῃς περ Ὠροσμβοοάα οὗ 

ἘΕΠΩΗΥ; ῬΟΒΒΙΌΪΥ οὐ ἴῃς Μουπὶ οἵ ΟἸΪνα8. 
ΨεΥ. 1. [π 6 "ογίδαϊῃ υΪ1δοθ. Ουῦ 1οτὰ τῦδβ 

ψοηΐ ἴο ὈΓΔΑΥ͂ πῃ πηουπίδίη5, πδηος ἴῃς Πσοπ͵δοΐυγο 
845 ἴο ἴπε Μουῃηί οὗ ΟἸ᾿να8. --- Ενϑῃ δὲ Το αἷδὸ 
ἴδυρις (νὰ8 νοηΐ ἴο ἴεδοἢ) μἰ8 ἀϊβαὶρ]οαβ. νὴ ςἊ 
Ἰεᾶσῃ οὗ 15 δ ϊῖ, ἴῃ 1561} ἃ νΟΥῪ ῥσοῦδθ!ς ομδ, 
ἔτοτα τ} 5 γειηαῦῖκ ΔΙΟΠΘ. 

γεῖβ. 2-4. ΘΕ γὸ ῬΣΑΥ, ΒΔΥῪ. Τῆηδι {Πΐ5 5 ποῖ 
ἃ Ῥοϑιἦνε σοτηπηδηα ἴο ταροαῖ ἴῃς ψόταβ οὗ (ἢς 
Τοτὰ δ ΡΥΑΥ͂ΟΣ ΠΘΠΟΝΟΙ Μὰ ΡΓΑΥ, 15 δνϊἀδηϊ ἔσομπ 
ἴῃς Ὀτίοίοσ ἐούσῃ ποῖα γεσοσαθα. ΤὙῆαδβα πόσο ἴῃς 
γννοσβ οὗ οὖὐῦ [οσὰ οἡ ἃ “φορά οσοδβίοη, ἤδη 



ΓΗΑΡ. ΧΙ. 1-36.] 

(ὃς ϑυθδίδπος (ποὶ ἴῃς ἐχδςοῖ ἔοστῃ) οὗ 86 ῬγΑυθΥ 
γγ3 τερεαϊθά. ἘῸγ ἴπ6 ἕο, 566 ἴῃς οοῖ-ποῖε ἴο 
ἰεχί. [πκ6 τγοῖς δἔξοσ ΟΣ β: ΙΔ} ΠΥ πλά τηδὰς 
οοηϑβί γα] 6 ρσόρταββ ; ἴδ6 ὑπγοξο]ὰ ἔοττῃ ἰη οδίε8 
(ῃδὲ ἴῃ Πἷβ ἀδγ ἴῃς Το δ ῬΓΑΥΟΙ ψΔ5 ποῖ γεῖ ἱπ 
Ὀπίνοτβαὶ 086 88 ἃ ἔοσιη οὗ Ῥσυεσ. [{ 18 τ ρο5- 
51 016 ἴο 54Υ ΠΟῪ ΘΑΥΪΥ ἴς ἸἰΓΌΣΡΊΟΔΙ 86 οὗ 1 θερδῃ. 
6 οὖν Ἰιοτὰ χανε Ὀυϊ ομς ἔογπι, ἴῃς Ὀγοΐοσ οἧς 
γγ838 ΡΓΟΔΌΪ εη]αγρεὰ ἱπῖο ἴῃς ἸΟΏΡΟΙ οἠδ ; Ὀὺΐ 
ἷἱξ 18 δἰπιοβὲ Ἴογίδίη ἔμαϊ Βοίἢ σσογα ρίνθῃ. 

ψεῖ. 3. ΤῊΪ8 νοῦβ6 ΤΔῪ δ ἴπ8 πλοῖο ΘΧΔΟΙΪΥ 
ἐσδῃϑ)αϊθα : “ οὖσ βυβιοίδηϊ (οΥΣ δε ξ}} Ὀγοδὰ ρὶνα 
05 ἕογ ἴῃς ἀδγ.ἢ 

γος, 4. ἘΕῸΣ Μὸ οὔσεοῖνοα 8120 οχαίνο, " [15 15 
ΟΣ οὐ γδοῖϊςαε. Μόοῖὰε β.ΤΟΏ ΡΥ οχργοβϑεα 
(δ ἴῃ Μαιίδεν. --- ΕΥΟΣῪ ὁπ0 δαὶ 5 ἱπὰοὈίοᾶ ἴο 
τϑ6. ΝΥε σΔηποῖ ἔογρίνε " 51η5,᾽ 45 βδυςι, ἴδ Ὀ6- 
Ἰοηρβ ἴο σοα ἃ Ῥαξ ΟἿΪΥ 45 ΟὈ] δ οἢ8 ἔγοπι πλδῇ 
ἴο πιῇ τεργεβεηϊεά ΌΥ [6 σοΙΏΤΏΘΓΟΙΔ] ΡὮγαβα 
“Ἰπάςρθιεα: 

ψεῖ. 5. ὝΕΟΣ οὗ γοῦ 5.181} βανο ἢ Τὰς ατι68- 
τίοπ 15 : δὲ γψ}}} ὨάρΡδη ἴῃ ἴη686 Βυρροβεα ΟἹζ- 
ουμηϑίδῃςεβ. ΤΏς δἵρυπιοηῖ οὗ (ἢ]8 ραγαῦϊα ἰ8 : 
416 «εἰβεὰ τῶᾶῦὶ οσλπ Ὀ6 οη ὈΥ̓͂ ΡΓΑΥΕΓ ἀπὰ ᾿ΏΡΟΥΙ- 
ΠΥ ἴο ρῖνα,᾽ “ΟΝ ΙΏΟΤΟ ΟΟΥΙΔΙΉΪΥ 888}} [ἢ 6 
δοωδεεὶ Ἰ,οτὰ Ὀεβίον ̓  (Ττθμο ἢ). Ἴδα ρυγροβα 
ἷθ, 8 ἴῃ ἴῃς 5 ΠΣ ΑΓ Ῥάσγαῦ]α οὗ ἴῃς πη͵υϑὲ πᾶσα 
(εἢαρΡ. χυ!ἱ. 1-3)}, ποῖ ΟὨΪΥ ἴο δη͵οΐὶῃ δηὰ ἊἽποουσ- 
φρο 2:7" ευεγρρ Ῥτάγετ, Ὀὰϊ ἴο ἀδοΐατε τῆ οδΥ- 
ἰλίηγ πὲ ΡΥΑΥΘΥ ΜΙ] ὯὈ6 δαγὰ (νοῖ8. 9-ἰ13). -- 
ΤΌΧΘΘ ΟΕ Υ68. Ὧ6 ἔογ ἴδ {τὰνϑ]]ου, ομα ἔοσ Ὠἰπὶ- 
861 ξ, ἰο οαῖ τ δὶ5 συδσδβῖ, δὰ οὴς ἴπαὶ ἴποσα 
τὶσῃξ Ὀε αἀθυπάδποθ. ΑἸ]Οροσ δὶ ἱπίεγρσειΔ 08 
δοουπά, Ὀὰξ τυϑὲ Ὀ6 δοορερίςα νυ οδυοη. Α 
τείογθθος ἴἰο ἴῃς Βτιοδα οὗ 1{{ἰ{6 18. τηοϑὲ ὑσοῦ- 
40 ]6. 

γεσ. 6. ἙΎοΙα ἃ ΟΌΣΟΥ. Αἱ πἰρῃΐϊ, νι σδη ἴὮ 
ἯΔ5 Ὀ]εδϑδηΐοσ ἴο ἰὑχάνοὶ ἰῇ ἃ ποῖ σουπτυ. Τῆς 
τοαυσϑί μότα 18 ἔου σμοΐδδν, ἤδπος [ἢ6 ΡᾶγΑῦΪς 1]- 
Ἰυβίταίεβ “ρα 5:07») ῬΤΆΥΟΤ ; γεῖ οὔς οὗ (δε 
Ἰοᾶνεϑ 15 ἔοσ ἢΐπὶ ὴΟ 45Κ5. ΤῊ ΒΌΏΡΤΥ ἴγανεὶ- 
ΙΓ οομίηρ δὲ πίσῃϊ ἴο οὔα ἯΏΟ οδηποῖ 545ῈΥ 
τη »α} τεργεβεηΐὶ ἴῃς δινακίηρ οὗ βρί Πΐυδ] μυη- 
ΕΓ ἴῃ ἴα 8οα], Ὀυὺ δυο δὴ ᾿πιογργοϊδίίοῃ σδηποῖ 
ἔς ἰπϑιβίεα Ὡροη. 

γεῖ. ). ἘΧΟΌΒΙΘ 9 ποῖ. ΤὮδ Παϊξνοχεά ἴοπα 
ΒΒ ὕυς ἴο παῖυταε. ὙΠῸ οπα δϑίκθα 15 σδμβεΛ, αῃὰ 
15 το υσΐᾶπος 8 το]. Βυϊ (οὐ ἶδβ τοϊυοίδπος 15 
ΔρΡραζεηΐϊ ΟὨΪΥ, ἀπά ὄνϑθὴ [ἢ 8 ἀρρθάγαποθ 4115685 
ἔτοτι σβᾶϑοῃϑ ψὮΟΣ οτκ ἕο ΟΣ Ὀεβὲ ροοά. ΤῊ Ϊ8 
σοηίγαϑὲ ἰβ θοσπα ουὐξΌΥ νότ. 12. -- ὅσο ἱδ 
πον διιαΐ. ἘΒαιτσεὰ ἴοο, 45 [ἢς οΟΥΙ ΠΑ] ᾿π1ρ]}68. -- 
ἘΠ ΟἈΙᾶγοι δ’ὸ ΨἰΓ τὸ ἴῃ Ὀσᾶ, μανὶηρ βοπε ἴο 
Ῥεὰ δηᾶ τϑιλδίπιηρ ἴῃοτα. ---;ὦί οδηποῖ, ἱ. 4., “νν}}} 
ποῖ; Ὀεσδυβε οὗ τὰς του ]α οὗ ὑπραγτίηρ τῆς 
ἄοογ, απ ἐδ8 ἄδηρογ οἔ αἰβιυγθίηρ ἴῃς ΟΠ] άγδη, 
ὙΠ 056 ΓΟΡΟΒ6 8 τηογο ἴο ἶσα ἴδῃ ἢ5 ἐγ 8 τὸ- 
αυςβῖ. --- ΤῊς ἐλίθοΥ 18 πλίυσδ!Υ ἱπισοαυοεά, πᾶ 
Ταρτοβοηῖβ, Ὀεῖϊοσ δὴ [6 τιοίθεσ, ἰῃ 00 ἢ} ἃ 
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ῬΑΓΔΌΪΟ, [6 Πελνθη ΕΔΙΠΟΙ Μὰ δῃουϊὰ ἡππροτ- 
[πη 6. 

γετῖ. 8. προσπε: Υ, ̓ 1ἰ, “Βῃ απο  6β8η655.᾽ ΤῈ6 
Ρετεϊβίοεπε Κποοκίηρ δηὰ δϑκίηρ, ὑβῃδιηθα ὈῪ το» 
ἔχ581, ηοῖ Ἀ5παιηδα ἴο δηάυτσο, 15 ἴῃυυβ Ὀτουρῃϊ οὐ, 

ΨεΙβ. 9, 1ο. 866 οἡ Μϑῖι υἱῖ. 7, 8. Βυῖὶ (ἂς 
ὙΟΣὰ8 σα Ὡοΐ (Δ Κθὴ ἔγοτῃ μαὶ ἀΐϊϑοουχβε : [ΠΟΥ͂ 
ΔΡΡΙΥ ἴῃς 165880η οὗ ἴῃ ρασδῦϊς, πδιμεῖυ, ἴμαὶ αοα 
Ψ1}}, ἐνδη ἤδη Ηδ βδεη8 ἴο ἀεἶδυ, Πδᾶγ ἃπα δΔῃ- 
ΒΨΨΟΥ ἈΓΑΥ͂ΘΙ. ΤΠῈ τὰ ἐμῷ ΗΙ5 Κιπσάομι 18 ὨδΓδ 
Ἰαϊὰ ἀονῃ ἴῃ ᾿Ἰἴεσαὶ [οΥΤη5. 

ἌΕΙβ. 11-|1|2. 866 οἡ Μαῖϊ, νἱῖ. 9-11. Τὴα 
σομϑίγυςοη ἰ8 5 Ρ]ΕΥ οτος, δηὰ νεσ. 12 ἰβ ρεοὺ- 
Ἰὰσ ἴο Γπκὸ, υϊ ἃ τερεποη οὗ ἴἢς ῥτενίουβ 
ἰδουρπῃί. --- βοοχρίοι. Αποΐδοῦ δυτίξυ] ρἸε, - Ὑ ΘΌ 

ΦΨ -τ 

ϑοοτρίοη. 

ΒΘΔΥΘΗΪΥ ἘΔΙΒΟΣ (νοτ. 12), 11, “ ΕΑΊΏΟΥ ἔτγοτῃ 
Ἠφάνδη, ἱπιρὶ γησ ΗΒ οουηρ ἀονῃ ἴο ὺ5 ἢ 
Η!5 Ὀ]6 551 ρ8. Ροβεὰ ἴο ἴδ υ861685 δΔηά ἢυγί- 
ἔα] τ[ϊηρ8 ΜΠΙΟὮ ΘΑΥΓΠΪΥ ρᾶγεηβ Μ}Π ποῖ σίνε ἴο 
1Π61γ Ομ] ἄγη δϑκίηρ ἴογ ξοοά, 5 (ῃ6 ΒΟΙΥῪ θρίτὶς, 
Ετοπι ἴἢς σοηάαςῖ οἱ ἴΠ6865 Ρδγθηῖβ ΟΣ Ἰνογὰ ἀ6- 
ἄυςε58 ἰδ οογίδιηῖν [μδὲ ΟΣ Ἡδάνθηὶν ΕΔΙΠΟΥ 
γ01}} Ὀαϑίου 1815 δἰσησβέ, θαϑὲ σἹΕ ὑροὴ Ηἰ5 85}-- 
ἵπρ οἰ] άτοη. -- Α8 [8 15 δαυϊναϊεηϊ ἴο “ ροοὰ 
ἐηρβ ᾿ (Μαῖι. νυἱῖ. 11), γγὙ ΤΑΥ͂ ἸΠΕῸΓ τ δὶ 411 [πᾶ 
5 ροοὰ ἔογ 8 15 ἰῃ ἃ σεσγίδίῃη 8686 ἱηοϊυὐδα ἰῃ 
(15 οἣς οἷδε; ἴοσ ψνηβδίενοσ ψὰ σεοοῖὶνα 15. ΟἿ] 
δ]εββϑεὰ 88 1ξ 18 βαηῃοῆεα Ὀγ τς ΗΙΥ ΘΡ γ᾽ ἰῃ- 
βΒυδῆςα ἴῃ υ5. ΤΠ 18 Ὀεϊζου (ἤδη ἴο ἥπα ἤδσα 
(λς Ἰεββοη, [μὲ γγὰ πᾶν ἐχρεοὶ τγρεκομαϊέεονεα δΔῃι- 
ΒΊΕΙΒ ἴ0 ὈΓΔΥΘΙΒ ΟΣ Βρί γιδὶ γσἰξί5, ΟἿΪΥ εορεαΐέ- 
ἀορκαϊ ἈΛΒΜΕΙΒ ἴο ΟἴΠΟΓ με] ἤοη8. [{ ἰ5 ἀἰ που] 
ἴο ἀἰδοπταϊηδῖο ἴῃ (8 ψᾺῪ Ὀεῦγοεη δι 18 5Ρ17- 
Ἰἴυ41 δῃηὰ νὰῶῆαϊ 18 ποῖ; δηῃᾶ μοι ομβ ἔοσ ἰῃς 
ἔουτηου της 450 θὲ Ρτοιηρίθδα Ὦν 5685 η658. 
[πὶ 411} ολ865 τὸ τηῦβὲ βυπ ἴο οὐγ ΕΔ τ᾽ 58 νν}8- 
ἄοτῃ ἴῃς ᾳφυεϑἤοῃ οὗ ᾿ψπδῖ 5 σοοά. ἘΠ536 γψὰ ἸΏΔΥ 
τοίδ!γ τηϊδυπαεγβίδηα Η:5 Ὀεβὶ σι, ἀδοηχηρ [ἢ 6 
ἰΙοαξ Ἦες ρὶνεβ ἃ βίοῃεβ, [Ὡς 5} ἃ βεγρεηῖΐῖ, δῃὰ Π6 
οὐ ἃ βϑοοῖρίοη. Μ|ίβυβοα 245 ψῸὰ]] 245 τιϊϑυπάο- 
βίοοα, Ηΐβ γἱδῖβ ΤῊΔΥ Ὀδοοὴθ Μδδὲ ͵ὰ δᾶνθ 
ἀεειηοὰ ἐδ πι. 

ΟΒΑΡΤΕΚ ΧΙ. 14--ξ6. 

Ομ» Ζογα σερρσεα ΟἹ εατέΐμρ οἱ Ζδόγεολς ὅν βεοίσοδμδ. ἃ ϑέρν; ζγορε εαυεη 
ἀρμπαμπαάχα; 156 διμδεεσμοηξ ΖΦ δοῦμε. 

ῖ45 ΛΔ ΝῸ δὲ νγὰβ οδϑίίῃρ οὐΐ ἃ ἄδν!]], δηά 1 νὰ ἀυτη.} Ζ Μλατε. χὶϊ. 
Λῃά 22, 24) ΟΟΠΊΡ. 

1ἴϊ σάτα ἴο Ρ455, θη [8ς ἀ6ν]}3 νγὰβ ροὴθ ουΐ, [ἴῃς ἀππι ὃ Μβ ἰχ. 3:- 

2. ἃ ἀυχηῦ ἀδιηου (σερογαξρηρ ἐο ἐλ6 δέεξ αν έλογ ζέ 5) 
ΥΟ1. 1. 27 

3 ἄρῶο 8 ἀὐτηῦ ΤὩΔΏ 
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15 5ρᾶΚε; δηὰ ἴῃς ὑρθορὶα νψοηάδοτοὰ. Βυΐ 5οῖηδ οὗ ἴδηι 5614, Ηδ 
οαϑίθιἢ οὐξ ἀ6ν1]5 [Ὡσουρἢ ΒΘΘΙΖο Ὁ ὅ τῆς οἰΐοῦ οἵ [86 ἀδν!15.5 5 Μίατε χνὶ 

16 Απὰά οἴδετῖβ, διε ρθηρ λέγε, ᾿ς Βουρῆϊ οὗ Ὠΐχη ἃ βῖρῃῃ ἔγοπι ἤδάνθῃ, ἀπ νὸν ϑβργὰ 

17 4Βιϊ δε, Κηονίηρ τΠοῖγ Του 5, 8βα1ϊ1 4 υηΐο πο, Ενοτγυ Κίηρ- εἰ τοτδ πο 

ἄοηι αἰνίἀ6ἀ ἀραϊηϑβέ 56} 18 Ὀγουρῆς ἴο ἀεϑβοϊδίίοῃ ; δῃᾷ ἃ ἤουβε πα 
18 εἐϊυτάφα ἀραϊηϑῖ ἃ Ὠουβα [4116 ἢ, [6 ϑαίαπ αἷβδο εἿ αϊνιάοά 

αραϊηδέ ὨΙτηβο]ῖ, ΒΟ 5841] 15 Κιηράοτῃ βἰδηά ἡ θδοδιιβα γα 580 
Ι9 δῖ 1 οαβὶ ουἱἭξ ἀ6ν1}8 ὃ [σου 9" Βοοζερυρ. Απᾶ 1 ὈῪ ΒΘεἰ- 
ΖΕ ὃ οαδί ουξ ἀδν1]5,3 ὉΥ ψΒοῦλ ἀο γοιΓ 5008 οδϑὲ ζάδηε ουῦ ἢ 

20 ἱπεγείοσε 5881} [86 Ὺ 19 ΡῈ γουῦ ᾿υᾶρε58. Βα 161 “18 [86 ἤπρογ « Ἐτδα νεῖ 
οὗ ἀοα 1 οαϑὲ ουξἄον!]5, ὸ ἀουρέ 15 τῆς Κιηραοηι οὗ σοά [15 " 

21 οοὴδ ὕροὴ γου. ΤΏΘΩ 4.18 βίγσοηρ τϑη δγηιθαὰ ἰζεαροῖῃ 18. 7 Ῥιον. χὶ. τό. 
22 9 ραΐδος,15 ἢ15 ροοάβ ᾶἃζὲὲ ἰῇ ρεᾶςε: Βιΐ ψ θη. ἃ ΒίσΟΠΡἝΥ (ΔῈ ως 5ες Μαῖ. 

86 5}8]1 16 φογὴθ Ἰροὴ Ηἷπι, ἀπά ονδσοοίηα ἷπι, 6 ἰακεῖῃ ἔσοπι 
τα 5.411 Ὧ15 15. ἉΣΙΏΟΟΣ ψΠογεοίῃ ἢς ἰτγυβίοα, δηα ἀϊν! οἴῃ ἢΪ5 ἃ Ἐρδ, τὴ, ταν 

23 5Ρ0115. ᾽Ηδς ἴῃδὶ 15 ποῖ 1 π6 15 δρδϊηδί τὴ6; δῃᾶ ἢ6 (δῖ παρᾶς 

24 ραϊδογοίἃ ποῖ νι πης βοαϊζογαείῃ, ἔνΝΏθη ἴῃς ἀποϊθαῖ ϑρί γι ΤΙ: ἶκ 50. 
ἰδ βοηθ ουξ͵ οὗ 8 τηᾶη, ἢ6 ΜΙ κεῖς 15 [Ὠσου σἢ αΥῪ ΡΪδοα5, βεεκίηρ 45. 45: 
ταβί ; δῃηά βησίηρ οης, ἢ6 5δἰἴῃ, 1 ν1}} τεῖυσῃ 19 απο τὴν Ποῖιδα 

25 ΨΏσηΟΘ [1 οἂπηα οἵ. Απᾶ ἤδη δα οοχμείῃ,39 ἢς Βηάδείῃ ἐΖ 
26 5νορῖ δηά ρασῃιβῃθεα, Ὑθδη ροσί 6, ἀπά ἰΑἰκεῖ 20 Ψῖγε βενθῆ 

ΟἴΟΥ ΒΡ  γ5 τῦοσα ψιοΚεα ἤδη Ὠἰπηβεὶξ ; δηᾶ {ΠΥ δηΐεγ ἰη, δηά 
ἄνν6}} [Πδσγὰ : δῃὰ τῆς ἰδβὲ σζαζδ οἵ ἴῃδξ τηδῃ 15 3: σογβα ἴδῃ [86 
Βγϑῖ, 

27 Αμάϊϊ οδπα ἴο ρᾶ58, 88 6 βραΐίε 33 [8686 (ῃϊηρβ, 4 οουι δίῃ 2 σμαρ. τί, 13. 

ψνοτηδῃ οὗ [86 ΘΟΙΆΡΔΗΥ ἢ πο ἃρ Πεσ νοῖςα, ἀηὰ 5 υπίο »ε αὶ ἤ. καὶ 
χῖν. Σ᾿ ΧΧΙ. 

Ὠίτη, " ΒΙ65564 ἐς [6 νοι [δὶ Ῥᾶγα ἴδε6, ἀηὰ [ἢ6 ραᾶρ5 35 ψῇῃϊοῦ ᾿ ἫΝ : 

28 ἴμοὰ μαβδί βυοκεά δ Βαϊ 6 5414, Υ6ᾶ, ταῖῃιθσ, Ὀ]6ββϑβϑὰ αγέ ΠΟῪ τοι, ἐκ τ. 
9 1ἢδἴ Ὦδαν [ῃ6 ψοτὰ οὗ ἀοά, πὰ Κ ΚΕερ [{. 

2. Αμάνμεη (ἢς Ρεορὶς "' ψεγα ρϑίῃογαα 327 (ΠΟ τοροῖδοσ, με΄ 
Ὀαρδη ἴο 54Υ, 4“ ΤῊΙΒ 33 15. 8ὴ 6ν}] ρσεῃθγαίΐίοῃ : "ΠΕ 56εἰ 9. ἃς Ματσ. χί!. 

δἶρτι ; 8η4 ἴπογα. 584]} πὸ βίρῃ. 6 ρίνεη ἰΐ, Ὀθὰϊ ἴῃς 5ίρῃ οἷν ἔοι. νεῖ 
40 0188 89 [ὴ6 ῥγορδεί. 1 ἘἙῸΣΊ 88 82 Τ᾿ οῃδϑ 33. τνὰϑ8 88 ἃ ίρῃ ηἴο {π6 

ΝΙΊΠον 65, 80 5411] α'5ο ἴῃ6 ὅϑοὴ οὗ τὭδη Ὀ6 ἴο [ἢ]58 ρἜηΘΓΔΈΟΗ. 

2421 ΤἼε απδεη οὗ ἴῃ6 βου 5141} σῖβε ὑρ ἴἢ ἴδ Ἰυπάρτηθηΐ ψ] ἢ [86 
τηδη οὗ 118 σεηοσζαίίοῃ, ἀπὰ σοηάδηλῃ [61 : ἔοσ 5ὴ6 Ἵδῖὴξ ἔσο τὴ 

 τενχεξ: 41. 

4 τυ Ἱετυ65 τηᾶγνο]οά δ 0» ΒΘοΙΖοῦυ] 
6 Βγ (ογ ἰὴ) Β6θΙζεθι} με Ῥτΐπος οὗ [6 ἀσιηοῃβ μὲ οδϑίει  ουἱ ἴδε ὅε- 

ΤΟΙ 5 β 8 τῆ6 ἀΘ 0 ἢ 8 9 Ὀγ, ὁ» ἰπ 
τ ἴον ἰμοτοΐοτα 5841] 11 ὃγ τῆς βηρεν οἱ Οοά Ι 13. ζῇ δῃ 
18 τῆς 14. συλγάσι ἢϊ5 οσνῃ σουτί δ᾽ ἩΔίῃ 16 ἢἰς ὙΠΟΪΘ6 
1 τὴς υποΐδδῃ βρισὶ: θη Ὠ6 (ο7 1Ὁ " 4556 1ἢ 
19. χη ὉδΔΟΪκ 30. 15 φΟ6 1 Ὀεσοιηςίἢ 
5. εαἱὰ 38 ουΐ οὗ [86 τυ ἰταὰ ας Ὁ Ὀγεαβίβ 
36 (Ἰά5ὲ σῦς κΚ 36 τυ] τυἀ68 51 σαϊδβογίη 
36. ἐὰφ δεεΐ αμζλογίζέες γεααῖ ΤὮ85 ρεηογ ἤο ἢ Ὁ 1 8εοίκειἢ 80 ἸΟΩΔῈ 
1 ,16 δδεξ απζλονεζδς ονεῖξ 6 ῥσορδεῖ 85 Σγξδῇ 45 88 ΒΘΟΔΠΊδ 



ΓΒΑ». ΧΙ. 14-.36.] ΤῊΕ ΘΟΘΡΕῚ, ΑΟΟΟΒΚΌΙΝΕ ΤῸ {{ΚΕ. 419 
ἴῃς υἱπιοβὶ ρατίβ 99 οἵ ἴῃ6 δαγίἢ ἴο ἤθαῦ ἴῃς ψ]ϑάομι οἵ ϑοϊοπΊοῃ ; 

32 Δηὰ, Ὀ6 ΠΟ], ἃ ρτϑαῖοσ ὅδ (ἤδη ϑοϊοπιοη Ζς ὮΘΓΘ. ΤΠ6 πθη οὗ 

Νίησνϑῇ 58}4]] γίβα ὑρ ἴῃ ἴῃς Ἰυάρτηςηῖ ψ ἢ [ἢ15 ρεηογαίίοη, δηὰ 

8541} σοπάδηγῃ ἴἴ : ἔοσ ἔπῈγ τερεηϊθᾷ δ [ἴῃς ρτοδοῃίηρ οἵ 7]ο- 
ὨΔ85 ; 9 δηά, Ὀεδο]ά, ἃ στϑαῖεσγ 85 τῆδπ [οῃδ8 839 ἐς Βθσα. 

33 ΝὼῸ τηδη, θη 6 δαί ᾿ἰρμιοα 4 οδπάϊε, 86 ρυτΘ ἢ 12 ἴῃ ἃ 8 ὅεε οδᾶρ 
ΨΊΣ). τό. 

βϑδοσγοῖ ρίδου,: Πϑι ΠΟΥ ὑπ 66γ ἃ 83 θυβῃεὶ, θυ οἡ ἃ 88 σδῃ ] βΈο Κ, 9 

34 (μαῖ {μεν ΒΊΟΝ “5 σομγα ἴῃ ἸΏΔΥ 866 ἴμε ᾿ἰρῃξ, ἐΤΏς Ἰρδῖ 85 οὗ ὁ ΜΑτΤΎ. νἱ. 
22, 23 

τὴς Ῥοὰγ 15 186 4] ἐγα : [μεγείογαε ψΏθη [Πἰπ6 αγα 15 βἰηρθ, [ἢ 
ΨΜΏ0]ς ὈΟΑῪ 4150 15 {0}] οὗ ἱρῷ ; θαῖ θη ζάζημε 6γὲ 53 15. αν], [ἢ Υ 

3.5. Ὀοάγ 4150 ἐς [}}}} οἱ ἀδυίκηθ688. 
16 Ἰίσρᾷλτ ψΏΙΟ, 15 ἴῃ ἴζ66 Ὀ6 ἠοΐ ἀδγκΚηδ88. 

Τακο ποοὰ 485 ἐῃογοίοτο, ἰῃδΐ "' τῃ6 

1 τγ ψβοὶας Ῥοὰγ 
{μογοίοτα δὲ ἔ0}} οὗ Ἰρῶϊ, βανίηρ Ὧο ραγί ἄδγκ, [6 ψ}0]6 45 5}4]] 

Ὀ6 {0}} οὗ ἸΙρῃϊ, ἃ8 ἤδη πῃ Ὀτίσῃξ βῃιηϊηρ οὗ ἃ σδπα]ς 5 ἀοιἢ 
σῖνα ἴῆδε ΠΙΡΏϊ, 

δέ ἔγοτῃ [86 6πα 8 86 ΤηοΓα 86 ἸΔτΡ δ᾽ ς611ΔΥ 88. {ἢ 6 
8ὺ Ἰλτρ βἰδῃὰ 4 ψὴο 41 τῃϊπς 4. ὁ 48 86 
ΜᾺ ΜΠ ΘΙΠΟΓ 4 1ξ 46 (ἢ6 δΔτὰρ ὙΠ 118 ὈΓΡῊΣ Βῃϊπίηρ 

ΟΗΒΟΝΟΙΟΟΥ. ὙὉΠαῈ πηΐγαοϊα δηᾶὰ αἰβοοιϊβεα ΟἾγίϑῖ, ψνῇο δαᾶ οοπια ἱπῖο ἴῃς νοῦ, δηα νγᾶβ 
Παῖς τεσοογάδα γα ῬγοΌΔΌΙ]Ὺ ἰάἀδητ δ] τ (056 
παιταϊοὰ ἴῃ Μδίϊ. χὶὶ. 22-4:; Μαγκ 1}. 223-30. 
δος ἢᾶνα βυρροβεὰ (δὶ κα γίνεβ ἴῃς οχδοὶ 
οβίποη, δηὰ ποῖ {πε ΟἾΠΟΙ ἵτὸ Ενδηρε δῖ, Βαῖ 

1 ἰ8 τοτα αἰ οαΪς ἴο τοοοηοῖὶς ἴῃ6 δοοουπῖϑ οἡ 
1815 ΡΡΟΠΘΟΝ: Ὗς δοοερῖ τῆς Ῥοβι!οη 858- 
δ'ἰσπεαά ὈὉγΥ Μαίϊμενν δηὰ Μαῖκ : Ὀεῦνεοη ἴΠ6 π165- 
βᾶσε ἔγοτι ]οῆη ἴη6 Βαρίϊϑὲ δηὰ ἴῃς ἀϊδοουζβε ἴῃ 
Ρᾶιϑῦϊε5. ὉΤμαε ἱποϊάδηίςβ τηθπηοπεὰ ἴῃ ΟΠ 405. ΥἹ]. 
46-ν}}},. 3, ῬΡΓΟΡΘΌΪ ἱπιιθαϊαίεῖν ῥγεοθαεα, Τῆς 
δνθηῖβ Ὡσχὶ βυσοθθαϊηρ βεό ἴο πᾶνε Ὀδδη ἴῃο5ς 
ἩὮΟΙ ΖΟ]]ον ἴῃ 118 ο8ρΡ6], 50 [δὲ ἃ Ἰᾶγρε Ροσ- 
ἴομ οὐ ἴ86 πατγδέϊνο, ἔγοπὶ οὮδρ. χὶ. 14 ἴο σὮδΔΡ. 
χΧΙΐΪ. σό (δοσοτάϊηρ ἴο οἴδιοτβ, ἴο σῃβᾶρ. χὶϊὶ. 9), 15 
Ρἰδοθὰ Ὀγ 1|κὸ οί οὗ ἐΐς 2οτέδίορε ἐρε ἐλε ἀὐπονῦν ας 
ὦ τυλοίφ; ἴῃς ἀνεηῖθ, μονανεῖ, θεῖηρ ὈΓΟΡΕΤΙΥ 
Ρἰδοβδὰ υιβίη τὰς ρᾶββαρα ἰϊ56 1. 

ἍεΙβ. 14-26.. ΤῊΒ ΗΞΒΑΤΙΝΟῸ ΟΕ ἃ ΜΒ ὈῈΕ- 
ΜΟΝΙΑΟ; ὃς δροουβϑαῖίίοη δηὰ ἀϊἰβοουγβο ΠΙΟΝ 
ἔοϊ!]ονςεα. 

Ψεῖ. 14. Απὰ 80 Ψψ88 οαδίΐῃρ ουΐ. [Ιπαςῆηϊϊα 
88 ἴο [{ἰπ|6. ---Ἱὶρ ἀππηρ ἄθαιοθ. ὉὙἢδ τηδῃ νγᾶβ 
ἀυπῦ ; [89 ἀυσηὉ τλδὴ ΒΡδΙχθ. 

ψετ. τς. βόσιθ οὗ πθπὶ βαὰ. “Τῆς Ῥἢδτιίβεαβ.᾽ 
Γακε οπιϊῖα πε ἰδησυᾶσε οὗ (πῈ ρεορ]ς σὩΟΣ 
οδἰϊοὰ ἕο ἢ (ἢ]5 Ἔχργαβϑϑίοη οὗ Ποϑα!γ; Μαῖ- 
{πεν 8 τόσο ἀςδηϊΐα βιδίοηθης οὐ ἴπ6 ἰαϊίετ ροϊπξ 
μοῦ ὰ σεαυΐσε ἔπ τησπίοη οὗ ἴδ6 ΒΟΞὮ]6 (455. 
56ε6 οἡ Μαῖϊ. χιϊ. 24. 
ες. τό. Α εἰκη ἔγοσα θάνοι, Μδιμον Ρ]4ς65 

(8158 δὲ ἃ Ἰαῖοσ ροϊπὶ ἰῃ τῃς παγζαῖϊνα, δπα τ ἢ 
ΙΏΟΣΤΘ ἀχδοίῃεββ. Βιυῖ Ὀοΐῃ (ἴῃς δοουβαϊίίΐοη δηὰ 
ἀεπιαπὰ νετα τηδάδ δ ἴῃς βασηξ ἱπίεσνί ον. 

γεῖβ. 188-21. ὅεῈὲ οὐ Μαῖϊ χίὶὶ. 26-2.οὕ. ΒΥ 
(ἸΠἸξογαι νυ ὁ ἰη,᾿ ἑ. 6., ἰὴ [86 υβ6 οὗ) [86 ΒΒ; ρῸΥ οὗ Θοὰ 
(νεσ. 20). ΤῊΪ5 15 [ἢ βδιὴης 85: “1 [86 ϑρὶπί οὗ 
αοά᾽ (Μαεῖϊδμεν), [Ὡς ομα Ἔχργθβϑίοῃ Ἐχρ δι πὶης 
(δε οἴει. ΗἰΪδβ υβὲ οὗ [Ὡ6 ρονεσ (ἤπρεγ) οὗ σοα 
ἫΔΆ5 ἃ ὑτοοί ἴδλιὶ Ης ποϊκεα ἴῃ υπίοῃ πῃ ἴῃ 6 
ϑρίτ οἱ Οοά, δηὰ νέχέ ὑεγϑα. --- ἴδ 
0 (νεσ. 22). ΤῊ]5 ἴδτγτῃ 8 ποῖ υϑεὰ ὮΥ Μαιίπον, 
Ῥυϊ ΣΡ δα ἴῃ Ἀἰ8 δοσουμῃῖ, ΤΒα δίσοησοῦ Οπο ἰ8 

ΒΡΟΪ Πρ δαΐδηῃ ΟΥ̓ πιθᾶπῃβ οὗ ἴῃ 86 ΥὙΟΥῪ ΤΪΓΔΟΪ 65 
δὶ ΜΏΙΟΝ δε ὈΪ]ΑΒρῃειηεα. ὙΠετα ἰ5 4130 δῆ 
ἱπεπιδίίοῃ οὗ ὅπλ] δπμὰ οοπηρ]εΐε νἱςίογΥ. 

ψέεῖβ. 24-26. 866 οἡ Μαῖϊ. χὶ! 432-45, ὙΒετα 
[η6 οΟΥΘΙ Β66128 ἴο Ὀδ ΠΙΟΙΟῈ Οοϊζαςῖ, δἕίοσ [ἢ 6 
ται  κΚ5 ἀρουΐ Ἰομδῃῆ. ΤΠ διτδηρειηθηΐ οἵ Γὺκα 
ὙΔ5 ὈΓΟΌΔΟΪΥ οσοαβίοηδα ὃὉγ ἴῃς 5:1} γ Ὑ οὗ τὰς 
ΒΌὈ)6ςῖ βροΐίκεῃ οὗ, βαΐδης ἱπῆυδηςαϑ. 

ε΄, 22. Α ΟπΔη. Ἡτϑοὶέ ἃ τοίου, 
Ὑ6 ἰηξοτ ἔσοιῃ ΠΕῚ ἰδηριαρο. ΤΙδαϊοη 0415 εν 
“άδτζος]]α, 4 πιαὶ- ϑδοσνδηῖ οὗ Μδτγίῃλ.᾽ --- Βιοαδοὰ 
ἐα [0 το. Α πδίυγαὶ ἐχργεβϑβϑίοη οὗ ΟΠ ΔΗ]Ὺ 
Θηςυβίαϑιῃ δἱ ἰῆς βαγίηρσβ πὰ ἀοίϊηῃρβ οὗ ( ἢσίϑβί. 
Α58 ΜΆΓΥ Βουβοὶξ βῃοσίν δέει δρροαγεὰ (ςῇδρ. 
Ὑ11.. 10) οὐ ἴλ6 εὐρε οὗ ἴῆ6 οτοννά, 1 18 ῬοΟΒββιΌ] 8 
δῖ 118 ΟΠΊΔΠ ΤΏΔΥ ἢανῈ ρῥογοοϊνεαὰ Ὦεσ δηὰ 
τπεγεΐοσα βροόκδὴ [ἢ18 ὈΪ βϑίησ. ὙΠ ἔαςϊς τδδῖ 
Τακο ΡΙΔοαβ 1 δίζεσ ἃ ϑενοσῦα υἱΐεγάηος ἀοαβ5 ποῖ 
Ῥγονα ἰξ ππιγυϑι νου. Τὴ ΟΠ ΔΠ 5 βἰδῖς οὗ 
τηϊπα ψγὰβ ἰῆς εβεςϊ οἵ ἴδε ψΠο]6 ἀἴδοουϊδβα, δηὰ 
Ὧ6Γ ἱσηογδηῖ δηϊ πυβίαβπι νου ΟὨΪΥ Ὅς ἱπογελϑοὰ 
Όγ τῆς βενεῖε ἴοης οἵ Ηἰβ πογάβ. Ἐνεῖγ οὔβοευ- 
δηξ ΡυΌ]ς Βρεάκοσ νν}}} υπάἀεγβίδηα 1ἢ]8. 

ες. 28. Ὑοδ, γδαῖδιοσ. Ουγ]οσὰ 4068 ποῖ ἄδην 
τῆλι Ηἰ5 τηοΐϊπεοι ννγᾶβ Ὁ]. 9ϑοα, ὈυΣ Ηςξ πονογίῆο- 
1655 το ῦῆθ5 ἴῃς νοϊηδη 5 νὶεν. Τῆς ρστουπα οὗ 
ΒΟΥ ὈΪΟββεάῃ655, 458 ἰπ ἴῃς σᾶ536 Οὗ 81] ἰἣς Ὠυπηδῃ 
τὰος, υηἴο τ Ποπι ἴῃ ἴῃς Ὠἰρῃεβὲ βεηβε, “ἃ Ἅσῃ]α 15 
ὈοΤΏ, ἃ 80 ἴ8 ρίνοη,᾽ 5 ἴῃαϊ βῆ ἴοο Ὀεϊοηρεά ἴο 
πο ἴδδς ΒΟΟΣ [820 τοχὰ οὗ Θοὰ δπὰ ΚΘορ ἐΐ. 
ΟΟπΡ. σΠΔΡ. 1. 45; ἰἷ. 19, 1. ΤῊΪβ8 ψοιηδη {τῸ] 
Τερτεβοηῖβ ἀενουῖ Ἐοπιᾶη (δίθο ο9 ἱπ ἘΠΕΙΣ 
Αἀοτγαίίοη οὗ ἴμε νιγρὶπ. Τῆς ἂνς Ματγία, 85 
ΠΟΥ υϑ6 ἱΐ, 15 υυἵ ἃ τρου του οὗ ἕοτ ψοχάϑ ; δηὰ 
ΤΕ ταὶ σίουβ δος Πυδίαϑπι ἴοο οἔζδη τηδηΐξοϑῖβ (6 
5815 6 ὈΠΙΗ ΘΙ σεηΐ τνοημάεσ, το ἢ 15. ἤοσα ΚΙηΔΙ 
Ταρσζονοᾶ ΌΥ οὐγ 1οτὰ. Η:8 δηϑννεῦ ρζῖνεβ ὑτοπι- 
πόῆσο ποῖ ἴο Ηἰ5 ονῃ νοζά, Ὀυὶ ἴο "ἴῃ τψοτὰ οὗ 
Οοὰ ;᾿ ἔογ Ἰπουρὴ [Π6Υ ἃζὰ τῆς βάτηδ, ἴῃ 6 τννοσηδῃ 
γγᾺ8 ὑπΙη Κη 50] Εν οὐ Η:5 Βυπηδη Ὀιτίῃ, πὰ ποὶ 
οὗ Ηΐ8 Βδάνθη)Υ ἔχει; δηᾶὰ [ἢ15 πηϊδῖακε Ης 
ψουὰ οοἴεοῖ. ὙΤμὰ ὑ]εβϑβίης οὔὖγ [τὰ Ρὑτο- 
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ὨΟυΠΟΘΒ ΤΏΔΥ ὃς (ἢς Ροτγίίοη οὗὨ 411] Ὀε] αν οτβ, 88 
οὗ Ηἰ5 τηοΐβεσ, (ορ. Μαίΐ, χιϊ. ζο. 

 εῖβ. 29-32. ΑΝΒΘΝΕΚ ΤΟ ΤΗΟΘΕ ΗΟ 8ΟΟΘΗΤ 
Α 510ΟΝ. ὅ8εε οἡ Μαῖί. χίϊὶ. 090-42. 

γεν. 29ς. ὙΗΦΩ [80 πιυΠ πὰθ6, εἴς. ῬΟΒΒΙΌΪΙΥ 
ἴῃ Ἔχρεοϊαίίοη οὗ ἴδε "5ῖρη;᾽ Ὀυϊ [6 σοηίσζονο β 
ψΠὮ ἴῃς ῬΠΑΓΙΒεα 8 τνᾶβ ἃ ὑγοϊοηρεα ους, ΨὮϊς 
ψου]ὰ δἰίσαςξ δῃ ἰπογοαβίηρ στον. 

γεσ, 30. ΕῸΣ οΥ̓ΘῈ ΔῈ ΤΌΠΔΕῈ ὈΘΟΔΙῺΘ ἃ αἷχι ἴο 
[80 Νίπονίΐοδ. Ῥεου αν ἰο {πὸ Ὀτίεέεῦ δοσοουηΐ οὗ 
ἴΙακὲ. Τῆς Ἀρρεδᾶγαδπος οὗ ξοπδὴ 88 ἃ ὑγέδοδεγ 
Φρεγ τὰς ἴῃχεα ἀδγβ δηὰ πρῃϊβ ἴῃ ἴῃς ᾿νΠ8]ς6 8 

Ποιπαίηϑ οὐ Νίπονοι. Βὶι6 Ν͵γηγουά 

ΕἸ τ 55. σεβυσγεοιου 48 Μὶ}} 248 ΗἾ8 ὑγεδοβίηγ. 
ΤΠοΙΟ ἰβ ἃ οἰἰππαχ ἴῃ ἰἣς οἵαάσσ οὗ [πκὲ; τὴς 
Ετεδίετ᾽ βίῃ νγν8 ἴῃς τεὐεοϊίΐοῃ οὗ Ο γ81᾽8 ργθδςἢ- 
ἵπα οὗ τερδθηΐϊδποα. 

615. 322-26. ΤῊΣ [δουρὶ οὐ (ἢε85 νεῦβεβ 
οσουτγ ἴῃ Μδῖῖ. ν. τς; νΥἱ. 22, 22. στε ἴῃς οοη- 
ποοϊΐοη 18 ἀϊξεσεηῖ. ὍΠΟΥ τιϑῃεα ἃ δἰξη; ἃ 
Ετεδῖου ϑ'ση ἴδῃ οηδὴ 8 σταηίεά ἤδη, Ὀυϊ ἴο 
οσγοεῖνα ΠΟΥ τυ ποῖ (48 {ΠΟΥ 40) οονογ ἴῃς 
Ἰσῆς ἢ ἃ Ὀυ5ῃο), δας τῆς ἐγεβ οὗ {ποῖσ ὑηάοτ- 
βίδπαϊην. --- Α 00118Σ (νεσ. 33), ΟΥ, οονεγεα ρδββᾶρο. 

ΤΗΕ ΘΟΞΡΕΙ͂, ΑΟΟΟΚΌΙΝΕ ΤΟ {ΚΕ. [(Ηᾳ4». ΧΙ. 14-ς4. 

ὉΦΙγ (αὔοσ 815 γοβυσγεςξ ο}), νγ83 ἃ ΝᾺ τεςεϊνοὰ 
ὈΥ ἴῆς Νιπενὶίε8. Ουγ 1,οτὰ Βρεᾶκ8 οἱ βοιιε ιν 
γεῖ ἴο οὐοουγ, ἔογεῖς!]ηρ Η5 τεβυσγοσοῃ ἃ5 ἃ 
δτελῖίοσ βῖσῃ ἴο ἴδ ψεπογδίοῃ. 

νεῖ. 31. Ἰοχγο. Τῆς 5'ρτι 10 [5 σεπεγδίοῃ 
ἷ8Β πιοῖς ἴβδὴ πῶδὶ δἰσδοϊεὰ τὴς αυδοη οὗ ἴῃς 
βουίῃ, εἴς. 

νεῖ. 32. δ τοδὰ οὗ Νίβονοι. [{ ἰπε5ὲ ΝΙπο- 
νἱἴ658 δα ποῖ πρασζγὰ οὗ ἴῃ6 πιίγδοϊθ, [δς Τοῃίζαβῖ 
186. ἀνθ Βἴοηοσ. ΕῸΥ ἰπ [μὲ οδβδςε {πεῖν Τερθηϊ- 
ΔΏςς ὙΩΔ5 ΒΙΏΡΙΥ δὲ [Ὲ0 ῬΉΡΕδΕ οὗ Ζοπδῖι, ὙὮΣ]ς 
τὴς εν τεαπιδιπεὰ υπδο]ενὶηρ ἰῃ ἴῃς ἕδος οὗ 

(τοῦ ἰδγαγ 8 "' ΝΙ ονθῇ.") 

γεῖ. 36. Τῇ τὰν τ 8016 Ῥοᾶγ, εἰς. ψάλῃ Οὐοϑ- 
ἴεσζες ἴἤυβ ΘΧρ διπ8: “ΟἿΪΥ ψΏση [ΠΥ ὈΟΑΥ ἷ5 
ὙΠΟΪΥ ΠΠυπιηεά, τνῖϊουϊ πανί ὄνε δὴ οὔ- 
ΒΟΌΓΕ ΟΟΥΏΘΓ ἰοξὲ ᾿Ποταίη, {11} 18 Ὀδοοτας 850 Ὀσίσδὲ 
Δα οΟἾθᾶγ 45 1 τῆς ξ0}} ὈΠ]ΠἸ}.Δ ΠΟΥ οὗ ἃ Ὀτρἢς Ἰατὰρ 
ἸΠυτηϊποαὰ τῆδς : ἰὴ οΟΠΕΙ ψογάβ, ἴου Ἡ21 ὉὈς 
ΡΙδοθαὰ ἴῃ ἃ ποτὶ ςοπαϊτίίοη οὗ ᾿ἰσῃϊ. Τα 
ὨΘΟΘΒΒΙΥ οὗ ἃ ἰδίας οὗ 800] οουγεβροπαϊπρ ἴο 
δρᾶ αβεοϊδὰ ὉΥ τἢς Ἀ, ἰὼ ὙΠΊΟΣ Οοά 50 ἔυ}} 
ἰνεβ 18 ἤΠδσῈ οΏΡΠΔ3:Ζεα. “1.8 ΣΊΟΥΥ ἃ8 ἴδε τε - 
8.1: οὗ Πο] π6585. (Οοάει,) 

ΟΠΗΑΡΤΕᾺ ΧΙ. 37--54. 

Ῥύρορηγεό Αἰ σαϊμε 1}. Ῥλαγίδέες. 

47 ΝῊ 45 6 5ρΡΆΚ6, 8 οογίαϊη Ῥῃδγβοα Ῥεβουρῆς 3 τη ἴο ἀϊπα 
38 ψΙ ἢ : Ὧπα ἢς ψοηΐ ἴῃ, δηᾶ βαΐ ἀονῃ ἴο τη6Δἴ. Απὰ 

ἤδη [6 ῬὭαδΓΙβ66 8ανν 22, ἢ6 τηαγνο]]οα αἰαῖ ἣς Ὠδὰ ποῖ ἢγϑί « Μαῖῖ. αν. 1: 

390 Μαϑῃδὰ Ῥεΐογα ἀἰπηοσ. Απὰ (6 1, οτὰ 5αα υηΐο Ὠἰπι, ΝΟ ἀο «. 
ατὶς υἱὲ, 3, 

ὁ Μαῖι. χχὶξ. 

γε ῬΒΑσίβθα8 τηαῖκα οἰθδη 8 [6 ουϊδάα οὗ ἴῃς οὔρ δῃηὰ [Πε  ρ]αῖ-ὀ 2536: 

1 ΝΟΥ 
8 (Ιοδῆβθ 4 οὗ [86 

8 χὰ δεεΐ αμζλογέξί65 γεαα ἃ ῬΏλτΙβος δϑκοίῃ 
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ἴογ; Βυΐ γοῦγσ ἰηψαγὰ ραγί 15 01] οὗ τανεηΐηρ ὃ δῃὰ ψὶοΚοάῃ 688. 
40 Υέ ἴοοϊΞ5, ὁ ἀϊά ποῖ 6 τδδξ τηωδάβ ἰδὲ ψηϊοῆ 15 σι ουΐ,θ τᾶ Κα 

41 ἴμαὶ ψῃΐοῃ 16 ντΐπ 7 αἰδοὺ Βυΐ ταῖμεγ “ρῖνε 8]π|8 οἵ ϑιο " τροπαῖς 
(Πρ 8 88 γε ἢᾶνε ;5 δηά, ὑεμο]ά, 9 411 [Ὠϊηρ8 ἀῦαὲ οδδὴ ὑηΐο γου. ὦ Τημα τ τὸ 

42 "Βυΐ ψοα υπηΐο γου, ῬῃΑτίβααβ ! ἔοτ 7 γα Ἐπ|6 τηϊηὶ δπα 9 τὰ δηὰ “ Μλ χαῖι. 
81] τῆδηηοΓ οὗ μου 5,10 Δηα ρᾶ85 ον σὺ Ἰυπάρηηχοπὶ δηαὰ ἴῃ6 ἴον ΜΣ: ΒΌΞΗΝ, 
(οά : ἴδ656ε 11 οὐρῷξϊ γε ἴο βανεὲ ἄοῃδ, δηά ποῖ ἴο ᾿ἰεᾶνε 13 [ἢς 

43 οἴδεγ υπάοῃμθ ὍνοιἊ υπΐο γοῦ, Ῥῃατγίβθαβ 1 ἔοσ γα ἰονε ἴῃ 6 ὉΡ- σ Μαῖι. χχΐι, 

ῬΟΙτηοϑί 86δῖβ 18 ἴῃ ἴδ βυῃδροριιθ5, δῃὰ συθθῖηρ8 ἴῃ [6 τηδγ- ΣΝ τ 

44 Κεῖ5.8 οε υἱῖο γοι, 8οτίρεβ δπὰ Ῥδαγίβεεβ, Βυροογί(6 11} Ὅραρι ΚΝ 
ΔΕΟΥ γε ἃζὲ 85 ρύανεβ᾽}" ψηΪΟ ΔΡΡΘΑΣ ἠοῖ, δηὰ [6 πηθῃ [ἢδί ἃ Μαί χαΐί, 
ΑΚ ονοῦ Ζάδρε αὐ ἢοΐ αναῦα οὐ Ζζεν»." 

45 ὙΤΠδη δηϑνοιοα οἱς οὗ ἴῃ6 ἰαύγογβ, δηᾶ δὰ 18 πηῖο ἈΪπῚ, 
46 Μαβίεσ, ἴδ βαγίηρ 15. τῆου ΓΕΡργόδοθαϑὲ 5 αῖδο. Απᾷ δδ 56ϊα, 

Ννοε υπηΐο γου 4150, 76 ἐαννγετϑ ! 39 ὃ ἔοσ γε ᾿Ϊδά8. τηθῃ ψ τ Ὀυτ- ἡ γε 45, 46 
ἄδηβ ρτίενοιιβ ἴο θ6 Ῥοσγῃθ, δῃᾷ γε γουγϑεῖνεβ ἰουοἢ ποῖ ἴμ6 Ὀυτ- μῦν ταὶ 

47 ἀδθηβ ψίτῃ οπα οὗ γουῦ ἤηρειβ. π᾿ νοα υηΐο γοι! ἔοτ γε Ὀυ1α ὁ λα τι. 
[86 ΒΘρυ Ϊ]οῆγσαοβ 16 οἵ (ῃ6 Ρῥτορβοῖβ, ἀμ γοὺγ ἔδῖμογα Κι]1|6α πο. ὦ ἐπ μὲ 

48 "Ύτυν γε Ῥ6αγ Ψ τη 655 τῆ δὲ γε 41|1οὁνν 3: [με ἀδςε (5 οἵ γουγ ἔαίῃετϑ : πὰ εἰναι 
ἔοσ ἴδεγ ἰηάεεα 3. Κη]οὰ ἴμοηι, ἀπ γε Ὀα11ἃ [Ποὶγ Βερυ] ἢ γο5.33 ΣΜΕ ἐδ 

49 Ὑπετγείοσε α͵50 βαἰὰ “ [6 ν βάοπι οἱ ἀοά,»Ὶ ν}}}} βεπά τμ6πὶ 334  ἐσον κει 
Ρτορῃεῖβ δῃα δροϑβίίἝβ, ἃηὰ φορηδ οὗ ἴθ [ΠΟΥ 5841] 814 35 δῃὰ ορπίρ, Ῥτον. 

50 ροῖβοουῖε : Τμβαῖ (ῆ6 Ὀοοά οὗ 411 [ἢς ῥσχορμῃδῖβ, νῃ] ἢ ψνᾶ5 τας Οοπρ. Μαῖι. 

βῃ δὰ “ἴτοῃῃ τῆς ξουηάαίίζοη οὗ [ῃ6 νου], ταν Ὀ6 τεαυϊγοα οὗ {818 μετ τ οξυα, 

51 ρεπεγαϊίοῃ ; Εἴοπιὶ [ῃ6 ὈϊΪοοά οἵ ΑΒΕ] απο [ῃ6 Ὀ]οοὰ οἱ Ζαομα- ἔχχνέ τὴ χα. 
τίαβ, ΜΟΙ 1 ρου 5ῃ64 δεΐνεθη ἰμὰ αἷἰΐασ δπᾶ (μα “τορ]6 : 38 7 τ μππο ἢ, 
ΨΟΙΙΪΥ 3.1 540 υηΐο γου, [{ 5841}1] Ὀ6 τααιυϊγοα οὗ [58 ρεποσαίίοη. ἡ ἐπ φῶ 

52 ἾΝοε υπῖο γου, ἐἸΑνΥοΓ8 1 ΟΥ γε δανα τά Καη 5 νὰν ἴπ6 Κα οὗ τἰιρευν θα 
ἴπ6 ϑερίυδ- 

Κηον]θάρε: γε δηΐοσοα ηοΐῖ ἴῃ γουγβεῖναβ, δηαὰ τΠθ ἰπαΐ να ῚῈ. εἰμι} 
53 ΘΠΪΟΓΩΡ ἴῃ γὲ πἰηάογοα, Απά 88 ἢς 8414 ἴἢθ86 1ϊηρ8 υὐΐο ὁ πτηνυὼ 

τλοτι,81 [Π6 βοτῖρ65 δπὰ ἴῃς Ῥῃδγίβθθβ θαρδη "ἴο ὑγρὰ ἀέηε 82 να- “ 8εεὲ Μαῖκ 
54 ὨΘΙΊΘΏΥ, δηά ἴο ργόνόκα Εἴτῃ ἴο βρθαῖὶ οὗ δὴν [Ὠϊηρ5: "[,Ὧγ- τ Ἄρεα κεῖ, 

ἱῃρ νναῖΐ ἔοσ Ὠϊπὶ, δῃὰ βϑεκίηρ 88." [9 οδί ἢ βοπιείῃϊηρ ουξ οὗ ἢ]8 “΄ Μωὶ ΩΝ 
τοῦτ, [δαὶ ἴΠδΥ πϊὶρητ δοοῦ86 Ὠἱτη.8: 

δ᾽ οχιοτίίοη 6 [δ ουϊβί δ Τ τὴε ἰηϑίθ 
8 ἔογ᾽ ἃἴτηβ ἴπο86 [πϊηρβ νὨϊοἢ ἀγα ἩΠΗΐη 9 ἐμρογζ ἴῃς 

10 ΟΥΕΥῪ Ὦε [11 Ρυΐ [658 13 ἥλνα ἰεζ 18 (ἢ6 οπίεξ βεαδὶ 
14 {Π6 5α]υϊδτίοηβ ἴῃ [86 τπηδσκεὶ ρδοθβ 
26 γὰφ δέσί αμέλονίζες ον 5οΓθ65 δηα ῬΠδγίβεεβ, Ὠυροογίεβ 
16 ({ἢΠ6 το} 5 Ἶ Κηον ἰΐ ποῖ 
186. Αῃά οπδ οὗἉ 16 ἰατΥοΥβ Δηβνεσίηρ 511 19 ἴῃ βδυϊηρ (ἢ15 
Ὁ γοῦ ᾿ανγυεῦβ 4150 31: 50 1Πδῃ γε ἃγ6 τὶ 65568 Δπα ἌρΡΡτοΟνα 
35. σγ»ηῖ ἰπάθοὰ 353 γάσέγ ἑορεῦς : ({ε δέεί σιεέλογίδ5 ον) 34. πίο {Π6 1 
τ Κι] 36 Π4ἢ Ὀδθη Ἴ εἰς τα  ὡὲ οὰ, ΨὯΟ 38. 5ΔΠΟἸΌΔΙΥ 

ἴῖοο 
δι ἐᾷ δόεί απ ζλογέζίσε γέεσα ΘΠ Ἦδ νγὰ58 σόα ουὔξ ἤδη 6 
83 Ργ655 ὍΡΟΣ ἢΐτα 
88 (ὧς ῥσεΐ αεξλονίξξες ΟΣ δ βθοκίηρ 
δὲ ἐὰφ δεεί αμέλογίές ονεῖξ ἰχαῖ ἴΏ6Υ ταὶρας δοσυβα ἰη). 
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ΤῊΙΒ ἀΐδοουγθα οἰ Ο56 }Υ ΓΕβεΙ 8168 ἴδε ρτοδὲ ἀε- 

Ὡυποϊδοῃ οὗ ἴῃς Ῥῃατγίβοοβ (Μαῖί. χχὶὶ.); Ὀὰϊ (ῃ 6 
αἰγουτηβίδησοβ οὗ ἢς ἔνγο ἂὐς επισοὶυ αἰβογεηῖ; 
τῆς οπα νν858 υἱίεγεα )ι5ὲ Ὀεΐοτε οὖν [τὰ ἀερατίςα 
ΒΟΪΕΙΊΠΪΥ δηἃ βη4}}} ἔγοπι ἰδ 6 ἴδ Ρ]ς, Ὀαΐ τη 1Π]8 
οἂβε [κὸ ἀςῆηϊ ξεῖν ἄχεβ ἴῃς ρος ἰῇ ἴῃς Ὠουδε 
οἵ ἃ Ῥῃατγίβες (ργοῦδοϊυ ἴθ 4}116 6). Α τερευτοη 
οὗ ἴδεβε ἐεαγέῃὶ ποτὰ 15 ΠΙΚΗΪΥ ρτόραῦϊς. ΤὨς 
Ῥμαγίβεεϑ ῃδὰ αἰγεδαν Ὀεοοῖης Η:8 οοπβίδῃϊ δηά 

Μίκι. 

ὈΪΏΕΙ οπειηῖθβ. ἩΗΐδσπος [πε γοῦυκα δἱ {ἢ158 δαυ] Υ 
ἀλὶα 18 αυϊία 45 δίυγαὶ 45 [πδῖ ἰὴ ΗΠ] ἤη8] ἀϊβοουγδε 
ἩἨς νουϊὰ 50πὶ πὸ δηὰ σχερεαῖ ἴῃε ᾿γοδθϑ δ γεδαῦ 
Ρτοποιηςςεῇ, --- ΕΥοπὰ νετ. 327 γιὰ ἰηξετ [Πδὲ (Π]5 ἀ}5- 
σουζβε ἔο]ονεὰ οἴ βεὶν πῸ ΤΕΡΙΥ ἴο ἴῃς ἀδιηαπὰ 
ἔοτ ἃ βίσῃ. Ἡδῃσα 1 γὰ8 υἱἱεγεα ἴῃ ΟΔ}116 6, Ὀεΐοτα 
τῆς ρτγεδὶ ἀΐβοουτϑβα ἱπ ραγδῦ ε8, πὰ ΡγΟΌΔΌΟΪΥ υδῖ 
δἔϊετ Ηἰβ τηοῖμοσ δῃηὰ Ὀγεΐμγεη βουρσῆς ΗΠ}. 

Ηυο. 

εν. 3)η. Νοτ δὲ ἴθ βρακο. Δ Ὦ)]6 ἢς παὰ 
θαδη βρελκίῃρ, ἑ. ἐ., ἴ[ἴῆς ἐοταεροίηρ. Α σϑέεγεποα 
ἴο βοπῆβ οἴδοσ ἐἰπὶῈ 18 ὈΔΥΘΙΥ Ῥοβϑίθ]ε, σοσίδ ΠΙῪ 
ποῖ πδίυγαὶ, --- ΑΒ; Εἶπ. “Βεβουρῆ᾽ ἰ8 ἴοο 
βίτοῃξ ; ἰΐ νγᾶ8 δῇ ΤογαϊΠΑΤΥῪ Ἰῃν} Δ1Ί]οη. --- ἴὸ ἀΐηθ. 
ΤΗΘ πλθδὶ ννὰϑ8 ποῖ ἴδ Ῥυηορ8] τεραϑὲ οἵ ἴῃ ἀδυ, 
δαὶ ἃ τιοτηΐηρ οὔθ. Οσαδῃίὶπρ ἴα [ἢ15 ἀΔΥ ὕερϑη 
δῖ τὴς Πεαϊπρ οὗ ἴῃς ἀστηοηΐδο, δπὰ οπάεα 1η 
ἰλς βἴοττη οὐ ἰδῇς ΨΑΥ ἴο Οδάδσγα, ψὲ οδὴ 866 
ἴπαΐ {πῃ ἤουβα ταδί ἤλνα Ὀδοη ἢθδᾶγ δὲ μδηὰ, δηὰ 
τς ᾿ηνδῦοη σα  δοοορίςα, 

ΤῊΕ ΟΟΘΡΕῚ, ΑΓΓΟΚΌΙΝΟ ΤΟ ΚΚΕ. [(ΒΑ4Ρ. ΧΙ. 327-54. 

νεῖ. 28. αδμοὰ, [ἴἰ,, “θαρυΖεά,᾽ Τἢδ ννδ53ἢ- 
ἷηρ Τείειτεὰ ἴὸ ψ5 ἱπεγείοσε ἃ εγομορμέαΐ ΟὨς, 
ποῖ κτλ Α μὰ ἃςῖ οὗ ο᾽δαπ] 655. [1η τηΐβ σεγα- 
ΤΑΟΩΥ ἴἢ6 ῬΏΔΙ5Οε5 5 ηθα (Πεὶν Πδηδβ, ποῖ {μεὶτν 
Ἅ80]6 Ὀοάγ. 

γεσ. 39. ᾿Απὰ [δ0 Ιοτὰ δβαξὰ ἴο εἶπ, ΤῊς ἔοστῃ 
οὗ οὐ 1 ,οτὰ β ορεηὶηρ τεπιατὶς ἱπαϊοαῖθβ (δὶ της 
ῬΠΑΥίβοο5 “ ΠΊλΊν 16 ἀ ̓ ΟΥ̓Δ], ἀπὰ ἴδ ἴῃς ΟΠ ΟΥΒ 
Ρτεβοηΐ οὗ ἴμδὲ βεοῖ μδὰ δϑβϑεηϊοα ἴο τς Ἴθη- 
ΒΌΓα. ΤὨΐδ νγὰ5 γυάξηεββ ἴο (ἢ6 συξδῖ, (Δ1Π[{ [ΟΥ̓ 
γεῦυκαο. ὙΠοῖα 15 πὸ Ῥσζοοῦ ἴπαὶϊ ἴῃς πνοὴ 
ψ23. σίνδῃ ουκἨ οἵ ἐγ Πα] 1 Π 685. --- ον, ποῖ ἴῃ ςοη- 
ἰταϑὲ ἴο 80Π16 Ὀγανῖοιβ ἤπια, Ὀμὰϊ γαίπεσ τη τῆς 
86η56: ἔ0}} νε]], μετα 15 ἃ ὑτοοῦ οὗ ἴῃε ΨΔΥ͂ ἴῃ 
ὙΠΙῚΟ;, γ0ὺ ῬΒασίδοθα, εἴς. ΟΠ ΕΥΒ οὗ [Π15 ῬΑΣΙῪ 
Έ͵Ο αἀουθί]655 ργεβοηῖ. -- Ἐὴ0 οὔϊαὶάο οὗὁἨὨ (9 δ 
διὰ οὗ (λ0 ρ]αῖίοσ. ΟΟἸΡ. Μαῖίῖ. χχι. 25. ΤὨΘ 
ΤΟίοσοηςς 15 ἴο Π6 ΙΓ σΟΥΘΙΟΏ181 Οὔβογνδηςοσβ, Ὀσῖ 
[86 σοπίταϑὶ αἰ Πε β ἔγτοσῃ ἴπαΐ πῃ Μαῖπεν. ΤΒΟΓα 
(ῃ6 ουϊνγατγα ΙορΑ]Υ δηὰ [86 Ἰηνναγαὰ πη πλογ Ὁ 
οὗ {πμεῖσγ δπ)]ουτηθηῖβ ἅτ ἰπ βδιπςΐ Τοηῖταϑξ ; βοτὰ 
τῆς οὐϊναγαϊν ρυτβοα σὰρ 18 ορροβεὰ ἴο ἴδε 1ῃ- 
ὙΆΓΟΙΥ σοττυρίεα Ὠεασὶ οὗ πε ἀγη ΚΟΥ ; εχίθσῃδὶ 
ςοπαυςξ ἴο ἰΏΠΟΥ ὑπβθϑη τηοῖνε58. Τῆς σΟΙΏΡΔΑΓΙ- 
800 8 1655 Ἔχδοῖ, βίηςε (6 ἤρσυτε δηὰ {πε τοδὶ ΕΥ̓ 
ἃγε Ἰοϊπθαὰ. ϑοῖλς ὄἊχρ δίῃ: "τῆς ἰπϑιὰς (οὗ ἰῃ6 
ΟΡ ἂπὰ ρμ]αῖζε) 15 1{0}} οὗ γοὺυῦγ ρἰυπμαου δηὰ 
υνσΚοάπα685 ;᾿ Ὀυϊ (5 18 Κ»,ΤΆΑΙΩΤΊΔΊΟΔΙΥ ΟὈ]Θο- 
ΕομΔΌΪα. 

γε. 40. Υϑ ἴοοϊβ, εἰσ. ΤῊ ΓΟΙῪ οὗ βυςἢ ἃ 
σοηττδαϊοϊου ἰ8Β ϑῆονη. ϑ0Οἢ ἃ ῬΑΥΠΔ] οἸθδηβῖηρ - 
8 ἢΟ οἰδδηβὶην : 41} βϑυςοἢ γε σίουβ δοὶβ τὲ 30}- 

864 ἴο ἢᾶνα τοίοσοπος ἴο (σοά, ἴο Πο] 655 Ὀδ- 
οἵα Ηἰπι ; βδίποα Ησ τδᾶς [6 ἰπϑίὰδ 85 τυ. ]] ἃ5 
τῆς ουϊδίάθ, (ἢ6 ςεγειιοηΐδὶ ΡυσΠδοδίοη οὐ ἰδ6 
Ἰλίου νι τπουῖ 1.6 το] βαποιβοαίίοη οὗ [6 ξουτ ΕΓ 
5 [ΟἸΪΥ 45 γγνὲ]} 45 ψ]Ο Κοά 658. 

νεῖ. 41. Βαΐ χβίδοσ, εἰο.Ό ΤὨυβ ΠΟΥ δμου]ὰ 
ἴυτῃ ἰονγαγὰ ἴσυς ρυγγ. Νοῖ ἰδ [ἢ15 σίν!ηρ οὗ 
4[]π15 ςοηβίςζα 66] ΠΟΙ 6855, θαΐ ἴο ρῖνε [089 [τσ 
ΨΈΣΟΣ αἵὸ τι ([λ6 ουρ δηὰ ρ]δίζου) ννᾶβ ἃ ΔΓ 
Ὀείίοτῦ Ρυπδοδὅοῃ ἴπδη {ΠΕΣ σΟΥΘ ΠΟ Π14] να Π Πρ 
οἔ τῆς ουϊδθ]ϊάς. Τῆς ῥγτοςερῖ γδοεῖνεβ ροὶηξ ἔτοη] 
τῆς εὐσυείρμσηδες οὗ ἴῃ6 ῬΠΑΓ5665. --- ϑοὴς ἴακα 
ἴῃς νεῖῦβε ἃ5 ἰσοηΐοδὶ: Βαΐῖ γε ρμὶνα 41π|8, εἴς., δπὰ 
ῬεΠοϊὰ 11 τη β ἀγα οἰδδη ἴο γοῦ (1 γΟῸΓ 65] Π|8- 
το). ΤῊΪΐβ 15 ορεὴ ἴο βογίουβ οὐ͵]δεςϊουβ. ΤΣ 
δχρ δπδίϊοη : ψ ὩΙΟἢ γα οδὴ (Ε.. Ν. : “βδιοῃ (Ὠϊηρ8 
85 γε ᾶνε ᾽ἢ) ἰβ ῬΡοββ]α, Ὀυϊ ποῖ ἑδνογεὰ Ὁγ τῇδ 
ςοῃίδχί, 

γεν. 42. Ἐοσ γὁ0 890, εἰς. [ποιεδὰ οἵ σϑϑὶν 
εἰνίῃρ 45 οὔγ 1οστὰ επ)οϊπμεα, τοΥ δὰ Ὀδθη ἴῃ 
ἴῃς Παῖς οὐ τηλκίηρ {ΠΗῚπρ Ραγτηθπῖβ ἰπ Ὄνοῦ- 
Ἐχδοίηθβθβ. ὅες οἡ Μαῖϊ. ΧΧΊ]. 22. 

νον. 44. 48 ἴδ9 ἴοπιῦδ ψΕΟΝ ΔΡΡΌΘΑΣ ποῖ. 866 
Ὅη Μαῖϊ. χχὶϊὶ. 2). Τῆς “ ψηϊϊεὰ Βαρυ ]οῆγα5᾽ τς 
ἴῃοβε οὗ τῆς τὶςῆ, δπὰ ἴῃς δρρ]οδίίοη 15 ἴο ἐχ- 
ἴεγηδ] ὈδδυΥ σονεῦηρ ἱπποὸῖ σοττυρῦοπ; Βοτα 
ΒΟΤΌΙΟΙ ἰουὴῦβ ἃτὸ βϑροόκδοὴ οὗ, Ψ ῃΟΒ ἴῃ (ἢς 
οουγβε οὗ ἔτης ψου]ὰ Ὀς ἀπηοἰϊσεα ὈΥ ἰΠο886 Ρ455- 
ἴῃ οὐδ ἴπεπι, ἴῃ.8 οδυδίηρ ἀςδ]ειηοηῖ. Ποῖα 
τῆς Ρτεΐεηος οὗ Ῥῃαγίβαϊβηη 15 Ὀὑγουρῃΐζ οὐ ; Π6Ια 
118 ᾿πϑἀϊουβπθβθβ. ΤῊ αἰβετθηςς 8 δὴ ἰπο 6 η1Δ] 
ενϊάεπος παι τῆς ἔννο ἀϊβοουτβεβ ψεσα υἰτεγαα : 
οπα ἰπ ἴῃς οδρίϊαὶ (νἤδτα ἴπ6 βρ]επαϊὰ ἘἘΡΠΊΚΗτεα 
ὍΕΓΘ ΤΟΓΟ ΟΟΙΩΙΏΟΙ), {6 ΟἾΒΟΙ ἴῃ ἴδ6 δυπιΌ]6Υ 
Ῥγονίποο οὗ (1116 6. 

γεν. 45. Οχμθ οὗὨ (80 ΘΔὟΥΘΙΒ (566 Οἡ ΟἾΔΡ. Χ, 
25). - Τοῦ ΤΟΡΙΟδοδοοί 18 4150, ψῇο δῖε ἴῃ οἵ- 
βοῖΑ), εςς] εϑἰδϑῦοδὶ ροβίοη. Τὴδ πῆδὴ νγᾶὰ5 ποῖ 
ἃ ϑαδάυοσεο, Ὀὰϊ ἃ ῬΏΑγιβεα, πὰ ργοῦδου ἔεὶξ 
ἰδαῖϊ [ῃς οεῆβυγα Δρρὶεὰ ἴο δὶπι. Ης πουϊὰ 



ΓΗΑΡ. ΧΙ]. 1-34.] 

ΒΒΟΙΓΟΣ Ηἷβ σπασαςῖοσ Ὀεῃϊηα ἢ5 οἷος 1 Ὀουδῖ- 
1658 ἢς του ἱτρ]Υ, 48 ἢ 15 ϑισσαβ50 18 ἢᾶνὸ ἀοπΠε: 
ἦπ ἰουσδίηρς υ8, ἴη6 Οοὰ-Δρροϊηϊεα οἷξοΐ415, γου 
ἅτῈ Ὁ] ΑΒΡ ΠΟΙ. 

ψεῖβ. 46-48.. ὅεςε οὐ Μαίϊ. χχὶϊὶ. 4, 29-21. --- 
ἘΒοΙΣ ἰοσιδδ (νεῖ. 483), 15 ΠέσΟΒΒΑΓΥ ΒΌρΡ) δα ἴῃ 
Ἐπ 5, τουσῇ ποῖ ἑουῃάᾶ ἱπ (ἢς 
Οτεεκ, δοοογζαϊης ἴο ἴ6 Ὀεβὲ δυΐμοτι- 
1868. 

νεῖ. 49ς. Ἰδογοΐίοσο 8160 βαϊὰ [ἢ9 
νἱοάοτμι οὗὐ Θοὰ. (Οομρ. Μαῖϊ. χχῇν. 
᾿Ξ οτος “1 15 υϑοᾶ ; 80 [Παϊ 

ἢτιβὲ σταρσοβοηῖϊθ Η  ΠΊ56ΙΣ 45 “ ἴπ6 
νἰβάωη οὐ Οοαὐ.᾽ ΤὨϊΐβΒ 86εὰβ ἴο 
Ὀς ἃ αᾳυοίϊδίου, Ὀιὲ ποῖα 15 πὸ Ρᾶ5- 

6 ἴῃ ἴῃς ΟἸΙἹὰ Τεβίδιιθης ψῃϊοῃ 
ΠΝ ΠΟΥΤΟΒΡΟηα5, πὰ (ἢς ἔοττῃ 15 ΔΠ 
ἀπυβυλὶ οας ἔογ 500 ἢ 4 σαιοίεδίοῃ. 
Ἐχρ]δηδιίοηβ : (1) ἀπ αριρέβεαζίονε 
οὗ 2 Οἤτοη. χχὶν. 19, τηδᾶς γ Ἡϊπι 
ὙΠῸ ἰ5 “ἴἢε ψϑάοτῃ οὗ σοᾶ.᾽ Τῆδὲ 
Ῥαβϑᾶσε βρεᾶκβ οὗ ἴῃς βδεηάϊηρ οὗ 
ΡΙοΟρΡ οἰβ δπα {πεὶγ τεὐδοϊίοῃ, ἀπά 15 
οοπηφοϊδα ψἱῖῃ ἴῃς αγϊηρ ψογαβ οὗ 
Ζεςδαγι δὴ : “Τῆς γα Ἰοοϊς ὑροη ἰϊ 
δηα τεαυΐγε 1, ΤὨΪ5 ἰδ οἡ ἴῃς 8] 6 
{π|πΞ ἰε. (2) Ουῦ Ἰωοτὰ τείετβ ἴο 

18 οὐγῇ ψοσάβ, 38 5Βροκδη οἡ ϑογηδ 
ἔοστηεῦ οοσαβίοη. ΤὨΪΐβ 5 ροβϑβίθϊε, 
Ὀυΐ Ἰεᾶνθβ ι1.5 ἱπ υποοτίδίηῖγ. (3) 
Α αυοϊδξοη ἔτοπι βοῦς ὑρκπονη [εὐνῖϑῃ ὍΟΟΚ. 
ΤῊΙ5 15 ουἱ οὗ ἴῃς αὐυεϑίοη. (4) ΤῊς ποΐοῃ {δαὶ 
Γαῖκο 15 φυοῦης Μαῖξ. χχὶϊὶ. 34, εἴς., δῃὰ ἰηβογίβ : 
“τῆς ψϑάοια οὗ Οσοά;,᾽ θεσαυβε ἴῃ δἷ8 ἀδὺ [818 
Ρᾶβϑαψε ψγ8 ἰἢ5 βροΐκδῆ οὗ ἱῃ (π6 Τῃυτγοῦ, 15. ἃ 
ΤΏΘΙΟ ΔΞΒΌΤΩΡΈΟΏ. 

γεῖβ. 5ο, κι. 866 οἡ Μαῖίϊ. χχι. 35, 26. 
νεῖ. 52. ΤῊΪΒ νοῖβθ6 ἔΟΥΤῚΒ 4 διϊπρ οἷοβε ἴο 

ἴῆς ρατί οὗ ἴῃς ἀϊδβοουγβε οσοσαβίοηθα Ὀγ τῆς ἰανν- 
(εΥἾ 5 γοπηλῦκ. [ΙΓ ΟΧΡΙΈ5868 ἴδ βδηα ἰπουρῆϊ 45 
Μδιῖ. χχὶῖὶ. . Ὀαξ ολττίοβ ουἱ τῆς ἤρσυτα ξυτίθοτ. 
- ΚΟΥ͂ οὗ κηπουϊοῦχο. “ΚῪπον]εάρε᾽ 15 τὴς 
“Καυ.᾽ Τῇ Πδὰ Ὀδεπ ἰδίζθη ΔΆ ὈΥ ἴῃς ἰεδοἢ- 
ἵῃρ οὗ ἴῃς ἰατγεῖβ, ὙΠ σἢ τηδᾶς τε ῥεορὶς ἰῃ- 
σΆΡΔὈ]Ὲ οὗ υπαογβίδηαὶηρ ἀπὰ δοςερίηρ τ ἰγεϊο 
ἱῃ ΟἾγτϑῖ. ΤΠ νεῦβα σοΐεῖβ ἴο βοιῃείιης τ Ϊ Οἢ 
δὰ δἰγεδαν οοουττοὰ. Α τρῃξ υπάεοτβιδπαϊηρ οὗ 

ΤΗΕ ΟΟΘΡΕΙ, ΑΓΓΟΟΚΌΙΝΕ ΤΟ ΚΕ. 423 
τῆς ἴδτγ ννουϊὰ Ἰοδλὰ ἴο (χϑὲ (( 4]. 111. 24), Ὁ [6 
Ἰανγεῖβ δὰ 80 ἱηίεσρτεϊεά ἱΐ 9 ἴο ρτοάυος [8 
οΟΡΡοϑίίε τοβυϊ, ΨΏδη τὴς ροβρϑὶ 15 ρὑγοδομεὰ 
ῬΒΑΥ 5ΔΊο}]Ὺ ἴῃς αθεοὶ ἰ5 ἴΠ6 84 πιδ. 

γεν. 53. Ὧθ ἴγ88 οὐ ουΐ ἴμθηοθ. ΕΤΟΙΩ 
[6 πουβεὲ οὗ ἴῃς ῬΠΑγβθα. -- Τὴ0 δοσΐθθα διὰ 

γγοἱγ ογ υκᾶγη οἵ ἃ ϑεἰηϊ. 

Ῥπδσίδοοθ [ο]ονεὰ Ηΐπὶ τ πιδ]οΐουβ ἰηϊεπὶ 
δτουβεά Ὀγ Ηἰ5 ἀΐβοουζβε. -- Τὸ Ῥχθθ8. πΡΟῚ ᾿ἷπὶ 
ὙΘΒΘΙΔΘΗΕΙ͂Υ, οὐ, “ἴο δ ΥΕΙΥῪ 5ρἰἰε[},᾿ ἱπίοηβΕἸ 
δαὶ ἱετοτεὰ ἁρσδίηϑε Ηἶπι. ΤῊς ἰοττηοτ 56 η8ς ἰ8 
{ΡΠ 49 Ἱποϊυάΐηρς ΒοΙὰ τὨεὶν ἔεο! ηρ ἰοννασγὰϑ5 

πὶ δληά τμοἷγ δοῖυλ] [ο]ονίηρ οὐ ΗΠ πὶ ΠΏ Πο5- 
ὉΠῸ Ρύγροβα. --- Τὸ Ῥσόνοῖο τα [0 Βρθαῖὶκς οὗὐ ΤΏ 
(οΥ “πιοσε ̓) ἕπΐηραε. Τὸ οδίεσηϊζε Ηϊπὶ οἡ ἃ 
ΠΕ οὗ 8υθ)εςῖβ, 80 ἃ8 ἴο ἴδκε Ηΐηπι οὐ Ηἰβ8 
ξυλτὰ. 

ει. 54. Ιαγίηρ ψαἱδ 10Σ δἷπὶ ἴο οδίοιι 8016" 
οἂΐ οὗὨἩ πα πιοπί. ΤὨΐβ 15 [6 ἔοπῃ οἵ ἴῃς 

νεῖβαε. Τῆς ἤσυτγε 15 θοττονςεα ἔτοπι μαπεπα. 
ΜὰᾺ5 ποῖ ΟἾΪΥ ἱμαὶ πεν ναὶϊθα ἔοσ βουηεῖῃιηρ' ἴο 
5] παῖς Ρυγροβα, Ὀυϊ {Π6Υ μυηίςεα ἴογ ᾿ξ, 5ῖη6ς 
τὴς ἐχργεβϑίοηβ γτερτοβοηΐ Ὀοΐἢ τὰς Ὀεδίηρ ὑρ οὗ 
ἕϑτας δηῃὰ [ἢς Ἰγίηρ ἰῃ ναὶϊῖ τὸ σδρίατςο ἰἴ. 

ΟΠΑΡΤΕΚ ΧΙ]. 1--34. 

2 έδοομγες 19 1} Μμίζμαάς:. Ἰαγηέρρε ἀραΐμδέ Ηγροογέδγ, Ορυσίομδησες, 
αηοΐ Ῥογίαϊν (γε. 

ΙΡξΡΤΝ “188 τηθδῃ ἴἴϊπηθ, ψθθῃ ἵπεγα ψαγα ραϊπεγεα τορείθεγ 8η Ἃ Ασῶ χανὶ 
ἱπηυ ΘΓ ὉΪ6 τυ ἰταάα οὗ ΡΘΟρΡΪΕ,} ἰμβοσηυο ἢ τῃδὲ Π6Υ ἴγοάα 

ΟΠ6 Ὁροὴ ΔΠΟΙΠΟΊΣ, ἢ Ὀαρδῃ ἴο 54Υ υπΐο ἢ15 ἀϊβοὶρὶθβ ᾶγϑί οἱ 8]], 
ὅ Μαεῖι. χνυὶ. 6, 

11) 12} 

Μασὶς νυἱξῖ. 
δ᾿ Βενδγα γε οὗ ἴδε Ἰεάνβη οὗ ἴῃε Ῥἤδγιβθαβ, 5 νὨΪΟἢ 15 ΒΥΡΟΟΤΙσΥ. ἈΠ ΣΝ 

2 ἘοΓ3 4.(Πεγ6 15 ποίξίηρ σονοεζεά, [ἢ 58}41}] ποῖ 6 σενεαδὶ θα; 538. 

4 Ὡοϊῖθεγ 8 διά, [δι 588}} ποῖ θ6 Κῆοψῃ. 
γε δᾶνα βρόκβϑῃὅ ἴῃ δ ἀδυκῃθβ8 8}4]1} ΡῈ Ὠβασζὰ ἴῃ ἴῃ6 ἸΙρῃξ ; δῃηὰ 
(μαῖ ψ Ὠϊοἢ γα μαναὰ βρόκβϑῃ ἴῃ ἴῃ βᾶσ ἴῃ οἱοβθίβ ἴ 504]} Ὀ6 ῥτο- 

1 τηδὴν 1δουδαπάβ οὗ ἰδ του ἰϊτυς οσα ραϊμεγθα τοροίθοΣ 
᾿ 5 ἰϑρθιν τς δ ληὲ 4 γοτγοίοσαε δ εαἰὰ 

α΄ Μεῖι. χ. 26- 
33. 

« Ματιῖ ἷν. 221 
οδδρ. νυἱϊ, 
17. 

Τποτζγοείοτο, ψνῆδΐβοονοσ 

3 Βυῖ 
Ἧ [ἢὴ6 ἰἱπηοὺ οἤδτῦοῖ5 



424 ΤΗΕ ΘΟΘΡΕῚΙ, ΑΟΟΟΚΌΙΝΕ ΤῸ ΚΕ. [Ὁ πλ». ΧΊΙ. 134. 
4 οἰαϊπιεα προη 7 1ἢ6 Βοιβεῖορβ. Αμπάὰ 1 58Υ υῃΐο γοῖι 5 ΤΥ ἔγίοη5, 7 5.ς Με, 

Β6 ῃοΐ δἴτγαία οὗ ἴδ πὶ [δὲ [(1}} [6 Ῥοάγ, δηὰ δέίεσ. [ῃδὶ ἢανε το ἐ 7 αν. 
5. ΤΟΓα [δαὶ [ΠΟΥ οδῃ ἀο. Βαΐ 1 ν]}] ἑοσεναγῃ γοὺ ἡ ΟΤΩ γε 5841} 

ἴφαγ : ἢ Εδασ δἰπι, Ὡ1ΟὮ ὅ δἕίοσ Β8 Ἀδ} ΚιΠΠ6α ἤδῖῃ ρόοννοσ ἴο οαβί ἃ Ἐεδ. χ. 3:: 
6 ἰηῖο 86]] ;9 γε, 1 8410 ππΐο γοῦ, Εδασ δίση. ἰΑτσε ποῖ ἔνε 5ρΡδγ- ὁ τοδν Με 

ΓΟῊΒ 5014 ἔογ ὕνο ἔδγίηρδ, δηα ποῖ ομς οὗ [ἤδη 15 ἑοσροίθῃ 
7 Ὀείοτε  ἀοά ὁ Βαῖΐ ὄνθὴ 11 [6 νϑῦγ Βαΐγβ οἵ γοισ βοδά γα 8]] 13 

ὨυμΡογοά. Ἐδασ ποῖ [Ὠογεΐοσε : 18 γα ἃ οὗ τηοσρ να] ἤδη 
8 ΤΏΔΗΥ 5ρδίτονβ. Αἶβο 1 88ὺ υπῖο γοι, Βοβοανοῦ 1 584]} 

σοηΐο85 τὴ Ὀοίοσο τηθῃ, ἢἰπὶ 50.411 [6 ϑοὴ οὗ πηῆϑη 450 Ἵοοῃΐϑβϑβ 

9 ᾿ Ῥεΐοτε ἴμε δηρεῖβ οἱ ἀοὰ : Βυΐ με ἴδ ἀξηΐεῖ ᾷ πῆς Ῥεΐογε ᾽6 ὁ ζσαρ Μαῖα, 
10 τηδῃ 5841] θὲ ἀδηϊεᾶ ἢ βείογε 16 [88 δῃρεῖβ οἱ σοά. Απά ὁ νοβο- ἢ Μαῖ χὲν 3: 

ΘΥΘΥ 1δ 5841] ΒρεαΚ ἃ νοσζὰ δραϊηβί [ἢ8 ϑοὴ οὗ τἤδῃ, ἰξ 5118}} 6 29 
ἔογρίνϑη δῖπι: Ῥαϊ υηῖο δἰπὶ [λαῖ ὈΪΑΞ ρει ἢ ἀσαϊηβδὶ ἴἢς Ηοῖΐγ 

11 Οβοβι Π [{ 58.411 ποῖ ΡῈ ἔογρίνθβῃ. "Απά νβθη [ΠΟΥ ὑγίηρ γοὺ κι ΔΕμα κα τος 
υπηῖο 15 [ἢ6 ΞΥΠΑρΡΌΡΊΙΕ5, " Δηα φρο 19 τηδρ᾽βίγαῖθβ, δηὰ 9 ρονεῖβ,,0 ται 
»τΑΚΟα γε η0 1πουρ 51 ΠΟῪ ΟΥ ψδδὶ τὨΐηρ 33 γα 5411 ΔΏΒΊΨΟΙ, ΟΥ̓, γΐιας μὲ. 

12 ΜὮδί γα 5}8]1] δα: “ ΕῸΥ ἴῃς Ηοΐγ ἀδοβὶ "7 5841} [ϑδοῦ γοὺ ἰῃ 2 ἰϑόστιὰς τὸ 

τῆς 5816 33 Βοὺυγ ψ δῖ γε οὐρῇ ἴο 58γ. Φ Ἰζωε κα, ἀς 
1: Αμπάδοπηε οὗ ἴδ6 σοΟΥΡΔΩΥ 3 5αϊά τηΐο Ὠίτη, Μαβίοσ, βρεαῖὶς ἴο " Ομαρίχὶ. :. 

14 τὴγ Ὀτγοΐδεοσ, ἰ(Βαΐ Ὧ6 ἀϊνάς 3. [ῃ6 ᾿πμουϊδηοα ἢ 6. Απά ἢς 
βαϊα υηῖο δηλ, " Μη, ῆο τηδάβ τλσλ ἃ πάρα οὐ ἃ αἀἰνίἀδσ ονϑὺ " ἔσπι χ,5: 

[5 γοαὐ Απά Π6 5414 υπίο {Πε, ἐΤαϊα μεθα, δηὰ θαναγα οἵ 35 ὁ 1 Τίμα. νἱ. 
ξσονεϊου 658 : [οΓ ἃ Τη8}}8 116 οοηβίβιθι ποῖ ἴῃ 16 δρυπάδησε 

16 οὗ [86 [ππρβ ψὨϊοΒ ἢ6 Ροββϑθββείῃ. Ὁ Απά ἢδ βράΐα ἃ βᾶγδῦ]ε 
πηῖο ἴδηι, βδαγίηρ, Τὴδ στοιηά οὗ ἃ οεγίδϊη στο πηδη Ὀγουρὰῖ 

17 ἴοτί ρ]ομααγ: Απά 6 τποιρῖ 33 ] ΠῚ ἰηγβ6 1, βαυ]ηρ, 
ναὶ 5141} 1 ἀο, θθοαυβε 1 ἤᾶνε 0 σοὺ ΨΏΘΓΕ 3. ἴο ὈαβίοΥ" ΤΥ 

18 ἔγυϊϊβὶ Απάδε 5αϊά, Τηϊ5 Ψ1Π1 ἀο: 1 ν1}} ΡῈ} ἀονῃ "ΤΩΥ “ γεν. 24. 
Ῥάγῃ8, πὰ Ὀιυ:14 ρτθαίογ; δηὰ ἴμογα 111 θαϑίουν 811 τὰν ἔγι 5 9 

19 ΔΠΑ͂ ΤΥ βοοάβ. Απάὰ1 ν1}] 58 ἴο τῇγ 80], " 5ου], ἴοι Παβὲ σ Ἐοζίεε. χί. 

ΤΑΌΟΝ ροοάβ αἰ ὉΡ ἴοσ ΏΔΩΥ ὙεΆΓ5 ; ἴακα [ὨΪπΠ6 6856, οδί, ἀσηκ, τλνοε 
20 αμαδὶ Ὅ6 τπηεῖτγ. Βιυῖ ἀοά 5εἰά υπῖο Πίηι, "7άοι ἔοοϊ, “ 1[ἢ15 ὧν 7ετ. αν, τε. 

. ΔΙΏΘΘΊΥ. 

Ὠἶσδς ἡ ΤΥ 500] 5841] Ὀ6 " τεαυϊτεα 83 οὗ [866 : 4 [ἤδη ψΟΒ56 5841] ᾿ ἸΨΘ 
21 ἴῃοβε [ἱηρ8 Ῥε, ψΒῖοἢ ἴθοὰ Βαβῖ ῥσγον ἀεα ἡ 38 850 ἐς με δῖδμαϊ ἐδ χα. 

ἰαγεῖῃ ὑρ ἴτδάϑυσε ἔοσ ῃἰπγ56 1}, δημὰ “15 ἠοῖ Το τοναγὰ ἀοά. ΟΝ ΌΘΌΝΝ, 
ὃ Μαῖι. νἱ. το, 

δ σὯο 9 ο» ἀεβδηπᾶ 10 ἴῃ {π6 βἷρῃὶ οἵ 11 ορεέξ Ἔν ΣῊ πῶ τω 
15 δλνα 81] θδθεῃ 18 ργεῖξ ἰῃογεΐοσα 14 Απὰ ς λς  μσ θὰς 
16 ἘΠ ΝΟΙῪ οὐδ ὙΠῸ 16 ἔῃ [Π6 Ρτέβϑῃοα οὗ Ἵ ΘρΙσῖς δ τ 
18 Ῥρῆοτα 19 πὰ (δε 30 (6 Δυῖποσ 1685 
11 Ὀς ποῖ Δηχίουβ 32.» ἰὨϊηρ' 35 1ῃδὲ νΘΓΥ 
3. ουἱοὗὨ [6 τιυϊεᾶα ἋΣ ὉΪἃ τὴ Ὀτοίΐμεσ αἰνί 6 
356 ΚΚ66ρ γοῦγβεϊνεβ Ἴτγοτὴ 1] (σεεογ αἶρε ἐο ἐλέ δεεέ σμέλον ξεδ5) 
51 φύδρε ἸῺ ἃ τῊΔ} 5 ἀιιηάδηςα ἢΪβ 16 ἰ5 ποῖ ἔγοσῃ ἢΐ5 ρΡοββεβϑί ἢ 8 
38. γρδβδοηδα «Ὁ τοῦ ψἤΘΓΘ 80 ἐλ δεεέ σ:εέλο» ξ45 γεαα σταῖῃ 
81 ο»εΐΐ ἀπὰ 85 (Π6 γ γεαυΐγα (ἢ 58οὺ] 
δὲ λη (86 [ΐηρ8 ΒΟ; ἰδοὺ μαβὶ ργερασζεα, ῇοβα 5841] [86 } οὶ 
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Απα ΒΕ 5αἰὰ υηΐο μ15 ἀΐβοὶρ]εβ, ὁ Τπογείοτε 1 δᾶ υηΐο γοῖι, 4 Ματτ. νἱ. 
Ταῖκα πὸ ἱδοιρῆι 31 ἔοΥ γουτγ ᾿ἰΐε, νμαΐῖ γα 5}.41}] εδΐ ; ὨδΓΠΟῚ ἴοσ ἱ 

23 ἴῃ6 Ὀοάγ,33 ψ δὶ γὰὲ 5841} ρυῖϊ οὐ. Ὁῇε ὃ 116 15 οσγε [ἤδη 3 
24 ταθαῖ, ἀπά ἴβε Ῥοὰγ ἧς ἡπογέ ἴβδῃ 855 ταϊγηθηῖ. (οηβίαθγ “ [Π6 « 108 χαχνι, 

ΓΗΑΡ. ΧΙ]. 1-34. 

22 Γ 

ΓΑΝΘΏΒ : ΤῸΓ ΠΟΥ ΘΙ ΠΟΙ 8ονν ὩΟΣ 57 γὰρ; ΜΏΪΟΒ ΠΘΙΓΠΟΥ δᾶνα 
βίοσθουβε 8. ὉΥΓ Ὀάσῃ ; δηᾶὰ (Ἃ(οά [ερϑάσδί ἰἤδ: ον το ἢ 

25 ΤΙΏΟΓΘ 8.6 γα Ὀεϊζεγ ἴδη ἴῃς ἴον] 9 Απᾶ νϊοῃ οὗ γοῦ ἢ 
26 ἰακίπρ ἰβουρῃι 9 οδῃ δἀά ἴο 85 " βίδίζυγε 41 οηβ Κ5 οὐδ᾽ [γα 5οὲ ομαρι ἢ 

[θη ΡῈ 48 ποῖ δ0᾽]6 ἴο ἀο (μαΐ [μΐηρ νας 46 15 Ἰδαβί, τ Ὦγ ἀκα ὅδ" 
27 γε τδουρῃϊ ἔογ ἢ [86 τεϑ ἡ (οηβίαοσ [86 1165 ἢονν [ΠΟΥ στον: 

[ΠΟΥ ἴοἹ} ποῖ, [ΠΟΥ 5ρίη ποῖ; αὶ δπά γεῖ 1 δᾶὺ υῃΐο γοιι,, μαι 
ΘΟΪΟΟΩ ἰῃ 4}1 διἰβ ρίοσΥυ ψὰβ ποῖ διγαγεάᾶ {{κὸ οὴβς οὗ 8686. 

28 Τί ἴδῃ (οὐ 45 50 οἱοῖμε ἴδ ργδ85, ψ ὩΙοἢ 15 ἴο ἀὅδΥ ἰῃ τῃ 68 Βεά 9 
Δα ἴο ΠΙΟΙΤΟ 5 σαϑβί ἰηΐο [6 ονξῇ : ΠΟῪ το ποσὰ τυδδ ἀξ 

20 εἰοϊἦέ γοι, Ο γε οὗ Π{{||6 ἑα ἢ ὁ Απά 86εἰ ἢοῖ γε ψβδῖ γα 58}8]} 
οδῖ, οὐδ ννῆδί γα 5041 ἀσίηϊκ, πεῖ ΒῈσ ΡῈ γε οὗ ἀουλιξι] ταϊπά. ! 

30 ΕῸΓ 811 {8686 τπΐπρθ ἀο ἴῃς πβίίοῃβ οἵ ἴῃς σου] βϑεὶς δἴζεοσ ἘΣ τ: αἰμί, 

δηᾶ δ3 γουν Εδίδεγ ηονοί [δῖ γε μᾶνα πδεα οἵ [8686 (Ὠίηρϑ. αἦμ ε 
Υν. 4. 

μ 1τ| 
ΧΙ. 7: 

31 Βυΐ ταῖμεγ βεεὶῖς γε [86 Κίῃράοπι οἔ (οά ; δὲ ἀπά 4118 {πε886 7οδὰ χαί. 
32 τῃΐηρ8 884]} ΡῈ δά ἀδὰ υηΐο γου. -" Εδαδασ ποῖ, δ. ἘΠ 6 Ηοοϊ ; ἔοτγ' αἵι. χὶ, 26: 

οΒδλρ. χ. 21} 

1 15 γοισ Εδίβο 8 ροοα ρῥίεαβισε ἴο ρίνα γοι ἔς Κίηράομι, ΡΒ: ὦ 5,9. 
ες Μεῖϊι. 

33 }556]} τῃδξ γα να, δηὰ "᾿ ρῖνα δ]γὴ5 ; ῥσγον4θ γουσγβεῖνεβ Ρδρϑ ὅδ, πον 

ΨΏΙΟΣ Μὰχ ποῖ οἷά, 4 ἰγδαβγα ἴῃ [Ὧ6 οάνθηβ [πδὶ [416 [ἢ τοί, 

34 "ΜΏΘΓΕ πὸ [Ὠϊοξ Ἀρργοδοβοίῃ, ποι ο  τηοτἢ οοτγτγυρίεςῃ. 9 ΕῸΣ 

ὙΏΘΓΘ γΟῸΓ ἰΓΘΑΒΌΓΕ 15, ἴἤ6γα γ5111 γουῦγ μεατί Ὀ6 αἴβ0. 

»" ΟΒδρ. χίὶ. 
Σ. 

" ὅκιι. νἱ. 2ο; 
ΟΟΙΡ, γ6Γ. 
2. 

ὁ δῖ. νὶ. 2:. 

8έ ΠΟΥ γαῖ οΥ γοῦΓ Ὀοὰν (σεοργαάζῃε ἐο ἐλέ δεεέ σεΐλογέ 65) 
δδ ἘῸΓ [Π6 
81 τηδῖ {Π6Υ 5ΟΥῪ ποῖ, ποι ποῦ 

86 ηπρεγέ ἴῃ 6 
88 Ἧλνο ποῖ ΒίοΟΥΘΟΠΔΙΏΌΘΓ 

80 οὗ ΠΟΥ ΠΌΟὮ ΤΏΟΤΘ να] 6 ᾶτὸ γε ἰῃδὴ (ἢ Οἰτὰβὺ 
40 Ὀγ Ὀοΐϊηρ δηχίουβ 41 σα 
4 Ἔνεὴ (λδὲ ννὨ]ΟὮ (σεοο οἶξρερ᾽ 0 ἐἶε δεεΐ απέλογἐξἐδ5) 

“46 ΠΟΙ ΠΟΥ ἀο ἴΠπογ δρ 9 
48 υι 1 ἀοὰ ἀοιὰ 

46 ἍΤΘ γὲ Δηχίουϑ ΘΟΠΟΟΓΏΪΏ 
4“ Ἐνθ 
4. τῃ6 γ»ίά88 ἴῃ ἴε δε], ψΠΐοἢ ἰο-δν ἰ8 
δ. Βαϊ 
δὲ ογεΐξ 411} 

ΟΗΑΡΤΕΕΒ ΧΙ. 18 τηδᾶδ ὉΡ οὗ ἃ 56.168 οὗ ἀ19- 
ξφουγβε8 [ΟΠ] ον ηρ οαοὺ οἴμοτ ἴῃ ἱπηιηδαϊαῖα 800- 
οοϑβίοῃ, Ὀυὶ ψ] ἢ 1685 Οὗ ὉΏΙ ΤΥ δηᾶ Ἰορῖςα] οοπηθο- 
ἔοη ἰθδῃ ἅστα ἔουπὰ ἴῃ τηοϑὲ οὗ οὔὖγ ἴσα δβ στὸ- 
οοτάςα βοιοηβ. ϑοῖὴηθ ἢᾶνο ἰπετεΐίοτα τπουσῆς 
(ῆαλϊ Γαἶκα ἤδτα σοοοσαδβ ἃ σοχηρ!]δίίοη οὗ οοἵγ οὐ 8 
τεδοδίηρβ, ἀοἸσογοὰ οὐ νυ σ αἰεγεηΐ οσοδϑίοῃϑ, 
Οπδ 5Ξεοῖοι δίομς (νοτϑ. ΤΆ 21) Ὀεϊην Ῥδου ᾶγ 
δὰ ἴῃ ἰζβ ὈΓΟΡΟΙ ῥΐδλοθ. ΓἢΪβ ἰβ Ῥοβϑίῦϊο, γεῖ 
δυο ἴῃ ἰῃμδί ο386 ἴῃ6 οσὐάδσ δηὰ διτδηρἊεπιεηΐ οὗ 
[86 Ενδηρο ἶ8ὲ ϑυξοεί ΠΟῪ ΥἱΟῪ5 οὗ [π6 τυ ἢ 
εἰβενῃοσε στοσογάθεα. Τη 1.561} [86 σμδλρίοσ 8661} 
ἴο σοπίδίῃ ἃ 86.168 οὗ ἀἰβοουγβοϑ ἀοἸνογοὰ ο μα 
ἀεβπηιέα οοσδβϑίοθ. Τὴδ ΟἿΪΥ ανϊάδηςς ἰπαὶ ἱξ 18 
οἶδας ἤδη τ μδῖ 1ἰ 866 18 15 ἔτ 5 ῃ6α ὉΥ [Π6 5ἱπ|]- 
[ΔΤ οὗ ἐμ βαγίηρβ ἴο μοβῈ ἐουπὰ ἴῃ αἰβετγεηϊ 
ΠΟΠΠΘΟΙΟΠ5 ἷπ με οἶμποσ ο58Ρ61]85. ἴπ νἱον οὗ ἴῃ 6 

4 Δ 48 1 [Π6ἢ γὲ Ὅτὰ 

δ «ἀαΐ δ᾽ Δηΐ 
ἐλε δεσὶ σμέλογ ζἕσς γοαα ᾿ὶ5 Κίηροπὶ 

δῦ γῃλῖκα ἔοσ γουγβεῖνεβ ρυγβε8 

δοκηυονθασεα τορι οηβ ἴθ οὐ Το 8 ἰσδοῦ- 
ἴηρ5, [818 αν! ἄθηοα 15 ᾿Ἰηϑ Ἠη οἰ δΏϊ. -- [ἰ 15 ΡγοΌΔ Ὁ ]6 
[πὲ τῃ6 οτοναὰ νγαϑ ραϊμπουίησ ραὶϊπ ὙὮ}1|6 Οὐγ 
ΤΙ οτὰ νγ»85 ἴῃ ἔπε ἤουβ6 οὗ ἴῃς ῬΒΑτγίβος, [αἴ ΟἹ σοχῃ- 
ἱπᾷ ξοσῖ Ης Ῥορδὴ ἃ ἀϊβοουγβε ἴο Η]5 ἀ15ς]Ρ]65, 
ἔοἰ]ονίηρ, ἃρ ἴῃ ἰπουρῃῖβ υἱτοτεὰ ἴδετε; δηὰ 
ἴμαξ 8485 ὩΘῪ ΟΟΟΔΒΙΟΩ5 ἱπιτηθάϊαιεῖν ρῥτγεβεπιοὰ 
τοι βαῖνοβ, Ηςδ οσοπιϊπυσὰ ἨΠΐΒ ἀἰβοοῦΓγβοβ ὙΠ ἃ 
νΑυδίίοα ἴῃ (π6 {πεπῖ6. --- ΤΠε βεοϊΐου ἸΏΔΥ Ὀδ 
ἴδυ5 ἀϊνίἀεα : ἌετΓ8. 1--12, νγαστιίης δραὶηβὲ ἀγῤοε- 
7715} ; ὙΕΙΘ. 171-21, ἀφαϊηβὲ ἐσυείσιτρεες, ΟσοΔβιοηδά 
Ὁγ ἰδ6 τοαυαβί οὗ οὔς ργεϑεηὶ δδουΐ ἃ αἰνὶβίοη οἵ 
ἸΠΒΟΙ ΠΟΘ ; νΘΓΒ. 22--Σ:}4, ἀρδϊηβὲ τοογίν εαγέ, οΥ 
Ι6880ῃ58 οὗ ἰγιβί ἰῃ Οοά. ---Ιὰ τῆς ἢγχβί ρατὶ τῆς 
ἴοης οὗ νγαγπίηρ ῥγοἀογηϊηδίεβ, ἰῃ {86 βεοοπᾶ ἴῃ- 
ἐΤυΚΠΘ8; ἴῃ ἴῃς δἰγὰ δηοουγαρειηθηὶ δηᾶὰ σοτΩ- 
οτ, 
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ΨεΙΒ. 1-ἰ12. ΨΨΆΑΒΝΙΝΟ ΑΟΑΙΝΒῚ ΕἸΥΡΟΟΒΊΞΥ. 
Οοιρ. ἴῃς νατίουβ ὑῬᾶσδὶ αὶ ραβϑαϑεβ ῃ Μαίπον. 
Τῆς οοπηδοίοῃ : ὁ Βενγαγα οὗ ΒΥΡΟΟΤΙΣΥ (νεσ. 1), 
ἔοσ 411 8314}} ὉὈς τηδάς δνϊάδηΐ ἱῃ ἴδ6 επα (νςετσ. 2), 
δηὰ γε ἃσὲ Μἱζηο58ε5 Δα ΒΏΔΤΟΙΒ ἰῃ [818 υπξο]ά- 
ἱπρῷ οὗ 6 {τὰ ἢ (νεσ. 3). [Ι͂π 118 γουγ ΟΥΚ, γὲ 
ποδὰ τοῖ ἔδδσ πηθΏ, Ζοσ γοῦσ Ελίδμεσ δ85 γοῦ ἴῃ 
Η!5 Κεερίηρ (νεσ. 4-) --- δηα ἴῃ οοπξεβϑιοη οὗ 
ΤΑΥ͂ Ἰᾶτης 18 ἃ ρἱοσίουβ ἐπίηρ (νοσ. 8), Ὀὰϊ τῆς τὸ- 
Ἰεσοη οὗ ἰξ (νοτ. 9), ἀπά ἐβρεοῖδ!}ν τς ΔβοΡίοη 
Οὗ ΤΥ ΟΥΚΒ ἴο δα εν} οης (νεῖ. 10) ἃ ἔδαγξυ] 
οὔθ. Απᾶ ἴῃ [15 σοηξεβϑίοῃ γα 584]}} θῈ με! ρεὰ 
Ὁγ [6 ΗοΙγ ϑρίσι ἴῃ [Ὡς οὺγ οὗ πδρα (νεσβ. 11, 
12).᾽ ΔΑἸέοχά. 

ΨΕΥ. 1. [Ὁ [Ὡθτάθ8} {ἰτῶθ. 1 Ἰ6ΓΆ]}Υ : ἴῃ τ Βῖο αὶ 
ΙΏρ5, 2. 6., ἀυγίηρ ἴῃο8ς ͵υ5ὲ τεϊδιεά. --- ΘΕ 
ἸΏΔΗΥ ἱποπσδηᾶδ, 11{., “16 ταγτδάβ,᾽ εἰς. “Μγτὶ- 
δὰβ᾽ 15 υϑεᾶ ᾿ς βη 6} ὮΘΓΟ. - ΕἾσχαῖ. ΜΔΥ ]οἷῃ 
[818 ἢ τδδὶ ξο] ] ον: “δτϑὶ οὗ 211] Ὀθνατο,᾽, Ὀαζ 
ΨΟ ῥγείοσ [86 ὑ818] σοπηδοίίοη νὴ ἢ “841 ,᾽ εἴς. 
ἩΗς βρεᾶκβ ἴο Ηἰβ ἀϊβοῖρ]ε5 πον, ἴο ἴδ τυ] ]- 
τυάς αἰεγναγάβ (νοῦ. 12 4). - θανοα οὐ ἴδ0 
ῬΏΑΣΙ8068, ἐ. 6., [εἰν ἀοοίσπς (Μαῖῖ, χνὶ. 12). -- 
ὙΏΪΟΝ 15 Ἀγροοσὶδγ. Νοῖ 5. ς Εἶν τμδὲ ἴλ 6 Ιοανθη 
Ὑ145 ὨΥΡοογίβυ, Ὀυϊ ἔπδῖ {με ῖγ Ἰεάνθῃ (ἀοςί 6) 
νν 5 Οὗ ΒΌΟΝ ἃ Κιηὰ “λα ἐΐς δεσέρισε ας ἀγῥος:ν. 
ΤῊΪ5 15 τθᾶβοῃ ΜΕΥ [ΠΥ 5δου]ὰ θοῦγαγο οὗ 1, 

ψεῖβ. 2-ς. ὅες οἡ Μαῖϊ. χ. 26-33, ψ ὩΙΟἢ τγᾶ5 
4130 ϑροκεὴ ἴο ἐῃς αἱβοὶρ]εβ. --- ἹῪ ἐγίοπασ (νοσ. 
4) 18 Ῥαδου Αγ, 8εὲ6 ΤΌθ χν. 123-10. --- ΕΟΔΣ δἷπι 
(νεσ. 5). ὙΠ γεζεῖβ ἴο αοά, τς Βο]α. -- ΒΟΥΨΤΟΣ 
(νεσ. 5), οὐ " δυϊποιῖυ.; 

γεσ. το. ὅεδ οὴ Μαζί. χὶϊ. 31, ἰὴ τεραγὰ ἰὸ 186 
δ'η δραϊηϑὶ ἴῃς ΗΟΙΥ ϑρι τι. 

ΨΟΙΒ. 11, 12. 866 οἡ Μαι. Σ. 10, 20. 
ΨεΙβ. 13-21. ΑΒΆΝΙΝΟ ΑΟΑΙΝΒΘΤ ΟΟΥΕΤΟῦ9- 

ΝΈΞ55. δου] αΥ ἴο ΓῸΚα. 
ψεΥ, 12. Απὰ οσϑ ουἂξ οὗ 186 πιυ]τυὰθ. Αἡ 

ΟΥ̓ ΠΑΥῪ ὨρΑγΟΥ ἴῃ δα οτοσγά. ΗΠ5 στεαυαϑῖ ΤΏΔΥ 
ἢανα Ὀδοη βυρραοβίεα Ὀγ οὔτ 1, οσα δ ῥγενίουβ ἀεο- 
Ἰαγαϊϊοῃβ δῦουϊ Ῥσγονϊ ἀδηῖι4] οᾶσο, ΟΥ̓ΌΥ͂ Πῖ8 πο- 
ὕοῃ ἰμαὲ ἴῃς Μεββίδῃ ψουἹὰ 8εῖ 811] ἐμίηρβ τἰσῃῖ. 
50 ἴῃαξ ἢς τηδηϊξοβίοα βοῆς Ἴοοηδάδπος ἴῃ ἴδς 
Ιοτὰ Ὁγ ἴδ δἀάτοβϑιησ ΗΠ]. -- Β[ἃ ΙΩῪ ὈΧΟΙΒΟΣ 
αὐνίθ [δ ἐπ μοτὶΐαποο τἱῦδ 6. ΤῊΝ τηδη βθειηεα 
ἴο ᾶνε θδδθὴ στοηροα ὈΥ ὶβ Ὀτοίδοσ, δηᾶ ἐεεϊίηρ 
(15, ἃ8 15 350 παίυσαδὶ, ἃς τηδᾶς {15 ἱπορρογίυπο 
τοαυεδῖ, ὙΠοΙΘ ἰ8 πὸ ενϊάεηςς (μαξ ἃς τψαηίδα 
ἸΏΟΓα ἴπδη ἢ ] 
ὙΟΌΠΡΘΥ Ὁτοΐδοτ, ψὯο τχᾶὰ8 δηνίουβ οἵ ἴῃς ἀουδ]ς 
ογοῃ οὗ ἴῇῆς ἢτϑί-οσα δοη. Η5 Ἴονεϊουβης685 

15 αυϊάςηϊ ψιτοῦὲ ΔΩΥ βυςο σοηεοίυγο58. Βτοοά- 
ἴῃρ οὐ δΑγίῃν τὨϊηρβ 81]|Ὲ ΟὟΥΓ 1, οτὰ βροόκε οἵ 
ὨΘΑνΘΩΪΥ ἱμίηρϑ ; ἴΠ6 ΟἿΪῪ οβεςϊ γὰ5 ἃ γεαυςβὲ ἔου 
ΘΑΓὮΥ ᾿ϊησβ. ΝῸ σονδίουβῃθ88 15 80 ἀδῃρετγοιβ 
ἃ5 ἴῃδὲ ψΒΙΟἢ ἰϑῖδηβ ἰοὸ ΟὨ51 ΟἿΪΥ ἴο υ8ὲ Ηϊτὰ 
85 ἃ ΠΕΙΡΟΥ ἴῃ ἱπογδαϑὶηρ δ] ἢ, Υεῖ τ}}8 δη 
ΔΑΒ ὨῸ Ὠγροοχίῖο, 88 ὑπανᾶτε οὗ [ἢ6 5ἰηξυ]η 6585 
Οὗ βυςἢ ἃ βίδρ. 0 ἱἰξ 45 Ὀδδὴ βίηςο, Ὀυϊ (μτβὲ 
νου ]α Βεγα 5ῃη6α Ἰσαῖ οἡ [5 51}. 

νεσ. 14. αῃ. ἴῃ ἃ ἴοηῃς οὗ τοργοοῦ, 48 ἴῃ 
Ἔλοχη. 11. ; ΙΧ, 20. --- ἯΔ)Ο τἸηδὰθ 1ὴ9 ἃ ἰπὰρο ῖ εἴς. 
Μόοβαβ ϑβϑυζηδα [158 Ῥοβϑι του δηᾶ τγ85 σερτοδομδά 
ἔοτ ἴξ Ὀγ οἠς οὗ δΪ5 σουῃίσυταδη ἢ Ἰδησυάρε ΟἸΟΒΕΙΥ͂ 
ΤΟΒΟ ]Π]ηρς 1818 (ἘΧ, 11, 14); ΟΙ ΓΒΕ ἜΧΡΤΙΕΒΒΙῪ τα- 
]εςῖβ ἃ, ὙΒΕ ομδ νγᾶ8 πε ἔουπάεξσ οὗ ἃ εἰδίς, [6 
ΟἾδοσ οὗ ἃ βρ  πυδ] Κίπσάοση. Α Ρυγεὶν νου] αϊγ 
οΆ86, Οὗ Γοοτὰ ἀδο) ]η65 ἴο σοηϑίαθσ, [{ [85 Ὀδο ἢ 
Τειηδυκοὰ (αὶ Ης ταρϑδίθα!Υ Τοπϑιἀδσγεὰ ἰῆς 
αυεβύοῃ οὗ ἐἰἶέψογος ; ΜΏΙΟΝ ΒΏΟΝΒ ἰμαΐ τηλιτίαρε 
δηὰ ἀΐνοτος ᾶἀτὰ οὶ Ῥυγοὶν σεορίαν ταλίζογβ, Ὀυϊ οὗ 
ἃ γεέλρτοιδ ΠΟἈΆτΆΓΙοσ. 

γεῦ. 15. ὕπίο οι. Ἐν ΛΕῪ τὰς στοά. --- 

ΤΗΕ ΘΟΟΘΡΕῚ, ΑΓΟΟΚΌΙΝΕ ΤΟ {0 ΚΕ. 

ἋΪ] 5ΠΈΆ͵,Ο, ΟΥὍἩΥ̓́ΤΏδαὲ Ὧ6 ψὼ3 «4. 

[(ΒΑΡ. ΧΙ. τ-4 

ἸΚοὺΡ γοῦζθοϊνοιυ ἔσο 411 οογοίουδποδα. Ουσ 1, οτὰ 
ΒΑ ἰῃλὲ {15 248 ἴῃς σῃδη 8 τηοῖϊνε, δα στουπαβ 
Η!5 Ἰεβϑδοὴῦ ὕροῦ 1. Ετοτὰ [26 Οἠς ἔοστῃ τηδηϊ- 
ξεβίεα Ὀγ ἴῃ6 τχδῃ Ηἶδ ὑγᾶσγηβ δραΐϊηβί " Π᾽ ἰϊηβ. 
- ἔοι ονοι τ 0η0 1:85 δὐυυπάδχοο, πἷδ ᾿ἴο ἰ6 
ποΐ ἔσοπι μἷ6 ΤΟ 5βοηΐδηος 15 αἰ Π- 
οὐἱὲ ἴο ἰταῃβ]αῖς δοσυγαίεϊγ. Τῆς Τδουρῶῖ 15 : Ὡ0 
ΤΩΔῊ [16 ΠΟῃ 5155 ἴῃ γῆδί ἣς Ῥοββεββεβ, λη ὄἼυθῃ 
ὙΠΘῺ Βα 885 ἀρυπάδηος [15 ἀοεβ. ποῖ Ὀδοοῖηδ 80. 
ΤΒςα ῬΡοβὶνε τυ, δἰεγνδγὰβ Ὀστουρσῃϊ οὐ, 18 : 
Α τρὴδπ 8 Ἰ᾿ἴξε ἰβ οἵ Οοά, ἤδῆος ἰξ σδῃποΐ Ὀὲ τοτα 
Ἔνθ [ἢς τοϑὲ ἀραπάλπι ροϑβεβϑίοηβ. [ θαυτῃ]ν 
“Ἰπ᾽ 15 Βετε τηεδηΐ, ἴῃς Ῥτοσηίποηΐ Ἰάθα 15, [ῃδὲ 
Οοὰ αἴοῃς ᾿ἰεηρίμοηβ οΥἩἨ ΒμογίοηβΒ ἴῃς τὨτοδὰ οὗ 
Ἰ1ε, ἱττεβρεςῖνε οὗ ροββοββϑίοῃβ ; δῃὰ [815 15 ζεσ- 
ΤΔῚΠΙΥ ἱδυρδξ πὶ τς Ῥάγαῦϊα ψὨΙοΣ ἔοϊονβ. Βαξ 
ΨΟΙ. 21 566 :η8 ἴο 0Δ]] ἔογ ἃ ΕΙρθΟΣ βθοῆβς (Ἰποϊυαϊηρ 
ΒΡ᾿ ΠἴΌ2] πὰ δἴεσηδὶ) 16). Τ 5 βδυρρεβίβ ἴῃς δά- 
αἀἸίοηδὶ ἐπουραῖ τμαῖ ἴσας 1" ἀο65 ποΐ σοηβ5ι ἴῃ 
γε 8] 1ἢ. ΤῊα ἔγχο ΥὙἹοῖν8 τιᾶῪ ὈΣ τερτεϑοηϊεα Ὀγ [ἢ 6 
ἴνο ἰσϑῃ8] 05 : Ὠὶβ ᾿ἰξα ἀοςβ ποὶ αἰεῤέρα 0», ΟΥ, 
ἀο65 ἠοΐ ἐρρεέτ ἦγε, Ὦ18 ΡΟβϑαβϑὶ ῃβ. 

εν. τό. .ἃ γμάν τῷ γεῖ ἃ τὰς δἰβίοσυ Ἷοῦ- 
ΒΙΔΏΠΥ τερεαῖεα. --- ΤῊΘ ᾳτουπὰ, 11ἰ., “ ΡΪδος,᾽ ἑ. ἐν» 
εϑίδία. -- Βυουσας ζοσίὰ Ὁ ῸΠγ. Βγ Οοῦβ 
Ὀ]εββίηρ, ποῖ ΌῪ ἔγαυὰ οἵ Ση)υδῦος, αἸἃ [ἢ]15 πγλῃ}8 
ὙΟΔΙ ἰπογοᾶϑο. Τῆς βϑογηρ ἱπηοσδῆος οὗ ἴῃ 6 
ῬΥΟΟΕ55 15 115 ἀδησεῦ ; ἴδοτα 15 ποίην ἴο ἀν θη 
αυ 8] 18 οὗ οοπεβοίεποα 88 Ὦ18 ῬοββἝββϑί ΟἢΒ ̓ ποσεᾶβα. 

γεν. 170. ὙΕΔΣ 8841 1 ἀο Ηδ ἀοεβ ποῖ δῃ- 
ῬδᾶΥ 48 ἃ συδβϑρίηρ βρεουϊδίοσ, Ὀυξ 825 οπς ὙΠΟ 
Ὑ ΘΔ, ΌΥ ἃ ΨΕΙῪ πδῖυγαὶ Ῥσγοοῦβ8β, ταλάς ἀϊβοοι- 
ἰεπίςα, δηχίουβ, δηὰ ΡῬεγρίεχεά, Τἢδ ῥσορεσ δῇ 
ΒΎΓΟΙ ἴο ὶ8 αυεβοῃ 18 ἑουπα ἴῃ νοῦ. 32. Βυὶ [18 
ῬΓΟΒΡΕΓΟΟΒ ΙΏΔΠ 845, “ΙὨΥ̓ ἔγαϊ5, ἢοΐ Οοα᾿β 
ἀβς (δαὶ ἴοο ψοη ἴδς6 ἰηοθᾶθε γγῶΑβ ἀυς ἴο 
οὐ Ρτχτονϊἄδποθ. τ β ἔθο την 15 45 βίη] ἴῃ 15 

ὟΣ ἃ5 Τεςορηϊζαα ΟΥΠ]65. 
ε΄. 18. Τπΐο Ψ{Π11 ἀο, εἴς. Ης ρῥτοροβεὰ ἴο 

ὧο ᾿υϑὲ ψμδὲ ἜΥΕΙΥ τηδῃ οὗ ΟΥΪΠΆΤΥ Ὀυδίη685 88- 
δον νου ἀο. ΗἨς νγᾶβ ποῖ ἃ “ ἴο0],᾽ ἔγοτῃ ἃ 
σου ΓΟ δ] ῬΟΝ οὗ νὶεν. Ης σοργαβοηῖβ [86 
δτελὶ τη853 Οἱ “μεσ εἶ ταϑῃ. 

Ψε εν. 19. 8οιϊ, ἴδου πδδὶ δὴν κοοὰδ ἰδὶἃ ὑΡ 
ῸΥ ΤΩΔΕΥ͂ ΥΟΔΣΒ. Ηδς νγδϑ ἢ0 υὑηυβυλὶ δηὰ παγά- 
δηξα 5'πησσ, Ὀδοδυβε ἢς ἴῆυ8β τπουρσῃξ. Υεῖ ἢς 
τηδᾶς ὕγνο τη ϊβίδκοβ : (1) Ηδ δουρῃῖ ταὶ 815 
ΠΛΔΩΥ σοοάδβ οου]ὰ 545 5 " 8ου] ; ̓ ἀερτδαὶϊ 
ἰξ ἴο τ[86 Ἰἰενϑὶ οὗ πηδίεγ δ᾽ βηα ; (2) Ης βροκε ο 
“ἸΏΔΗΩΥ γελδιβ,᾽ ἐογρεῖπηρ ἰμδὶ ἢεῈ δὰ πὸ βυςἢ 
1ε486 οὗ 1ϊξ6. --- ἴαϊκο πὶπθ θ8506. ΗΒ τε δἢ δὰ 
ἀϊϑαυϊειεα Ὠΐπι ; ἢα σψουϊὰ πον τηακα ἰξ ἴῃς ὈΔ5ὶ8 
οὗ τεϑβί. - Ξαΐ, ἀσίηκ, Ὁ6 Βυΐϊ 16]δη 655 
11 ηοῖ 520 5} Πῖπη ; ἢ6 τηυϑὲ Ὀερὶῃ ἴο τονεὶ, ἴο 
αν οζοσυραίοη. ΤὨΪὶβδ ψΔ5 ἰῃ6 Ὠδίυγαὶ ϑἴθρ. 
ΤῊς ἔουσ νοῦβεβ (16-10) δὲ ἃ ζσδρῆῃϊς ροτγίσαγδὶ 
οὗ νου] ]π688. ἴῃ σεᾶὶ 11 βοσηθτηθβ ἴῃ ξαῖδεΣσ 
8115 ουοὐ ἴῃε Ἑπδυδοίοσ οὗ νεῦβ. 16, 18, ἀπὰ 1 15 
ἴῆ6 Β0ὴ5 Ψο υἵξεγ (ἢ6 δρίουγοδη ϑεπίχηεηϊ οὗ 
ΘΙ. 19; δυῖ (ῃς ροἱοίυτο τγοηλδίηβ ἴσας ἴο 116. 
Νονςε δὶ ἐχραπὰ ἴδδβε νοῦβαβ8 ἰῃΐο νο]υπιο8, Ὀυξ 
ἴοο οἔζδῃ ἔοτρεῖ (ὃς βρί ϊυδὶ 6550}. 

ψεῖ, 206. Βαϊΐ Θοὰ δΒεαϊὰ ππῖο εἷπ). [π οουίσαβὲ 
ὙΠ ναὶ Ὧς δὰ 5414 ἴο Ὠἰηβεὶξζ, Οοὰ ἰ5 Γερ- 
Ταβοηϊθα 45 δυαὶν υἱξεσγίησ [818 Ἰυάρτηοπί, ἴο 
Ὀτηρ Ὀεΐοσε [6 τηδῃ τῆς σεσίαΙ ΠΥ οὗ ἈΡΡσοδοῖ- 
ἴηρ ἀεδίῃ. Οξζεῃ ἴῃ σϑαὶ 11ξς βόα τλθββοηροσ οὗ 
ἀεαῖῃ οογης8 ἴο ἱἸΏΡΓΙΕ58 {πΠ6 58Δῃη6 ἔδοῖ ΡΟ ἴῃπο56 
ἢδγῈ Γορσεβϑεηξαί. -- Τβοα 7001, ἴῃ δρὶῖϊς οἱ (ὃς 
ΒΟΏ5:016, ῬὈγδοῖῖοαὶ ἐπουρῷξλ οὗ νεσ. 18. --- ΤΏ 
πἰρδς. ΤΏ ἸΏΔΩΥ Ὑαλγβ᾽᾽ ἃ1.6 ποῖ ἢϊ5. -- ΤΏΘΥ 
τοσηΐσο, εἰς. ΤὨΐβΒ 15 ῬΥΟΌΔΟΪ δαυϊναϊθηὶ ἴο : ὦ 
ὙΠ τεαυΐτα οὗ 166, Ῥαξ ἴῃς ἔοττα βυρρεβίβ ἃ γεΐ- 
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ἜΥοπος ἴο ἰῃ6 σρργὰς 48 ἴῃς τηϊη βίο οὐ σοῦ β 
Ρυγροβεβ. ϑοῖῃῆς ἱπάδεὰ {πὶπηὶς τἢδὲ (ἤδτα 8. δῇ 
ΔΙ]υδίοη ἴο τιυγάδγεῖθ ὙΠῸ ὙὙ11 τοῦ Ἀἰτη οὗ ἢἰ8 
Βοοάβ 4150, Ὀυϊ [ἢ 15 158 γδίμοσ ἔδηςίέυ!. --- ΤῊΥ δοα], 
ὙὮΙΟᾺ γοὺ Νου]ὰ ἢᾶνο “ εδὲ, ἀγῖηϊκ, δηα Ὀς τ οττΥ,᾽ 
15. Βυτηπιοπδα Ἡγῇοσα 41} ἐπι 15 ο643568, πηυβὲ Ὀ6 ΠΟ0Π- 
Βοίουβ οὗ [15 ΠΊΡΏΟΙ παίυγο, ΜΝ ΠΙΟὮ, 4148, ΠΟῪ δχ- 
Ῥοβε5 ἰΐ το Ἰυάρπηιοηῖ, --- ΤῈ9 νοι ου 
.ιαδί Ῥχοραζοῦ, εἴς. “Ῥγεραζεὰ  ἔογ (ἤγϑβε!, ἴεν 
σδηποῖ Ὀς (Πἶπ6. ϑΟΠΊΘΣ ΔΠΒΊΨΨΆΕΥ : [ΠΥ ΜΠ1 Ὁς ἔοΥ 
ΠΥ 80ῃ, ἐν ἐπάμος Ὀυξ οὐδεγνδίίοη Ῥσονεβ (ἢδ 
ΔΉΒΨΟΤ ἃ [0]] ΠΠοΙεα ΣΙΟΠ68 ΔΙῸ ΓΆΓΟΪΥ ἃ 
Ὀ]οβϑίηρ, δηᾶ ἴῃς ϑἰσι ας ἽΠΠῈΕ ΒΟΙΥΒ ἴῃ ΔΗΒΊΨΕΓΙΙ 
1} 18 ΕΝ οἴαιβε 15 οὔβ οὗ δε βδάάεδὶ ρᾶζοβ οὗ 
δοοῖδὶ 1116 (ςΟΙΏΡ. ΕΓ Ὶ 3). 

Ψε τ. 21. 8ο, ἴπυ8 ἔοοΙ Ἰ8ἢ πὰ ἀεϑεταυϊο, ὄνθὴ 
ἐπουρὴ ἴπ6 Ππουγ οὗ Π18 διγακίηρ ἔγοτῃ ἴῃ ἀγθδτλ 
οὗ νιβάοσῃ δηὰ ψο δ] ἢ} ΠΔ45 ποῖ γεῖ σοζηθ, δ, ηοὶ 
“Μ}} Ὀ6,᾽ [0Γ 4 ἴούτ 0 ]6 ὀνογγ- ἀν ἐαςξ 15 861 ἔο τῇ, 
86 ἰμδΐ ἸΑΥ ΕΝ ὌΡ ἰγθδδΌΣΟ ζοσ εἱπιδο. ΤῊΣ ΓΟ]]Υ 
Δηὰ 5'η δηὰ τϑὰὶ ἀθϑε τα ο ἢ ΒΡΓΡ5 ἔσοτῃ ἴδ σε- 
“ἀμ: οὗ (ἢ]8 σουγβα. ὙΤῃς ΟΥ]] 18 ποῖ ἱπ ἐἰῃ6 
ἘΘΆΘΌΓΘ, ΠΟΙ ἴῃ ἸΑΥΪΏΣ ὉΡ ἔγοάβαυγα, Ὀπὲ ἴῃ Ἰαυὶηρ 
ὉΡ ἰγεαβαγςε ἔου ομδ᾽β5 361, Α οδᾶϑβ6 ||Κὲ [Π18, γἤθτα 
[6 5ΙΠΏΘΓ 18 ΓΕΒρΡΘΟίΔ]ς6, Ὠοηδϑῖ, Δα ῬγΟΒΡδτΟιΒ, 
βῇον 5 106 πιὸ ηδίυτα οὗ 51 : ἰἱ 15 ἃ ἀδνοίΐζοη ἴο 
5ε]ξ, ποῖ ἴο σοὰ, δηὰ Ἰαυὶπρ ὕΡ 50]ε]γ ἕογ 8618 ἰβ8 
ἐπετεΐοτε ἃ ϑίη, δοοογάϊησ ἴο ἴἢς Ἰυάρτηεηὶ οὗ 
ΟΠ ΓΙ 5ῖ. -τ πὰ 5 ποῖ σοι Ἰοσασγὰ ἀοἃὰ. ΤΗΪΐβ 18 
ἴῆς β8Δπὶ6 8ἃ8 ανὶηρ 8 ἰγδάβϑυγα ἰῃ ἴῃς ἢεᾶνθηβ᾽ 
(νοτ. 232; Μαϑίξ. ν. 20). Ἡδῃησς ᾿ξ οδηποῖ τηθλῃ 
ΒΙΠΊΡΙΥ, Ὀεϊης δοίυδ]ν το δηὰ υϑιης [6 δ] ἢ 
ἴον [ἢ ψίοτγ οὗ ἀοὰ. 11 τεΐοσβ ἴο {86 ἴσῃ ψγϑϑ] ἢ 
ΝΏΙΟΝ Οοά ῥγόβοσνοβ ἔογ 5 δηα Ὑ}}}1} ἱτηρατί ἴο 
5, βρί γί] θα] ἢ, Ῥοββοββϑίοβ 'ἴῃ Η18 ρτδοδ, 
Η!5 Κιπσάοπι, ΗΪ8 δἴεγηδὶ ἕανοτ, ἰδὲ τα τοὶ ἰοΐξ 
Ὀεμὶπὰ ἂδἱ ἀθαῖῃ. Οδιμεγίηρ ἔου 56]ξ ἀΐγεςιγ ἰῃ- 
ὑετίεσοβ ΠῚ ἴῃ6 δοαυϊτίὶπρ οὗ (5 ἴτυς ψθδ]ἢ ; 
βαϊπουίηρ ἔοσ ἴπ6 Ρυγροβϑθαβ δεῖ ξογίἢ ἰῇ ΝΟΥ. 10 
15 ἃ γοῤόΊ!ηρ᾽ 977 ἐὰέ “ρεγ, Βαϊ ἴῃς Ῥοββαβϑϑίοῃ οὗ 
ψΈ2]1ἢ ἀοαβ ποῖ ἴῃ δηὰ οὗ 1561 ὑσενθηΐ ἴῃς 80- 
αυϊδπίοη οὗ (8ὲ ἴτυς τοε8. [Ι{ 15 1ἰῃς ἀδϑῖγε ου 
νυ Δ] ἢ, ἴῃς ἰγυβὲ ἰῃ το 68,  ὨΪΟΙ ῥτονοβ ἃ 5ηᾶΓ6 
(ς ΠΑΡ. χν. 24; Ματκ κ᾿ 24). Τα 5'η οὗ Ἴονεῖ- 
Οὐ5Π 655 15 411] (ἢ6 τῇοτς ἀδηρεέγουβ, Ὀδολυβϑὲ 50 
τεβρεοῖδῦ 6. Βαῖ 6 ΒΙΌ]6 7ο1Π5 ἴομοῖμεῦ οονεῖ- 
Οὐϑῃ 658, ΠΟΙ Δ ΏΠ 688, πα Ἰἀοἰδίγυ (56 ε ΕΡΏὮ. ν. δ, 
ἃ ΠΊΔΩΥ 51: τ }18Ὁ΄ Ρ4588165). 

ψεῖβ. 22-4Φ.. ΝΑΚΝΙΝΟ ΑΟΑΙΝΒῚΤ ΟΒΙΌΙΥ 
ΟΑΒΕ, οΟΥ Ἰ6530η5 οὗ ἰσχυβὲὶ ἴῃ ασοα. Τῆδδ56 νουβῈ8 
ψογὸ λα ἀγοϑβϑαα ἴἰο ἴῃς αἰ5010165 (νεῖ. 22), δηὰ τς 
ςοππεδοίίοη ἢ τ μδὶ ὑτοοεάςβ 15 ο]056. --- 
ἔοτο, βίπος νου] ἀϊγ τσ 5 ἃ οὗ 80 {||6 8ε, ὈῊε 
ποῖ δηχίουβ ; αοα ἯΠηΟ ολγδ8 ἔοσ γουγ ΕἸΣΒΟΓ 116 
1 ρσγονἂς ἔοσ ἴῃ Ἰοῖνεσ, ἀπά βἷπος Ης ὑγον 68 
ἔοοά ἔοτ (ἢς τάνϑῃβ δπὰ οἱοίπιηρ ἔοσ ἴῃς 1}}|65, Η ἃ 
Ὑ0111 σογίδίη]γ, Ὀεὶπς 4 Εδίμεγ, ρτονι ἄς ἔοσ γου, 
Η!5 ομ] ἄγεθ, ὅ6ὲ δυο οὐ Μαῖί, νἱ. 25-3 ; 
109-21. 

νεῖ. 22. Τὴθ 1189 ἰδ τοτο, εἰς. “ΟΥδἴύοὺ ἴυτγῃ ἴἰ 
ἜΧΔΟΙΪΥ τουπὰ : ἔοοα 15 τηθδηΐ ἴο βεῖνε ἸϊξἊ, Ὀαΐ 
᾿ς ἐογβοοῖἢῃ βοῦνθβ ἐοοὰ ; οἰοῖδϑ σε ἴο βεσνε (ἢ6 
Ὀοάγ, Ὀκὲ τὰς Ὀοὰγ ἔογβοοῖὶ τηυβὶ βεῖνς ἴῃς οἱοίἢ- 
ἴῃς ; δηὰ 80 Ὀ] πα 15 ἴῃς ποσὰ {παῖ ἰξ 8665 ποὶ 
115. (Γαδ 6τ.} 

γεσ. 24. Οὐμδίδον [Ὧ6 ΤΑΥΘΠ8. ΤΌΠΙΡ: Τοῦ 
ΧΧΧΥΣ, 41 Ὡ9Ὁ}Ἐ5. οχ]νὶϊ. 9; ἴῃς τῃουρσῃς ἤδσα 18 
ΠΟΥ. ρόπογδὶ, ἤονόνεῖ. ὙΤμῈ ποτὰ {τδηβϑδλίοα 
“ςοηβίαδγ᾽ 8 βἰ γοησεῦ ἴδ4η ἰῃμδὶ υϑαᾶ ἴῃ [ἢ 561- 
ἴθη οὐ ἴῃς Μουηῖ ; ἰζ ᾿ρ}165 οὈὐβεσγνδίοηῃ δηὰ 
βίυγ. “1η ἴὴ6 Ἔχδίρὶς Ὀοισονεα ἔγοπιὶ Ὠδίυτα, 
ἷξ 15 Ἱπιροτῖδηί ἴο τηδτὶς ΠΟῪ 41} με ἤρυγαβ εἴὰ- 
ῬΙογϑὰ --- σοισένερ, γεαῤίνρ, “ἐογελοισό, δα’ --- ἍΤῈ 

ΤῊΗΕῈ ΟΟΘΡΕΙ, ΑΟΟΟΒΌΙΝΕ ΤῸ {ΚΕ. 427 
ςοπηδοῖδα τῇ τῆς ΡΑγΔ]ς οὗ ἰδ ἔοο] 8} τὶ ἢ 
τηλῃ, ΑἹ] ἔπεβε Ἰαῦοσβ, δἱἱ ἔπ6ϑε Ῥγον βϑίοῃβ, ἰῃ 
[6 τηϊάβὲ οὔ ψὨΙΟΣ δα τσ τη αἰδα, --- ἴ[ῃ6 
ΓΑ ΘΏ5 κόπον ποι ηρ οὗ ἴδ πὶ ; δηὰ γεῖ ΠΟΥ Ἰ᾿ἦνε ! 
ΤῊΘ Μ1] οὗ σοὰ ἰ5 1π5 4 'δυγει ρυλτγδηίγυ οὗ ἐχ- 
ἰδίδηος ἤδη [6 Ῥοββϑδϑϑβϑίοη οὗ Βρεσγδθυπάδηος.ἢ 
(οάει.) Μοι]αϊγ οατα ἔοτρείβ ἴο ἰγυϑὲ αοά; 

βανοη. 

οονοίουβπεββ ἰτυβῖ8 τ α] ἢ πιοτὸ ἤδη σοά, Βοίἢ 
δἷη8 ἃγ6 ἀδηρεζουβ, Ὀεοδιβε ἰηϑιἀΐουβι ΜδηΥ 
ΟὨγ βεδηβ οὈίδιη ἔπ πηλϑίθσΥ ΟΥ̓ΟΥ ΟἾΠΕΙ ἐογτ5 
οὗ εν], δηὰ γεῖ ἔ41] ἴο γσγεοοζηΐζα [86 δν]] οὗ ἴἢ686 
ΟἸοΒοΙ͂ν το]δῖθα ῥταςίϊοδὶ ἜΥΓΟΥ5. 

ΨεΣ. 29ς. ΝΟΣΤΠΟΣ ὉΘ γ οἵ ἀοτιθε"] τἱπᾶ. ΤῊΣ 
ψοσὰ ἴῃ (ἢ6 οτἱχίπαὶ 15 ἀοτγίνεα ἔγοσῃ “τηβίθοσ, 
Δηὰ 15 ἜἘχρ  δἰποαὰ ὈΥ βοπῖα : ἀο ποῖ τίϑε ἱπ ἔδῃονυ ἴο 
ΒΙΚἢ ἀεςπιδηάϑ, ογεαῖίηρς ἱπηασίπεα πεοαβϑι εἶθβ, ἴῃ. 
τηλκίης γουγβεῖνοβ πιοσα 1]]-οοπίεηϊεα δηᾶ τἤοτα 
ἀἰβροβεὰ ἴο υπθεϊϊενὶπρ δηχίεῖγ. ΟἸὮοΙ5 ἰηΐογ- 
Ρτεῖ (45 ἴῃ Ἐ. Ν.) : ἀο ποῖ Ὀς δυοίυδίίηρ, “. 4., 
δηχίουβ, ἰοβϑεὰ Ὀεΐσεεη ἤορα δηὰ ἔδεασ. ΤὨ]5 
δ ϊϊ8 (ἢ6 σοηποοίοη, Ὀυϊ 18 ἃ 1655 υδιυιδὶ 56η56. 

Ψετ. 12. ΕΘΑΙ ποί. ῬδοΟυ λΥ ἴο [ὐὺκὲ. ΤΠ 
ἔθατ ἑογϊ ἀἄδη, 15 ἐπδὶ νυν] ἢ ἱπίογέογοϑ ἢ ΡΥΟΡΟΥ 
Β6σὶεηρ οὗ ἴῃς Κίπγάοιῃ οὗ Οοὰ (νετ. δ) Ἰποϊυά- 
ἴῃ ἔεδυ ἀρουῦΐ Ἰοβὶηρ ξαυίῃ]Υ τΠηρβ Δπα ἔδατ ἀρουΐ 
ῃοῖ οδἰδϊηΐηρς [6 ΠΘΑΥΘΏΪΥ ΓΟ 65. ϑοἢ οησουτ- 
Ἀρεϊηθηΐ γὰϑ ποεαεα ὈΥ ἴῃς ἀἴ5010168, ῆο ὙΟΓΘ 
ουϊνναταυ τψοαῖὶς : 11 {016 δοοῖ, “1π||6᾽ ἰπ οοπίγαβί 
μὴ (Βς τηγτίδάβ οὐ ρθορὶς (νεῖ. 1); Ὀυΐϊ [ἢ6 
“βοοκ᾽ οὗ ἴπε ἀοοὰ ϑπερβετσγὰ (]οὁἢη χ. τι; Μαίΐ. 
ΧΧΥ!. 31). ΟοΙΏΡ. 13. χὶ. 10-14, ψν ὨΙΟὮ 75:65 ἃ 
Μετ ΔρΡ]οδιίοη, ἴο 411 ταὶ (σι δῃ8. --- ΕῸΣ ἷξ 
ἐβ γΟῸΣ ἘΔΙΒΟΣ ΒΒ χοοὰ ΒΊθαδισο, εἰς. Βεοδυβςε οὗ 
ἴῃς “φοοὰ ρΡ]εάβυτγε,, {πον σψου]ὰ οδίδίῃ ἴπ6 Πδᾶν- 
ΘΩΪΥ ΓΙΟΒ 65 ; ἔδατ ἀρουΐ βρ για] [Ὠΐηρβ Ὀεΐηρ τη 
τεσιονεα, ποτὰ ουρῆξ ἴο Ὀς ποης δθουΐ (δ ροΟΥΔ] 
ΤΠ] Ή,8. 

νεῖ. 22. 8611 τῦδὲ γὸὺ μαᾶγο, διὰ αἰνο 8118. 
Οοτρ. Μδῖι. νἱ. 190-21, Ὀπὶ 115 18 ϑίτουψεσ. ΤΠ 
οοπηδοιίοη οὗ [πουρῆϊ ἰ5 ἢ νϑγ, 17 (ἡ ΝΜ ηδὲ 58]] 
Ι ἀο ν᾽), [ΕἸ Πρ Δονν ἐΑγὮ]Υ τί λε8 ϑῃου δ ΡῈ ἰῃ- 
γεβίεα, Βυΐ ἴῆεΓα 15 4180 ἃ οἴοβε σοπηδοίϊίίοῃ ΜΠ 
ὙὯ4ϊ ρὑγεοθθϑ : ϑίπος σοά αὐλῤϑη ἔοτ οὖ ἴδηι- 
Ρογδὶ ᾿δηῖβ 458 Ἧ6]] 245 Οὗ ὨΙΣΏΘΥ ΒΡ ̓  ΓΔ] ΟἹ 65, 
086 Ηἰ5β ΤοΙΊΡΟΓΔΙ μὶξίβ 80 48 ἴο ὑτγοϊηοῖς ὑοῦ 
βρ᾿ Πυ4] ποϊέασο. Τῆς διβῖ, στ ποὶ δχοϊυβῖνο, 
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ΔρΡΙἸοδίίου 18 (ο (6 ΑΡροβέϊεβ, ψ}οῸ πηυβὲ Ὀ6 [8118 
ὈηεπουΡεγεὰ ἰῃ Ἐμεὶγ ταἰηἰβέσυγ. [1 τι]β σοῦγβε 
οὗ σοπάυςξ ῥτοπιοϊδα ἐδεὶσ ἜΗΙ ννε]έατε, ἰἴ 

. ΜΠ] ἰἢδὶ οὗ 811 ΟΠ ϑδηβ. Τα ῥτγθοερὶ ν2}} ποῖ 
Ὀὲ υπἀεχβίοοά ἴοο ΠΕ ΓΑ]]γ, ἐχοαρὲ ὈῪ ἴμοβα 80 
ἌΡΡΙΥ ἰἱξ ΟἿΪΥ ἴο Δ50θ ςβ ὙΠΟ Ἀββύσῃβ νο8 οὗ 
ὈονεΣγ. Ουτγ ], ογὰβ νοσὰβ ἅσα αἰδυλει ΓΙ Ο2 1} ορ- 

ΤΗΕ ΟΟΘΡΕῚ, ΑΓΓΟΟΚΌΙΝΟΑ ΤΟ ΕὐΚΕ. [(βάᾶρ. ΧΙ]. 3ς-- το. 

Ροβεᾶ ἰοὸ τπηοάδγῃ βοςϊδιθα. ΤῊς ἰδίϊει που]ά 
ἸΆΚΟο ἐατῦς ἴο ας ΑΎΑΥ ὙΦΑΪΤΏ, ἴπ6 ἕοιπηοσ ἰηςα]- 
ολῖς ἰονε [δῖ φζεσές ΑΥΔΥ. - Ῥασβοα «ποῖ πγὰχ ποῖ 
οΪὰ. Οομρ. οὮδρΡ. χ. 4, ὙΠΕγα ἴΠ6 ΘΘνΘΏΪΥ ΔΓῸ ζου- 
Ὀιάάεπ ἴο ἴδκε Ρρυχβεβ.-- -Αα ἴσϑαδισθ ἴῃ ἴΠ9 ποᾶν- 
0π6. Α οομραγίβοη τ νευ. 21 πὰ Μδίϊ. υἱ. 2 
ΒΒΟῊ [Πδὲ {815 ργεςερί 15 οὗ υπίνεῖβδὶ δρρὶοδίοη. 

ΟΠΑΡΤΕΚ ΧΙ]. 35--50. 

Ἐχλογέαζέον ο γαϊελγμέρεες; Αἰ δδμζε οὗ ἐδέ δμἐεεμα. 

ΕἼ γουγ ἸΟ 15 Ὀ6 ρίγάςά δρουῖΐ, δῃὰ ὃ γον Πρ ι51 Ραγηΐπρ᾽ ; α Ἐρβ.νἱ. κι: 
Απὰά γε 3 γουγβεῖνεβ πΚκὸ απο τθῃ ἰμαΐῖ ναὶξ ἴοσ 1Πεὶγ ὁ Μαΐι. χχνν: 

ἰοτά, νβδη δὲ ΜΠ] γεΐασῃ ἔγοπλ ἴῃ6 ψϑάαίηρ; 8 (μαΐ, ἤδη ἢ 
σοϊμοίῃ δηά “ Κῃοοκείῃ, [ΠΟΥ ΠΊΔΥ Ορθῶ υπῖο δἰπὶ ἱπηη) θα] δίαϊυ." ς Ἐεν. ἐἱ. 20. 

27 ΒΙ6556α χγε ἴῇοβε βοσνδηΐβ, ψ οὰ [ἢ Ἰογὰ ψ ἤθη ἢδ6 σοπτοίῃ 5} 4]] 

Ππὰ ὁ ναιοβίηρ᾽ : νΕΠ]Ὺ 1 88 Υ υπίο γου, [δαΐ “ ἢΘ 584}1} ρἰγά Βίπ)- 4 8: νεὰς 
861}, δηἃ 7 πηᾶῖκο ἰΒθγ ἴο ἰῖ ἀονῃ ἴο πιχοδῖ, δηά ψ1}} οοτηδ ἔοσγ ὅ « ἸΡ ΤΩ 

28 Δηά βεῖνε ἴἤεη. Απηὰ 11 δα 5}8]] οοΐὴδ ἴῃ 1ἴὴ6 βεοοῃὰ ψαίοῃ, οἵ “εὐ ως 

ΟΠ ἱπ ἴδ6 {πἰτὰ ψναῖοῃ,6 ἀπά πὰ 2λεηε 80, Ὀ[6βϑϑθάὰ δῖα ἴῇοβα τ 37: 

Απά {18 Κπον,8 (ῃδῖ 1 τ[86 ρσοοάτηδη ὃ οὗ (86 Βοιι86 σ Ματτ. χχίν. 
3) 

35“ 
26 

30 ϑ5εγνβηίβ.ἷ 

Ὧ44 Κηονῃ ψῆδΐ μουσ ἴπ6 τοῦ νουἹά σοτηρ,.}0 6 νου ἢδνο 

ψαῖϊομοά, δηά ποῖ ἢᾶνα βυβεγεα 1 ἢ1]5 δοιι56 ἴο Ὀ6 Ὀτοθη ΣΟ ρΉ. 

40 ἢΒε γε {δογοίοσγε γεδαγ αἷϑβο : 13 ἐξοσ [6 ὅοη οἵ πηδῃ δόρει ἢ αἱ Δῃ ἐζμοι ἔμεικ. 

Βουγ ψΒεὴ γα (Ὠῖηκ Ὠοι᾿"ἢ ὅμαρ ακί. 

41 ΤὭρδη Ρεῖογ βαα υηΐο δίη), 1,οτὰ, βρθακθϑὶ (ῆοι [158 ραγδῦϊα 

42 ἔπηΐο 18, οΥ Ἔνεῃ ἴο 411) Απά (ῃς Τιοτὰ 5αἰά, ἐΝΝμο ἰμεη ἰ5 ἢ ζορ. νετ. 
ΑΤΤ. χχὶν ἴηι 16 ξαϊτπξα] δηὰ τῖβα " βίενασα, ψβοια ἀΐς ἰογὰ 5841} πιϑκα ᾿ ΑτΣ 

ΤΌΪΟΓ 16 ον οσ ἢΐβ Βουβθδο]α, " ἴο ρῖνε Ζάφνε ἐδὲν ροτίίοῃ οὗ τηθδὶ }6 τ αν ἘΣ 
43 ἴῃ ἄμε βεάβοῃ ἡ ΒιΙςββεὰ ἐς ἰῃαΐ βεγνδηῖ, ψβοτω ἢ8 ἰογά ψ ἤδη κα ζοπιρ, ̓  
44. ἢ οοπλείῃ 5841] ἥπὰ 50 ἀοίπρ. Οἱ ἃ ἰγυτ 1 88 υπίο γου, [παῖ ἰλύν μος: 
45 Ὧδ Μ|1 τηᾶῖκα εἰπὶ συ ϊοσ Π Ὄνοσ 411 παῖ ἢς Βαῖῃ. Βαΐ δηὰ 1 18 

(αὶ βογνδηΐ δᾶ ἴῃ δϊ5 Ὠθαγί, ΜΥ ἰογὰ ἀδϊαυείῃ ἢϊβ σοϊαΐηρ ; 

Δηᾶ 504}} Ῥερσίῃ ἴἰο Ὀδδαῖ [ῆ6 τῃθηβεγνδηῖβ δηά πλδί 6 η5,Ὁ δηά ἴο 

46 εαἱ δηὰ ἀσίηϊκ, ἀπά ἴο 6 ἀσγυηκοη ; ΤὮΘ Ἰογὰ οὗ [δϊ βογνδηῖΐ 

0111 9 φομηα ἴῃ ἃ δ γε ἢς Ἰοοκεοίῃ ἠοῖ ἴογ ἀζημ,3} δπὰ δἱ 8 
Δ ὮουΓ ψΏδη ἢδ 15 ποῖ ἀναγε,3 δηὰ ν}}} 39 ουὐ Ηἰπλ ἴῃ βαηάογ,"’ 

ΔηΩΠ ὙΜ0 ἀρροίηϊ 35. Ἡΐτῃ 9 ἢΪ5. ρογίϊοῃ - ἢ [δ6 ὈΠΌΘΙΙΟν 8. 35... Ἐεν αχὶ. 8. 

Ἰ ΣΥῸΣ Ἰλτρϑβ 3 Ὀε γ8 
ταὶ σΑΥ ΟΡ αηἴο Ὠΐτη 

8 ἐλὲ εέ σμίλογέζέός γεααῖ πὰ 1Ε ἴῃ ἴῆ6 [Ὠϊτὰ 
Τ ἐἀε δες σεεέλο»ίζέδ» γεααῖ ἴῃ ΕΥ δ΄ Βυΐ Κηον {18 
9 χηδϑβίογ 10 γγᾷβ8 σου ηρ᾽ 11 Ἰεξε 

14. 6 γε 4180 γεδαυν (σεογάϊνερ 29 ἐς δες αν ον» 45) . 
18 ἴῃ Δῃ Ὠουὺγ ἰμδὺ γα τη ϊηἸς αοὲ {Π6 Θοη οὗ τηδῃ σοτηο ἢ 14 (ἢ6 
16 Φἢ]] οἱ 16 ὑγχοδα 11 «111 5οῖ Ὠἶπὰ 
18 Βυι 1 19 (ῆ6 τηλ ἀβοσνδηΐβ 
30 5}8]} 
35 Κηογοίῃ ἠοῖ 

8 γῃαῖτίαρε ζεαϑί 
δ 5041] οοπτα ογυγαγὰ 

31: Ἔχροοίείῃ ποῖ 323 ἴῃ 
34. ἈΒΌΠΟΘΙ 36 ληᾷὰ δρροίης 36. Ὁ ξΑ (Ὦ] 
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47 Απὰ μαῖ βογναηΐ ψῃϊο Κηονν ἰ5. Ἰοτά᾽ 5 ψ1}}}5 δα ᾽ ργεραγαεα “3 γεγ. “ο. “ 

ποῖ ἀξηεσίξ, πειτηογ 33. ἀ1ἃ δοοογαϊηρ ἴο 815 Μ1], 4541} θὲ Ὀβδίβῃ “5 ὕσωρ. 

48 νἱ ἢ την οἼγίρες. "Βαϊ Βα ἴμαϊ Κπδὺ ποῖ, ἀπα αἰὰ σοταπαϊξ Ὁ 8, 
τὨϊηρβ 39 ποσίῃυ οὗ βίσγρθβ, ᾽5384}} ΡῈ Ῥεαΐεῃ ψἱτῃ ἴεν οζγήρές. ΡΥ 
ΕΕΟΥ απο ὅ9 ψΠΟΤΉΒΟΟν Υ τυ ἢ 15 δ᾽ ρίνεη, οὗ ᾿ϊπὶ 58.481} Ὀ6 τισοῃ,, δὲ δος, το, 

τοαυϊγοάᾶ ; δῃὰ ἴο ψῃοΠπ πη μάνα οοπιχηεα 83 τηυοῇ, οἵ ἰπι,, 8ὲὲ ἘΦ 1Ὲ 

[6 Υ 11] 258Κ [ῃ6 πιοσα. φρο χὰ 
40 [81 σοτὴδ ἴο 5εηά ἢγα οἡ 88 (ἢς βασία ; ἀῃὰ ναι «111, 1 1 

50 Ὀ6 αἰτεδᾶγυ Κίπαϊεα 88 Βυΐ 51 δᾶνα ἃ Ὀαρίίβπι ἴο Ὀ6 ὈαρίϊΖεά “ Μπν σ. 38. 
51 ὙΠ ; δπα ΠΟΥ δῃὰ 1 βἰγαϊϊεπθα {1} 1εὲ θῈ δοσοπιρ 5ῃ6α 1 " δὰ- σ Ματτ.κ, 

Ροβ6Ὲ γα [δῖ 1 δ οοΐα ἴο σίνε ρεᾶοα οἡ 85 βασι ἢ ἡ 1 [6}} γου, 

52 Νὰγ ; Ρυΐϊ ταῖμεσ αἰϊν᾽ϑίοη : ΕῸΥ ἔγοτῃ ἢεησαίοστῃ 86 [ΠΘΓΘ 58}4]] 
Ὀ6 ἔνε ἰπ οηδ δοιι8ε αἰν 6, [γοα ἀραϊηβί ἔνο, δπὰ ἴνὸ ἀραϊηϑῖ 

53 ἴῆγε6. Τῇς “"[ΔΙΠΕΓ 5881} ΡῈ ἀϊνίἀ6α δραΐηβι “7 {με ὅ3 βοῃ, 8πα τ᾿ Μίδα υἱν 
[6 88. 5οὴ δραϊῃηϑί (ἢ6 88. ἐΔίΠογ ; (86 88 ΤἸηοῖῃεγ δραϊηϑδὲ ἴῃς 88. 5:1: 
ἀδυρμίογ, δὰ [ἢ6 88 ἀδιυρῃῖεσ δρδίηβδὶ (ῃς 88. τηοῖῃοσ; [δ6 83 
τιοίῃοῦ ἴῃ ἰὰνν ἀραϊηϑί ΠῈΥ ἀδυρῆςογ ἴῃ ἰανν, δηὰᾶ ἴδε 88 ἀδυρὮτοῦ 
ἴῃ ἰὰνν αραϊηξί θυ τοίῃοσ 1 ἰδνν. 

54 Αμπάδδο 54ϊ4 αἷβο ἴο ἴῃ ρβορὶς, 9 5 ΝνΝΏεη γε 566 "ἃ οἱουά Γί868 ἘΣ 
ουΐ οὗ 4: τὴς ψεϑβῖ " ϑίγαι ρμναυ γε 8ᾶῪ, ΤΘγα σομλθίἢ ἃ βΏΟΕΓ ; ἢ Ἶἶτοι» 

5 δηάᾶ 50 ἰἰ 15.323 Απὰ 5 νἤξη γέ 546 τῆς δου ἢ νυἱπὰ Ὀἷον,"Β γε 5δΎ, ΡΟΝ 
56 ΤὮετε ν}}} 6 ἡ Ὠεδῖ; "' δηὰ [ἴ σοπχεῖῃ ἴο ρᾷ885.. “Κξ Ὠγυροογί6β,, Τομδῇ ἶν. 8; 

γε οδῃ “ὁ ἀΐϊβοθγῃ 5 [ἢ ἴδος οἵ ἴῃς 5ΚΥ δῃὰ οἵ [86 βατίῃ ;" Ὀυϊ τα, ἀδοὴ 
57 ὯΟΥ ἰβ ἰξ ταὶ γε ἀο ποῖ 3 ἀΐβοδση 45 τη 5. {{π|ὲ ὃ Υεα, δηὰ ψὴγ “ Κ᾽ 
58 ἔνε ὃ οὗ γοιγβεῖνεβ πάρα γε ποῖ ψνὨδΐ 15 στρ ὁ “ΝΏδη [ΠΟἱ 2 σπαρ. χχί 

φοεβί 9 ψ ἢ τὨΐϊπα δάνθιβασυ ἴο [6 πηαρίβίγαϊθ, ας Ζάσιε αγί ἴῃς δαττιν 
186 ψγ, ρῖνε δ0 ἀΠίσεποα ἐμαὶ ἴβου τηᾶγεβὲ θῈ ἀεἰνεγεά δ᾽ ἔγοπη. ὀὔπῖρ. νετα 
Ηἴπι; Ιεβὲ μ6 Βαῖὶα με ἴο {86 πάρε, δῃά πε πάρε δ ἀε νοῦ 

50 ἴδει ἴο ἴδε οΠςοσ, δηά ἴῃ6 οῆοεογ 3 οαδί [πε ἱπίο ργίβοη. 1 

{6} ὅ8 ἔῆ66, (οι! 54]: ποΐ ἀδρατγί ὅ6 τδηοο, {}1 του ἢιαϑῖ δδ ραϊά 

4 1ὴ] ἀ Μαῖ. χῇ. 186 ΝΕΓῪ 451 4 τη116. κα Ν 

31 χῇῆο Κπενν [6 Μ11}] οὗ Ηἷβ Ἰοσγὰ 38. τῃλᾶα ποῖ ΓΟΔΟΥ, ΠΟΙ “ 
39 αἸὰ [Πϊηρ5 80 Αηᾶ ἴο 81 γγ28 
82 (δ ν σοϊητηἰθἃ 88 1 σλτη6 ἰο οδϑὶ γα ὈΡΟΩ 
δι ἢον σοῦ ]Ἱὰ 1 τΠδἱ τ ΕΓ δἰσγεδαν Κι πα]βὰ ! δδ᾽ 1η (86 
86 [Π6ΤΟ 541} Ὀ6 ἔγοτη ποποοίογιἢ 
δ᾽ ΤῊΕΥ 5}|8}} θὲ ἀἰϊν!ἀεὰ, ἔαῖμεν ἀραϊηϑβὲ (ες) Δ᾽ 10 ἀπὲ δος σεέζλο» 65) 
88 0»»7} [ἢ 6 80 ΠΟΥ 4. το 86 τυ τ465 4150 
1 τὶ βἷηρ ἴῃ ἘΣ εὐ πϊξξῇ ἴο Ρ458 45 ἃ Βου [ἢ ψἱηὰ Ὀἱονίην 
4“ ἃ ΒοοιΌΒίηρ ἢδαϊξ 46 ΚΠΟΥ͂ ΠΟΥ͂ ἴο 46 σγεεξ, (ὉΥ̓́ΟΥ̓ Ῥτονα 
Εἴ οὗ [6 εἀγίἢ δηά ἴ86 ἤδανθη 
48 γε Κῃον ηοΐ μονν ἴο (σεέογηρ ἐο ἐλ ὅσο σεέλο» ἐβ 65) 
40 ἘῸΓ 48 ἴζου ατί ροΐῃρ δὺ οὶ (Π6 ΥΥΑΥ͂ γίνε δὲ το ΡῈ τεϊεαβεὰ 
65 μεδγζ 5841} (ἀει07 (7: ἘΠ 29 δε δεεί αμεέλονίζίε:) 
δδ 5ΔΥ ὉΠῖο ὈΥ ὯΟ πιθ8ῃ8 οοσὴβ οὐὔΐ δδ Ἦλνα 

ΟΟΝΤΕΝΊΒ, Α Ποπεϊπυλίίζοη οὗ ἴδε ἀΐϑοουγβε. ἔυϊπεββ (νεσβ. 49-563), παιηεῖυ, [86 δηϊδροηΐβια ἀ6- 
ψ τ. 305-48 σοηϊδίῃ ἐχμογίδιϊοηβ ἴὸ τοσέελγμέρσες; νεϊορεὰ ἴῃ τῆς εβϑιδ Βηπιεπὶ δηὰ ῥγορτεββ οἔ 
ἴδε ἀἰϊδεγεηοα Ὀεΐϊνγεεη ἴῃς ΑΙ Πξὰ] δηὰ ἀπέ! {Πξ}] ΓΟ γιβε 8 κίησάοῃ. Τῆς τπουρῆϊ οὗ [818 δηίαρο- 
Βενδληὶ βιρρεϑίβ ἃ αἰ ΠΟΥ ἴῃ [ἴῃ 6 ΜὙΑΥ οὗ Δ: ἢ- πίβιι παῖυγα! γ Ἰοδὰβ ἴο [86 σεῦυκα δα άἀγεϑϑοα ἴὸ 
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ἂς ταυϊδξυάς ἔογ ὈΪπάπ 655 δηὰ πδηὶ οὗ ὑγυάςηος 
ὙΠ τεβροοῖ ἴο (ἢς βζη8 οὗ τὰς {{π|65 (νεΓ5. 54-- 
9). 
ψεῖβ. 325-48. ἘΧΗΟΒΤΑΤΊΙΟΝΒ ΤῸ ΝΑΤΟΗΕΙΙ,- 

ΝΕΒ5. ἽἼμπε σοπηθοίοη 18 8 νεῖ. 12: “1 18 
Οὐγ ΕΑΙΒΟΙ 5 ροοά ρῥ]εάβυτε ἴο γσίνα γου ἴδ6 
ἱησάοτι,᾽ Ἰεῖ ἐμὲ ἔγεες γοὺ ἔγοσῃ δηχίοϊυ ; Ὀαπῖ Ἰεξ 

τὲ Ὀ6 [ῃς τηοῦνα ἴο ἰαῦον δπὰ νδιοἢ ἔοσ ἔπε σοτη- 
ἱπρ οὗ ἴῃς Κίηῃγν. ὙΠ ρμδββαβε σοβοι Ὁ] 65 Μαίϊ. 
ΧχΊν. 42-51, Ὀᾳῖ [6 οἷοβε σοπηδοξίου ἢ πδδὶ 
Ρτβοδαςβ, ἔογθ 8 ἴῃς νον ἴδδὲὶ Τυκα μοῖε χὶνεβ 
5 ΔΠΟΙΒΕΙ δοοουηὶ οὗ ἰμδὲ ἀἰβαρυτθε. 
εν. 35. δῇ γοῦν Ἰοΐπδ ὃ6 δρουΐ. ὕὍη- 

6558 {π6 Ἰοὴρ ψαγιηδηΐῖβ οὗ τῆς Οὐδ 815 Ἰγσοσα 
108 γἰγὲ ἀρ, 1 νγᾶβ ΠρΡΟββὶ Ὁ] 6 ἴο ΜΑΙΚ ΟΥ ἴο 
δεσνς δὶ [20 ]6. --- Απὰ γΟΌΣ [ΔΣη , ἢ. δ., ἴῃ 
ταδαϊηθββ ἔοσ ἴῃς πηδϑίεσ σοι ηρ δἱ Πρ. Βα 
ἴῃ ΘΟ 111] τοδαΐπμοββ ἰὸ τοςοεῖνς ἐπα τοξυγηΐη 
Μεβϑβίδῃ, ων πηλϑίετ, ἃ5 Ὀεῆξ5 γσὺσ τεϊδίοῃ ἴο 
Ηΐμι. Τῆς δτιβὲ ἤσυτε ρΡοϊηΐβ ἴο ἰδς σεξνξ, 
τὰς βεοοῃὰ ἴο {δε τυσζεληερεες, οὗ ἴᾷς ἐλιὰ] 
δεινδῃῖ, 

γει. 6. ΕΘ "9 ΨΊ]] σοΐασι ἔγοια [80 πιδὺ- 
εἶδρο ἴοδβοί. ΤῊς τηδίη ἱπουρῃὲ ἰβ ΞΤῊΡῚΥ ἴδδὲ Ηδς 
δ ΑΎΑΥ δῖ ἃ ἔοαξί, ἀπ ἐχρεοϊεὰ ἴο τεϊυσῃ. ἴῃ 
τὰς ρᾶσδανὶβ οὗ ἴῆς Τοὴ Ν γρίη8 (Μαΐΐ. χχν. 1:-- 
13), ἴῃ τοίασῃ οὐ ἴῃς Βχίἀδργοοῃ ἰ8 ἰῃς πιδίῃ 
[πουρδέ. --- ΒύΣ αἰ σΒ ΨΑΥ ορϑῖ ὑπίο εἷπι. Βεοδυβα 
Εν Α16 τεδάυ, ἀπὰ πᾶνε ποϊμίηρ ἴο ἰάδ. 

εἴ. 37). Ἰοδδοὰ, εἴσ.Ό. Τῇε Ὀ]εββεάηθββ οὗ 
[Π6568 Δ᾽ Π] βεγνδηῖβ 5 8εῖ ἔοσίῃ ἴῃ ἃ ἤρυτα. --- 
αἰγὰ ἈΪπι5017, ἰο βεῦνε ἤεσω. Οουηρ. Ἰοδ χὶδ, 4, 
ὙΥὨΪΟὮ ἐοτεβδάονβ ἴμ6 τα ηἰβἔεσίπρ σοηἀςβοθηβίοα, 
οὗ {με σηδϑίοσ, αἱ Η58 σοϊυσηῃ. --- 58.811 δόσὰθθ 701- 
ΨαΙῸ. ΑΡῬΘΟυΠΑΓΙ ἐχργεββίοη, ἀθβο θην Ηἰ5 
ΔΡΡΙΟΔΟ ἴο ἴδε συδ5[5. -- βοσνο [μθχΩ, νγαῖς ὕροῃ 
{μὲτα δὲ ἰδ0]ς. --- ἰπ τ18 ραβϑᾶσα ΠῸ ῥτοϊωϊμθηςα 
ἦβ σίνθεη ἴο ἴῃς νεδαϊηρ ἐεαϑί, πὰ 1815 πλυβὲ Ὀς 
ΤΕ ΡΕΓαα ἰη ἰηζεσργοιπρ ἰξ. 

γεν. τὰ 1ὰ ἴλθ δοοοιὰ τ δῖοὶ --- ἰὰ [86 τὰ 
δύο ((τοπὶ 9 Ρ. Μ. ἴο 3 Α. Μ.). Τῆς ἤγχϑε δηὰ 
ἔουτ τίσ δβ ἂτθ ποῖ τποη!Ποηδα (45 ἰῃ Μασὶκ 
ΧΙ]. 35}. Τῆς τα ]ε παίομθβ ἀγα ἴπῸ τας οὗ 
βουῃαεϑβέ Ββ]εερ. Ἐνδῃ 1ἔ οὖγ 1 ογὰ ἀδδγϑ ἸοηροΓ 
ἔδαπ ἴμε βεγνδηΐθ ἱβουρῃϊ (νεγ. 45), ἃ ἐαϊτμξα] 
βεγνδηΐ οδὴ ἴμυ8 5ΠΟΥ 18 δά 6] γ. 

γεν. 39. Βαϊ ηον ἰδίε, εἰσ. Α πεῖν ἤρυτα 
(οὐ τδς τλῖεξ ἰπ ἐμῈ τίρμι) Ὀτίηρβ οὐξ (ἢ6 ὑποχ- 
Ρεοϊεα τεΐαστ. ὅες οἡ Μαῖίί. χχίν. 43, 44. 

νεῦ. 41. Τμὲφ ῥασαῦ]θ. Οὐ (ἢς ᾿υδίοδξυ] 5εῖ- 
νληίβ. --- Ἰὸ πΔ, ΟΣ οΥϑσι ἴο 4118 Τῆς αυδπίϊοη γᾶ8 
ΕΓΟΠΗΥ Ρυΐ ἱπ ἃ ψτοηρ βρί γῆ, νεῖ τεξεγεηος ἴο 
τῃ6 πἰσῇ τενασὰ ποῖα ἐβοῦ, τῖμοῦ ἴθδη ἴο ἴδε 
ἄἀυϊγ ἐὸν δε ὐβὰν ΤῊΣ δαυὶν ἀδίε σεπάθσβ {818 [Ὡς 
Το ἸΚογ. ΤῊΣ ἰδηρυδρε 15 50 σδμασγδοϊογβς 
οὗ Ῥεῖοσ 88 ἴο ἔυγῃϑῃ 5: κὶηρ ενϊάεπος οὗ τὴς 
ΔΟΟΌΓΣΔΟΥ οὗ Γ[Κ6. 

ψέεῖβ. 42-46. 5ὲε6 ου Μαῖί. χχὶν. 45-ς1, ν Βοἢ 
ΠΟΙΤΟΒΡΟ 8 ὄχϑοίϊγ. “ [6508 σοηξίηυεβ ΗΪ8 [ΘΔ οἢ- 
ἷῃρ 25 1ξ Ηδ ἴοοϊ. πο δοοουηῖ οὗ Ῥείϊδι᾿ 8 ψυσϑίοη ; 
Ὀυϊ ἱπ τα] 7 δ ρίνεβ βύοῃ ἃ ἴὰππι ἐο ἴῃ8 ψάγῃ- 
ἱῃρ τ ΒΙΟῊ ἔο]]οννβ ἀθουΐ δι βέυ] 655, (μὲ ἰξ ἰῃ- 
ΟΙυάθβ ἴδε ὑγεοῖὶϑα ΔΠΒΟΥ ἴο [(ἢ6 αυσϑεοη.᾽ 
(οαεὶ.) ἘΔ μέ] 6885 δηα ὑπέλ! Πξ] Π655 σοπδ 
ἰπῖο Ὁτοιηΐηδηςε, ποῖ ἴδε τενασγὰ οὗ ἃ ραγίίουϊασ 
οἶλ55, ἰσγεβρεςῖνε οὗ {πεὶγ οοπάυοϊ, Ῥεῖοσ Ἰεασγποὰ 
ἴῃς Ἰαβϑ8οῃ ; ἔπ6 τγασηϊηρ ἴοπο οὗ ἴπ656 ν6 8685 σα - 
ἌΡΡΟΔΙΒ ἴῃ δὶβ 6ρ]5.165. ---- ΠΣ [0 πηζαϊολἤ]. 
Μαδιαν : “ἢ τὰς Ὠγροςτγε5. Νὸ ρτζδνίουβϑ 
[ΔΕΒ] 685 νΝ1}} ἀνα], ὙΠ η ἰδ Ι,ογὰ σοσηθδ8, 
Ἡς ν}} Ἰυάσε Ηἰ5 βεγνδηΐβ 85 Ης βηάβ ἵμεπ). 

ψεῖ. 4). Απὰ (παῖ βϑοχσνυδαιΐ τὸ Κηον, εἴς. 
Τῆς νοῖβα βίδίθβ ἃ ΖΦΈΠΕΓΆΙ ΡΠ ΟΙΡΙς, Ἡ᾿ΒΙΟὮ βοσνεβ 

ΤΗΕῈ ΟΟΘΡΕῚ, ΑΓΓΟΚΌΙΪΙΝΕΑ ΤΟ υ0ὑΚΚΕ. [(μαρ. ΧΙ]. 3ς-- το. 

ἴο εχρ᾽ δίῃ ἐδ βενεῦ τ οὗ τῇς ρυπίΒῃπιοηΐ Βροκε 
οὗ πῃ νὲσ. 46. Ῥεῖδσ᾿β ἀἰβεηοίίου (νεσ. 41) Ὀετυδεη 
8 δηὰ “411 οοττεβροηάβ πιὰ ἴῃδὲ Ὀδΐννεεη ἴδ 6 
“βεγνδηὶ ψῇο Κηον,᾽ ἀπὰ τῆς βοσνδηὶ " [Πλὶ πον 
ποῖ᾽ (νεσ. 48). Βυῖ τῆς Δρρ]τολίίοῃ 15 ΘΠ ΘΓΔΙ. -- 

ποῖ τοϑᾶγ. [1 ἱπουάθα ποῖ ΟΠ]Ὺ “ Ὠἰπι56 ἢ," 
Ῥυῖ 811] ταὶ Παὰ Ὀεε ρἱδοεὰ ἰπ ἢἷ8 σβᾶγρε. - 
Βιίτίροα 15 Ῥγορεῦὶν ΞΌΡΡ]Θα. 
ει. 43. ἸΤμδὶ Χυον ποῖ. ὙΠ ἔενεῦ Ργὶνὶ- 

Ἰερε5, 1655 Κπηουν]εάρο, τοίουσηρ ἢτβὶ ἴο ἃ ἀ]15.1Ρ]ε, 
Ὀυΐ ἜΡΡΙΙΒῸΕ ἴο 811 τηςῃ. --- πὰ ἀἱὰ Ἐπίησα ψτῸΣ- 
Τὰ οὗ δέσίροα, εἴοσ. ΤῈς στουπᾶ οὗ 186 Ρυπι5}- 
τηδῃὶ ἰβ ποὶ ἀἰβοδεάΐεποα ἰο δὴ υηκηοσῃ Ὑ1}} οὗ 
ἰδς Ιιοτὰ, Ὀαξ ἴμε οσοταμϊϑδίοη οὗ δοὶβ σουίῃν οὗ 
Ῥυπιϑῃτηθηῖ, Ασοοτγάϊηγ ἴο τῆς Ἰᾶν οὗ σοπβοϊθηος 
ἴμοσε Ὠαῖα τοίξειτεά ἴοὸ ΜὙ1]1 Ὅς Ἰυάσεὰ ἀπὰ οου- 
ἀετηπεοὰ (866 Ἐσοῃι. 1. 19, 20, 22 ; ἷϊ. 14, 15); δυΐ 
δεῖν Ρυπὶβητηεηξ γι}}} Ὀς 1655 ἴδῃ τῃδὲ οὗ ἴποβα 
αὐτὰ τηογο Ἰίσῃς, Βαΐ 411 8ο οδῃ γεδὰ (μϊ5 ἀεοϊδ- 
ΤΑῖΓΟΩ ΔΙῸ σίνοῃ τηοτγε ΠἸΡἢϊ. --- ΨΙΙ ἴον εἴσίροα. 
ΒοΙἢ οἶα55ε8 ὙΠ}}] 6 Ῥυπίβῃαοα ἰὴ [ἴῃς βϑᾶτηε ὙΑΥ ; 
τῆς ἀἰδετεηςς Ὀείηρ ἴῃ ἀἶξργέξς, ποῖ ἴῃ ζξρμεα. ΤὨϊ 
Βῆονβ ἰμαὶ [86 Ρυπιϑτηθηΐ Μ11] θὲ ἀυπηρ οοη- 
ϑοίουβ ἜἽχιβίεηςς, Ὀυὶ σῖνεβ ἢῸ δἰηΐϊ οὗ ἃ αἰ εγθηος 
ἰῃ ἴδε ἀυταίϊίζοη οὗ Ρυπὶ5ῃπηεπί, --- ΝΟ ηρ 15 βαϊὰ 
οὗ [Ὡοβε ΠΟ ΚηΟΝ δηὰ ἀο, οἵ οὗ ἴῃοδα τοάο ἔροιῦ 
μοΐ απ ἄρ, ΒΒουϊὰ {86 ἸΔιοτ 91455 δχὶδὶ (Ελοπι. ᾿ς. 
14). --- δε Ἰδῆρυαρο, μετα υβεὰ (νεῖβ. 45-.48) ἱπὰ- 
Ρ]16ε5 γείγέδεοε (ποῖ ἀἰ50 101 1π6), δ δπὰ δίζοσ 
ΓΟ τϑι 5. βεοοηα Τοϊηϊησ. Οη ἴῃς Ἰαίίεσ ραζί οὗ 
[ῆς νεῖβε, 8εὲεὲ Μαῖϊ. χχνυ. 295. ἸΤῈΘ πιοῦθ.0 Μοτγε 
158 ἴτομι οἴδοιβ, ποῖ τθοσς ἰδ ἢς τεροεϊνεα, 
ἩΐῊ δὴ Δ]]υϑίοη ἴο ἴδς ἱηίεγοβί, 45 ἰπ Μαῖϊ. χχν. 
27. 

ψεῖβ. 49:52. Ηδνὶη 5ββότῃ ἐπε αἰνὰ] αἰβέογ- 
Θςοα Ὀδέννδοη (ἢε ἐλ τ } ἀπ υπέλιιδέα} βεγνδηῖ, 
δηᾶ τὰ στεδὶ γεβροῃβι ὈΣ ΠΥ τεβίησ ὕροη Ηἰ5 ἀ}5- 
εἶρ]εβ, οὔγ Τοσὰ Ρῥοϊηΐϊβ οὐὲ ἴῃαϊ ἴῃς αἰβέεγοηος 
Ὀορίη5 οτα δηὰ ἴβ8 πηιδηϊἐεϑίεα ἴῃ ἴμε δπίασοη δηλ 
ὙΠΟ τῆε 65:4] ]5ητηθπὶ οὗ Η5 Κἰησάοτῃ ἀδνε]- 
οΟΡβ8. ἌΝ ὮΣς τη τεηάουβ δὶ τ ] 655 τηογε αἰδῃ- 
οὕ, τῆς Κηον]εάρε οὗ ἰξ ᾿πούθαβοϑ ἴῃς βεῆϑε οἵ 
ΤΕΘΡΟΙΒΙ ΠΣ Ὺ πὰ Υρεβ ἴο σταδίου ξΑ ἘΠ 0] 655. 
ψεσ. 49ςφ. 1 οδέὴθ ἴο οδδί ὅσο Ὅροι ἴδ οδσίδ, 

ΤῊ 5 158 ἐχρ] αἰηθαὰ ΌΥ πιοβῖ, 45 τεξοστιηρ ἴο ἴῃς ριῖ 
οὗ τε Ηοὶγ ϑρι πὶ, ΤῊΪΐβ 5 3 Ὀλρίίβια (ν 6 σ. 50) 
αἰ Βῖς, σοβυϊηρ ἴῃ ἴδε “ αἰνΙ βίο ᾿ Βρόκδθη οὗ 
ἴῃ ψεΙ5. 951-53. ΟἸΏΕΙΒ τεῖος ἰ ἴο ἴῃς πογὰ οἔ 
σοα. τῆς νον [δὲ [ῃς ὁ ΒΓ6 ᾽ τηθδῃβ ἴδε " ἀἰν]5- 
ἰοη ᾽ 56} οὔϑουτεβ ἴδε ψμΟΪῈ ράᾶββδᾶασε ; ὨΟῪ 
οουἹά οὖἦ 1,οτὰ ἀποοπαϊ ΠΟΏΔΠΪΥ 8 ἔογ (δὲ 1Αῖ- 
ἴετ. “(αβί ὕροη ἴδε δασίδ,᾽ τεΐουβ τὸ ἴἢ6 Ῥοννοσ- 
ἔχ] δπὰ βυάάδηῃ ἱπβυσησε οὗ ἴῃ ἀδγ οὗ Ῥεηϊεδοοβὲ 
Οἰἶδοῖβ τοίου τὴς οἶδυϑδὲ ἴἰο ἴπ6 εχίγδογαϊ Πᾶσυ 
βρι τα] εἐχοϊϊοεηεης ὙΠΟ Ηἱἴβ ροβρεὶ πνου]ὰ 
Δ Κοη, Βυῖ [15 νγὰ5 ἴῃ τεβυ]ῖ οἵ ἴῃς ρἹ οὗ (ἢς 
ΗοΙγ 9ρίπί. --- }ον που ΕΣ δὲ ἱΐ τΟΣΘ δἰσϑϑῦν 
κί πὰϊοὰ ! Οὐ], οσὰ ἤεῖα ὄχρσοββεβ ἃ ἀσϑίὶσγε ΤΟΥ 
Ἰπα]Π ρ οὗ {π18 “ἄτε,᾽ Ὀυϊ [66 18 τηυςἢ αἸΒογθηοα 
οὗ ΟΡ᾿πιοῃ 45 ἴο ἴῃς ἌἽχδςὶ τηθδηϊηρ οὗ ἴῃ 6 ΟΥΡΊ ΠΑ]. 
ΤῊς ἔοπη νὰ ρῖνε 15 ἴπ6 πιοϑὲ πδίυσαὶ ἰπιεγργεῖα- 
ἄοῃ. Αποΐδεσ νίενν [Δ1κ65 {π6 οἰδυδε 48 αυθϑΈοη 
ἀπ πδνεῦ: αἱ ἀο] πὶϑὴ}) Ὑου]ὰ {πδῖ ἰξ 
ὙγΕ͵Ὲ ΔΙγεδαϑ Κιπα]εα Π᾿ Τῆς ἘΞΨΝ΄., ἰπουζῇ πιοβὶ 
16 τα], 18 ποῖ οοττοςσῖ ; Ὀαΐ (ῃ6 τε σΟΥΓΔΙΩΪΥ Ῥγ88 
ποῖ γεῖ Κιηαϊεα, 

ΨεΥ. το. Βαυΐ. Βείοζε Τῦ 8 Ψ1}1 Ἀὲ ἔυ]- 
Β]1εὰ. -ῦ μανὸ 8 Ὀδρίδδπι, εἴς. Οὖμχ Ιοτὰ ἤσσα 
ταίειβ ἴο Ηἰβ οὐσῃ βυξεσίηρθ, δηα Ἐβρεοῖα}ν ἴὸ 
ΗἱΪβ ἀεαῖῃ. γε πᾶὺ δηα ἴῃ τῆς βξυτο εἰπεῖ ἃ 
Τοΐοσοηος ἴο Ηϊ8 Ὀυτία], οὐ ἴο ἰῃς ἀερίῃ δηὰ ἱῃ- 
ἐρότυ ἢ οἔὐ Ηἰβ βυβεηρβ, ἤδη Ἐπ 6 νγδίοιβ ΤΟ]] 
ονοσ Η!ϊβ βου]. Βεΐοτζε σὲ οουὰ Ὀς Ὀαρχεα τ ἢ 



ζΗῃαρ. ΧΙΠ]. 1-9.}] Ὁ 

ἴς Ηοίγ ϑρίτιε, 1815 τηυῦβὲ σόα, ἔοτ ΟἿΪΥ ἔδυ 
Ἧ25 [15 ΠΟῪ ΡΟΥ͂ΓΟΓ ὑασειι ἴοσ 08. -- Απᾶ μον 
ΔΙΔῚ εἰταϊϊαποῦ, εἰο. “ΝΥ Βαϊ ἃ νεῖρῃϊ 15 οἡ τς. 
Αηχίεῖγ, ᾿τουῦ]ς οὗ βρὶτῖῖ, τὰς Ὠυμηδῃ τεϊυςίδηςα 
ἧπ νἱ ον οὗ ἔδαγέυ] βυβέουηρθ, μδσα ἈρΡρθᾶσ. [ὲ 18 
ἴῃς Ργοιῃοηϊίοη οὗ Οδίμββοσμδης πὰ Οδίνατυ. 
ΑΒ [8158 νᾶ8 Ῥγο Δ ὈΪΥ υἱζοτεαὰ Ὀεΐογα ἴδ 6 ραγαῦϊθ 
οὗ (ἢς ϑόνεσ, ἃ 8 ἃ ἰοὴσ βῃηδάονν ἴὯ6 ΟΥΟΒ8 
Κγονν ὕρου Ηἰβ βου]. 

ΜΕ ΙΒ. 51-2. ὅε6 οὐ Μαῖί. χ, 34-3,6, ΒΟ Ὰ 
Βονγανοῦ τγάβ ὈΓΟΌΔΌΪΥ Βρόκδϑη Ἰδίοσ τλη {λ13. --- 
λνίδίοι 15 εαυϊναίεηϊ ἰοὸ “ἃ βϑνογα  (Μαιπον). 
ΤῊΙϊβ πουϊὰ Ὀς ἰδς εἴξεςξ οὗ ἴῃς “ἤτε᾽ Ης νουϊὰ 
βοη. Ηἰἴβ5 οὐ σομΐηρ ἰηἀεεα χαϑυϊοὰ ἰπῃ δη- 
ταροπίβηα, Ὀυΐ {δς ρὶεξ οὐ πε ΗΟΪΥ Οδοϑὲ ἱμοσοαβθα᾽ 

ΟΠΐϑὰ π85 ὈδΘῃ ᾿ τ, δηὰ [δ πιδάβυσζα οὗ ἰμαΐ δῇ 
[Ὡς τηδᾶϑυσε οὗ ἴῃς ΘΡ Ἶ 5 ἰπῆυεησε. ἴπ οπςα 
86 η856 ἴδ στεοδλίηθβϑ οὗ ἴῃς βι Πς 15 ἃ ὑτοοῦ οἵ ἴ86 

δλῖίῃςϑϑβ οὗ ἰῆς τὰ Ὑἤοβα σοχηϊηρ οαυβεα 1, 48 
ἰδ ὑγεάϊςομῃ. οὗ ᾿ξ 18 ἃ ὑσοοῦ οὗ Ηἰΐβ Ὠινὶηα 

Κηονϊεάᾶρε. - ΗδΠΟΘΟΣΣ (νεσ. 52). ΟυΣ [Ι,οτὰ 
5ρολ 5 οἱ (δε βίδίε οὗ τπϊπῦϑ δέίϊεσ ΗΠ8 ἀθαὶῃ 88 
αἰγτεδαῦ βέε τς Βιυΐ ἴῆεγα 15 ἃ ἰηὶ ἰπδὲ 1 [48 
αἰτελάν Ὀερυῃ. --- ΤΌΣΟΘ δραΐμδί ἔσο, εἰς. Α ῥἱο- 
ἴυτα οὗ νΔιγίηρ Τορῆϊοὶ 45 Μὸ]}] 28 οὗ αϊβοοσά. 
Ῥδουϊαγ ἴο Ἷ κα. 

Ψ εῖβ. 54-τ09. ἘΕΡΒΟΑΟΗ͂ ΟΕ ΤῊΕ ΡΕΟΡΓΕ, ἴοσ 
ὈΙΣηἀπε85 ἃπα σαπὶ οὗ ὑσυάεηος σἱ ἢ γεβρεςὶ ἴο 
ἴῃς δἰρῃὴβ οὐ [6 {ἰπ|ὲ8. ὙΠὲ6 σοπηοοῦοη ὙΠ 
ἩΓΔὲ Ρυδοθ 68 18 οἷἶοβα : ἴῃς αἰβοοσζά, 45 δἰγεδαν 
Ὀεσυῃ, Ατ1565 ἔσγοτῃ ἰῃς ἔδοῖ [αὶ τὴς τηλ88 οὗ (8 
Ῥεορΐὶς ἀο ποῖ αἴβοεσιι ἰδῇς πιθ. ΤΩΣ ν σὺ ἴὐτη- 
ἱὴσ ἴο 1 ῬΘΟΡΙς, δέϊεσ ἴδ δάάγεβϑβ ἰο ἴῃς ἀἱ8- 
Εἰρ!]ς5, 18 ἃ ἰοκδη οὗ (πὲ5 ἀϊνιβίοη. Τῆς ἔοττῃ αἱέ- 
ἔεγ8 ἔσοϊῃ ἴμαϊ οὗ Μαϊζμον, δηὰ δυοῃ ἐμπουρ 5 
ταὶσς ψγὰ}} Ὀς τερεαϊεα. ὍΤμὰ ψοδίθοῦ βίρηβ οὗ 
ΕΓΒ. 54; δ 3111 Πο]ὰ ροοὰ ἴῃ Ῥα]εβίηε, ἰῃ6 τγεϑὲ 
σα σους ἔγοπι ἴῃς 564, ἀπὰ ἴδ6 βου νὶπὰ 
ἔτοα 86 ἢοΐ ἀδβετῖ, ΟἿΠΟΥ 5:0η)8 ἅτε ῬΧΟΌΔΟΙ 
Δ]υάεὰ ἴο ἱπ νοσ. κό: οὗ [πο οαστί. Τῆς τῃουρῆξ 
8 ἰμῃαὶ οἱ Μαῖῖ. χυὶ. 2, 3, Ὀυϊ ἴῃς β'ρη8 ἀγὰ αἰ οτ- 
Θηΐ, 85 ἯΟΙΪΪ ἃ58 ἴῃς ὨΘΆΓΟΙΒ: ἴμοῖς ἴ[πΠ6 ῬΏΔΓΙΒΕ6Β 
δηᾶὰ ϑαάάυοσοϑ, μόσα 16 οτονὰ σαϊπεσοα ἀρους 
Ἡΐπι. Βυῖ ἴΠοΥ μετὰ υπάεσ [Π6 Ἰηἤπεηοα οὗ [688 
Ἰοδάεοιβ. ΤῊ νγὰβ ἴΠ6 ΔΏΒΥΝΟΥ ἴο {π6 αυδδίίοη : 
ποῦν ἰ5 ἐξ Χδῖ γὸ ἱκηον ποῖ μον ἴο ἀΐδβοοσιι, μυΐ ἴο 
ἴΠε ἰε8: δηά Ἰυᾶρε, 16 0. Τῆς 5ἰρὴ8 γΟΤΕῈ 
ΡΙαίη οπουσῇ. Τα ἀυν οὗ βυςῇ αἰϑοαεγηπηδηΐ 48 
Ἧ6]1] 25 ἴη6 ἀδῆγοτ οὗ ξ2}] τὰ ἀρ ρεαγ8 ἔγοπι (ἢ ς ἢ15- 
ἸΟΙΥ οὗ {πὸ 1 158 ρδορῖα ἀυτίηρς ἰδδξ οδηΐυσγ. 
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Βυὶ (δὲ ἀπὶγ δηὰ ἀδηροτν τοιηλίῃ ; ἴῃ 6 Ἰδέίεσ ἃ 5δὰ 
Ῥτοοΐ οὗ [6 ΡΟΣ οὗ βίῃ ονεῖῦ ἴδ »εξρα ἃ5 ΜΟῚ] 25 
ἴδε Ποασί. 

ψεῖ. 5). πὰ ψΨὮΥ, εἴς. Α ἔυτίδεῦ σερτοδοῦ 
ἔου σιδηὲ οἵ ὐομθ κα οὗ Ρεδύβομδὶ ἀυΐγ, τ Ὡο ἢ 
ἱηνοϊνοά ρτεδλὶ νηΐ οὗ ρπιιάδῃσε (νοῦβ. ςϑ, 50). -- 
Ἐνϑὴ οὗ γουγχθοῖσνοαυ. ΕἸἸΠΟΥ ἱπάοροηα θη οὗ 
[ΠΟΙΓ [ΘδοΠοΓΒ, ΟΥ̓ Ἱπα δ ροηἀΘ Ή ΠΥ οὗ πο Ρῥἱαίη βὶζη8 
οἵ (Ὡς Εχγη68. --- ἍΠ|δῖ 15 χίσδῖ, ΠΟΥ τοροηίΐδηος, 
88 ἌΡΡΘδΙΓ5 ἕγοτῃ (6 ἄρυτα ἩὨΪΟΣ ξοίονα. ΤΌΣΟΥ 
ουὐφσῃξ ποῖ ΟὨΪΥ ἴο μᾶνς αἰβϑοογιθὰ ἴῃς σομγίηρ οὗ 
τη6 Μεββίδῃ, Ὀυϊ (0.5 ῥτεραγεα ἔου 11. ΝΥ δηὶ οἔ 
ἀἰβοοσησηεηΐ ἰῃ σερατὰ ἰὸ Οοαβ ἀθδ᾽πρβ ( 1815 
{π|6 ᾽) υϑυδ!ν ἱηνοῖνοβ ἱστιοόσάπος ἃπαὰ πσρ]οςὲ οὗ 
Ῥειβοῦδὶ ἀυϊγ. 

νεῖ. 58. ἘῸΣ δ ἴδου δσί μοΐπρ, εἰς. Α-ςὶ 48 
ἴῃ ϑύυς ἢ ἃ οδϑε; (ῃ6 ᾿ππρ| δὰ τπουρμὲ Ὀεΐησ ἰδὲ 
(ΠΟΥ τόσα ἐδυ5 ξοίπε. -- ΝΣ χλΐπο δᾶγοσβασγ. 
Τῆς “δάνεοιβασυ᾽ 185 ἴῃς ΠΟΙῪ ἸΔῊῪ οὗ σοί, 5ἰποα 
“νἢδὲ 15 ρθε Πλὰ υ5ὲ Ὀεδη Βροόοκθη οὗ; ἴη τὰς 
ῬΆΓΔ]]6] ράββασο, Μαδίϊ. ν. 2ς, 26, ἴπε σοῃπδοίοῃ 
Ῥοὶπὶβ γαῖμοσ ἴο βολὶς Ὁσγοίῃεσ οδοηάδεά, --- 89 
τοδρσίεϊχοαῖο 15 οα. --- απ [9 ἮδΔΥ. ἨΑ5 ἴδου τί 
15 ὈΠΗΘΟΟΒΒΆΤΥ ; “ἡ ἴῃς Αγ Ὀεϊοηρσβ ἰὸ νῆδὲ 
01] ον. --- Ἰὸ 06 χοϊοαδοὰ ὕσοπι εἶθ. Ἐν σερθηῖ- 
δῆςς δηὰ διε. ---- 1088 9, ὁ. 4.,) [6 ΔανεΓβΆΓΥ. --- 
ΘΟ γίβε 158 {με  υᾶᾷο. --- ΟΙἿΊΟΟΣ, Οἵ “εχδοῖου.᾽ ὉΤδμδ 
Ἐοχωδῃ ΟἿ ΠΟΥ ΠΟΥ Βρομαϊΐηρ ἴο οὐγ 5 ΘΓ, τηογα 
ὍΧΔΟΙΪΥ παπιοὰ ὈγΥ Τὺκὸ τη ὈΥ Μαιίεν. Τῆς 
ποτὰ 18 υϑοὰ ΟἿΪΥ ἤεῖε, δηᾶὰ ΡῬΧγοΟΌΔΌΪΥ τεΐδιβ ἴο 
ἐπα δηρεῖβ, 8.6 Μαίϊ. χὶϊὶ. 41. --- Τὴ0 Ἀγίδοῃ. Τῆς 
δος οὗ ρυπίϑῃπιδηῖ, ΤῊ ἰηἰοτγργείδιίοη οὗ [ἢ . 
ὍΓΟ 866 1}5 αν θῇ τοῦς διιηρ Ποτα ἴδῃ ἰη Μαῖ- 

πεν. ϑοὴθ ῥσγείεσ. ἴο τερᾶσζὰ 1 8 ἃ βϑῆοσαὶ 
βίδϊειηθηξ οὗ ἀδῆρου, νἱζῆουϊ Ἔχρ]διπὶηρ (δας 
Βανουὶ ρᾶγίβ. Βαϊ Π6 τερεϊ ἰοη οὐ ἴπ6 ἀεί 11ςἀ 
ἤσυτε (ἴ6 Θείτηοῦ οὐ ἴ86 Μουπὲ ΤΕΥΔΙΪΥ ΡγΥθ- 
οεὐδα) 28 ἯΦΙ1] 25 ἴῃ6 ργονουβ μαζί οἴ ἴῃ ἀἐ8- 
οουζβ6 Ῥοϊηξ ἴο ϑρεςῖδὶ πῃηδδηϊηρβ. 

γεῦ. το. Τοῦ δα] ὉΥ͂ πὸ 9818 6016 οπξ 
ἴλομοθ. Οοπιρ. Μαῖϊ. νυ. 26. Τῇΐβ ἤφζυτε τερ- 
ταβοηΐβ ἴ86 ἀδηροσ οὗ ρυπίϑητηθηΐ ἴῃ νυἱον οὗ ζ21]- 
ὕΓ6 ἴο Κηοῦ Δηαὰ ἀο ψῇῆδι 8 πζαῖϊ, δηὰ ἱἴτ τηυβὲ 
μᾶνε δὴ ᾿ἱπιροχίδηϊ δηα ἀεδἤηϊϊα τπποδηϊησ. Ὑθοβα 
80 σοτης υηγταϊεαβεα Ὀεΐοτε [δ6 υάρε δὲ ἴῃς ἸΔβϑὶ 
ἀλΔΥ, Μ111 θ6 Ῥυπίϑεα ἔογενοσ. ΑΠΥ ΟΥΠΟΥ 56η86 
8 ουἵ οὗ Κοερίηρ ψΠ ἢ (ἢς πίσοηρ ἰδῆσυάᾶρε οὗἉ νου. 
46, ἀπὰ οὗ νεῖ. ςό (γε δυροςτγιίε8 ᾽ἢ). - ΜΠ ΘΟ. 
Οτεοῖ,, “Ἰερίοπ,᾽ ἔς 51:4}165ξ οὗ οοϊηβ ἔῆδη ἴῃ υ86. 
ΟοΙΏρΡ. Μασ χὶ!. 42. 

ΟΠΑΡΤΕΚ ΧΙΠ]. 1-0. 

ύδοοιγοό οὔ υο Ευσηίς οΥὗἹἨ ἐλαξ ΖΤίρε. 

Ι ΗΈΕΞῈΕ 1 ψογα ργοβοηΐ δἱ ἰδὲ 5. βϑάβοῃ 5οπια ἰδαῖΐῖ [ο]4 Ὠϊτ 

οὗ [86 (4116 4πη8, ψἤοβα Ὀ]οοά “ΡΙ]αία δά πιϊηρ]εα ἢ 4 ΟΡαρ. Εἰ. τ. 
2 {πεῖν βδοσίῆοεβ. Απὰ Τθβϑὰβ δηϑνεσίηρ, 8414 8 πηΐο {δμεῖα, ἢ ϑυρ- ὁ ἘΠΡΡΔΟΝ 

ῬΟΒ6 γε ἴῃαί [656 (δ }]68ὴ8 ψοΥΘ ϑἰ πη θγβ ἀῦονα 4}1} [86 (δ]:- 

3. ἰδδη8, Ὀδοδιι86 [ὮΘΥ βυβεγοαά βοὴ 4 ἰὨϊηρβὴ 1 [6}} γου, ΝΥ : 
4 Ὀυΐ, ΕΧοορῖ γε γερεηΐ, γε 51.411 411 κα ν86 ὅ ροσγίϑῆ. Οἵ ἴῃοβα 

Σ Νον ἴπογα 3 τηαῖ νεγν 
8. ιλ6 δεςέ α:ελογέζὲος γεαα δ ἀπϑινετοα δηὰ βαϊὰ 
4 ανα βυβογεά [656 [Ἀϊηρβ (σεοογαάξηρ 29 ἐλε δεεξ αιζλον δέδς) 
δ ἴῃ 1ἰἶκ6 ἸΏΔΠΏΠΘΣ 
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εἰρβίεθη, ἁροὴῦ βοτὰ ἴπῈ ἴονεῦ ἴῃ “ 5] οδπὶ ἔε]}, ἀηα 5816νν [Π6 πὶ, ς Νει. ΠΙ. τς; 
(ὨΪΩΚ γε τδαῖ [ΠΟΥ ΕΓ 4 5: ΠΏ6ΓΒ ὁ ἀρονα 411 τσῶθη (μαῖ ἀννεὶ ἴῃ 1108 ἰχ. 7, 

5. Ϊεγυβδίθῃ ἡ 1 16]] γοιι, ΝΑΥ : Ὀυΐ, Ἔἀχοθρῖ γε τερεηΐ, γε 5881] 81] «4 Μκα εν τ 

ΚΘ 56 ροΙ 5ἢ. 
4 

ςΟΙΏΡ. Μαεῖι. 
ΧΥΊ, 24. 

6 ΗἯἨΦ΄ε βραϑζκα α͵508 {μ18 ρασγαῦ]ε ; Α οογίδίῃ »πῶρ δὰ 48 ἢρ' ἴγϑα Ὄπ ΞΡ 
Ρἰδηϊοα ἴῃ ἷ8 νἱπεγατά ; δῃὰ ἢ6 οαπὶα δηὰ βουρῃῖ9. ἔπιίς σἱ'1. 

7 τῇογθοῃ, δηα ἑοιπα ΟΠ. ΤΒΘη 5814 δε υηΐο ἰδ ἀγϑββοῦ οἱ 15 

νἱηογαγά,.Ὁ ΒΟΠοΙ ἃ, Ἐπε686 ἴῆγεθ γϑαῦβ 1 σοῖλα βϑεκίηρ ἔγυϊξ οἢ 
115 ἤρ' ἵτεε, δῃᾷ βπᾶ ποῃβ : 7ουξ [ἃ ἄονῃ ; ΜᾺΥ 11 ουπιρεγεῖ [τ 7 με δἰ τοὶ 

8 ἴῃε ρστουπά ὃ Απά δες δηβϑνεγίηρ 5614 12 υπίο Ὠἰπὶ, [οτά, Ιεῖ  “Ρ' "ἱ- 9. 
δἰοηθ [158 Ὑϑᾶσ 4180, [1] 1 50.4}} αἷρρ δροιξϊ 1ἴΐ, δηὰ ἀυὴρ 27: 

9 ΚΑπὰ [ἐ 1 θεαγ ἔγαϊξ, τυε: 18 δηὰ ἰξ ποῖ, ζάδε αἴζοσ ἴμαὶ του 1 ΚΡ, Ἐπ 

δα] οὰξ 1 ἀἄονῃ. 

δ᾽ ΞΌΡΡΟΒΕ γα {παι ἸΠΕΥ ΕΓ α ΟΥ̓ΘΠΘΕΥ5 
δ. Απὰ ἢς βραΐα 

10 Αηὰ 6 5αἱὰ υηΐο [π6 ν πο γοσβοῦ 

ΟἾΔΡ. χῖχ. 42. 

411} τὴ6 τϑῃ ἰπαὶ ἄν ]] 
9. 241ε δεεέ σωΐλογίξίδς γεαα σάτα 56 6 ἰκηρ 

11 γὴν αἷβο 12. φαἱ τ 
18. ἐᾷ ογ6127 ο7 ἐλέ δεεΐ αφέλογίζέφε ἐς 'Ε τ Ὀ6δγ ἔγυϊ( δέϊοσ (μδῖ, ευδὴΐ 
14 θυ ἱξ ποῖ, του 

ΤΙΜΕ. γε δᾶνα 20 ἔυτίδετ ἰηξοττηδιϊοη 848 ἴο 
[ἢς ἴθ οὗ ἴῃς τηδβϑδοσα στο] οπθα ἰῇ ὙΟΣ. Σ, 
αϊηρ8 οὐ ψ Ὡς δεεῦ ἴο πᾶνε ᾿υβὲ αἰτῖνεά. 
νιον: 1. Τῆς Ὀπιε ψγ͵δ8 ἱστοὶ δἕοσ ἴῃς 
ἀΐβοουτβα οὗ οδδρ. χίδ,, δηὰ πὸ ρ͵δος, δ) 11|ες, 
βίῃςσε ν6σ. 32 5θοῖῃβ ἴο ροϊηΐ ουξ ἰῇοβε δα ἀσοβϑοα 
ἃ5 δ ]δαη8. (80 Ἐοδίπβοη δηὰ οἵδμετβ) 2. [1 
οσουττοὰ ἀυτης ἴδε ]Ἰαϑὲ νἱβὶϊ ἴο Ῥεγεα, δηᾶ 
βδουἹὰ Ῥὲ ]οἰϊπεὰ τῇ πρὶ ἔο] 8. [Ιἢ ἰδδὶ 
οᾶ868 ψὲ ἢᾶνε δὴ ὉΠΌΤΟΚΘη ΟὨΤΟΠΟΙ]ΟρΊΟΔ] ογάστ ἴῃ 
1}18 (οβρεὶ ἕτοσῃ {818 ροϊηϊ (οἤδρ. χνὶϊ. Σ1-ὶ|Ὸ 
ἐχοδρίθα). ἿΪῺ ἔδνου οὗ (2.) ἴξ 18 υὑσρεὰ [Πδὶ [δ 6 
Ῥβγαβα “ἴπεϑε ἴθγες γδασβ᾽ (νεσ. 7) ροϊῃῖβ8 ἴὸ ἃ 
Πχὴ6 πρᾶν ἴῃς οἷοβε οὗ ΟΌΥΓ [οὐ 8 τ] Π]51Υ. [ΐἔ 18 
ἱπιροββίθϊα ἴο ἀεοίὰς {μ6 αυοδύοη νὴ τι οἢ οο- 
βάεποε. 

γεν. 1. Αἱ ἴδδΐ ὙΟΥΥ͂ δοᾶδοσ. ῬσορδΌΪγ, Ὀυΐ 
Ὡοΐ ΠΟΟΟΒΒΑΓΙΪΥ, δὶ ἔῃδὶ ΘΓ ΕἸ Π16. --- βοὴ [δὲ 
τοἷᾶ εἱπι. ΑΡΡΑσομεν [ΠΟῪ 5ροῖε, Ὀεοδυβϑε 6χ- 
αϑρογαῖϊθα Ὁγ ἕῆς ἱπιε] Πρεῆσς, ποῖ ἴῃ σοηβθαύυδηςς 
οὗ ἴῃς Ρτγθοβαϊηξ ἀϊβοοῦγβα. --- ΤῈ0 8128. 
ΓΚ Βρθᾶκβ οὗ [ὃς παίζει 45 ΜΕ6]1-Κηόνῃ, Ὀυΐ 
νε ἢᾶνε 0 οἴδμεσ ἱηξοττηδίίοη ἀρουΐ 18. ϑυσῇ 
Βἰδυρῃῖοῦβ γεσα ἴοο ἐγεαυεηΐ ἴο 081} ἔοτ ρατγίου- 
14 ηοῖΐϊϊοα ἔγοπι δἰϑίοτδῃβ. ΤῊ (δ᾽ }] ΘΔ η8 τοῦς 
τἰοΐουβ, ἀπὰ [86 οσοδδίοη νγὰβ8 ὑπαου δίς αν βοχὴβ 
ἔεαλϑβι δὲ Γεπιβδίθπι. -- Ὀϊοοὰ Ῥὲ]αῖο Ἰοὰ 
ψὶθὰ ὑλοὶσ βδοσίβοοβ. 15 βοϊἀϊεσβ ὑσοθδΟΪ. ξ6]]} 
ου ἴδει δηὰ 5ϊεν ἤθη ΜΠ1|6 εηρασοα ἴῃ ἴῃς 
[οι ρἷς-8Δουῆοθ5. Ὑ6 νἱοῖηβ τα βϑυδ)]εςὶβ οὗ 
Ἡεχοά, δηὰ ᾿ξ μβὰ5 Ὀδεη σοπ͵εοσϊατοα ταὶ 1.18 Ῥν 88 
τῆς οσολβίοῃ οὗ ἔπ 6 δηπλ ἩΠΙΟὮ ἐχὶβιεα Ὀεΐγεθη 
ῬΠδῖα δπὰ ΗἩογοά (οἢᾶρ. χχὶ. 12). ΤΏΟΒ6 ὯΟ 
ἰο]α οὗ ἴδε τηδββδοσα ἰπουρῃΐ παῖ ἀδαῖῃ υηάοτ 
ΒΌΓΟΝ οἰγουμηδίδηοοθ ΜγὙ͵Ὺ8 ΡΘΟΌΪΔΙΙΥ ἰειτὶθὶς ; δηὰ 
ἔτοτῃ {ἢ 8 {ΠΟῪ ἱπέεγγεα {πὶ 6586 Οὐδ᾽ ]θδηβ μδὰ 
θεςῦ στοδὲ 5: ΠΏ} 618. 
ες. 2. βαρροθο γὸοῖ οὖ Τιοτὰ ροζοοῖνοβ 

ἐπεῖτ στοδβοηϊηῦ, ἀπά ἢγϑὲ σογγοοίθ (δ τηϊβίδὶτα 
(ΠΟΥ τηλᾶάδ, δα άϊης Δῃπ Ἀρρσορτίδίς ᾿νδγηΪ Κ. -- 
ὝοΣΟ Βίπηοσθ. Οὐ Τιοτὰ ἀοδθβ ποὶ ἄδην ἰδὲ 
{πε πέτα βἰπηθγβ; θυ ΟΥ]ν (μδῖ ἐμεὶν ἑαῖς ὑσγονβὰ 
πεῖ ἴο Ὀ6 Ἔ5ρ6018}}νν στααδῖ 5:15. [0Ὁ᾽ 5 το πα 5 
τδάὰς ἴΠ6 βάση στῃϊϑίδκοεο. ὙΤῃδ νοσξα αἰσγοοῦ Υ ΟΡ- 

Ῥοβο8 {π6 ΨΟΙῪ Τσοϊμοη δῦϊς οὗ ΟΔ]Πΐπρ [.: 
οδιατηΥ ἴδ Ὀεξ4115 Δηοῖδεσ ἃ "αἀρστηεπί,, 88 
ἃ νεσζαϊοῖ μδ5 ἴῃς δὶγ οὗ ρίεῖγ, Ὀὰϊ 1ξ 18 σΈΠΟΙΔΙΥ 
16 ΤαβῸ] οὐ ὑποθαγ ΔΌ] πο 558. ὍΤῺ6 ποχὶ νοσβα 
Βῆον5 ἔμαϊ ουὖγ Τ,ογὰ 80 τεραγάβαὰ ἱἰ. 

νεῖ. 3. Ὅπ1988 γ8 σορϑηΐ. [1ἰ ἀοεθβ ποῖ 01] 
ταὶ ἴποβς δἀαἀτγεβθεὰ γεγε Δ] 1688. ΤῈ Τοδη χὶ. 
47-54 τεοῖειϑ ἴο ἃ {Ππ|6 ῥγεοεάϊηρ {818 Ἱποίάἀδηξ, 
ἴδῃ [5 1πῖ6 ] σοῦ α ΤΏΔΥῪ ἤάνε Ὀδοη Ὀτουρῃὲ ἰο 
οὖγ [οτα ἴο ψᾶτῃ Ἡ τὰ ἀραϊηϑὲ [ἢ ΔΏΡΟΙΣ ἀνναῖζ- 
ἷὰς Ηἴτπ δηὰ Ηἰ:5 ἀϊβοὶρ]εβ. δ Τεγυβαίεη. ἩἨς 
ὙΓΔΤΏΒ Η8 ΠΘΆΓΕΙΒ οὗ ἐμ Ὶ ἄδηρει. Ηδ σογσοοῖβ 
(ΠΟΙ τηϊβία κα ἰῃ νοσ. 2, θυῖ οι Ὀλ865 ΗΠ 15 ψἍΓη- 
ἱπῷ ρου ἴῃς γα (ἢ ΝΙΟἢ ἸΔΥ Ῥδοὶς οὗ 1ξ, πδπιεῖυ, 
ἐμαὶ 51Π 15 οἔΐεῃ ρυπὶβμεά 1 τῃ}1}5 νου, Ηδπος 
δἀςἢ 5δου]α γεροηὶ οὗ δὶ8 οὐ 58π5, γί ευ 18δη 
Ὀ6 ονδυ-δηχίοιιβ ἴὸ ἰηϊογρσδῖ οδ γα 1165, 45 ααγ- 
τ, η5 Ὡροῦ ΟἸΏΘΥΒ ἔοσ ἰμεῖῦ 5105. --- 9 ἐμαὶ] ΚΙ 
μὰ ΕΥΚΘ ἸΏΔΗΠΟΣ ῬΟΣΙΒΕ, ἱ. 4., ὈΥ ἴῃς Κοιηδῃ 5νοσα, 
ΑἹ ἴ86 ἀοϑιτυςοι οὗ Τοτγυβδίθμ, 1 8 ἴῃ 6 ἴεσῃ- 
Ια Ἔβρθοῖδιν ἴμδὶ σδιι ἢ Ὀ]οοά. 

γεν. 4. Ἴλοδο οἰχῖθθι. Αἢ δ᾽] υϑίοη ἴο δῇ 
οὐουγζοησα ἔΠ6η ἯΠ6Ὶ1 Κπονγῃ, θὰϊ ἀροιξ ΏΙΟΒ τὰ 
Ὦδανε ΠΟ ξυσχΙΠ Γ ̓ΠξΟΙΤΏΔΊΊΟΗ. --- Τ89 [ΟὟΘΟΙ ἐπ 5ὶ- 
ἴοᾶτι. ῬτΟΡΔΌΪΥ ἃ ἴοννεσ οἵ (Ὡς οἱἵν Μ78}} πϑᾶσ 86 
ἀμρν οὗ 51] οδπὶ, οὐ ἱῃ ἰπαὶ ἀἰβισιςῖ,  ΒΙΟ ΠΊΑΥ 
να Ῥεεη οδ]᾽]εα ὈΥ ἴῃς πδηλὲ οἵ [ἢε Ρ00] (366 οὔ 

]οΒη ἰχ, )). Τῆς νΠΠ]αρε πδιηεά “ ΘΠ νᾶη᾽ οοσυ- 
Ῥὶε58 ἴῃς 81:16 οὗ ἴῃ6 ἀποιθηΐ βυ θυ Πεσα [ἢ6 νΔ]- 
Ιεγ οὗ Τγγοροη ορϑῃβ ἱπίο (δαὶ οὗ ἴῃς Κιάτοῃ. 
-- Οἴἴοπιαοσε, 1 ΥΆ Ὺ “ἀεὈίοτβ ᾽ (ηοὲ ἢ 58 
ὍΤΙ 45 ἰῇ νε τ. 2) 8ἃ5 1 ἴῃς 1, οὐ δ ὑγαγεῦ (Μδεῖ. 
νἱ. 12); ἴδοτῖα 18 ΠῸ σεᾶβϑοῃ οὺσ βυρροβὶηρ (δαὶ 
ΠΟΥ Μασ δοῖυδ] ἀδὈζοΥβ ἱτυ ρτβοηδα πῃ τῆς ἴοῦνοσ. 
ΤὨ18 δοοϊάδηϊ (45 1ἴ ἰβ βδήρροβεα ἴο ἢᾶνε Ὀδεη) 18 
οἰαββεὰ ΌὈΥ οὖἵῦ [οτὰ ψ ἢ ἐδ βἰδυρῃῖεῦ ὈΥ ῬΙ]δῖα. 
ΑἹ] δυοῦ ονοηΐβ ἅγα πᾶσ Οοαἶβ οοηΐτοὶ. Ἧς 18 
υϑὲ ἰῃ Ροεχηντπρ ἴπθα, Ὀυϊ τα ἈΓα υη͵αβῖ ἰη ἀγανν- 
ἸῊΡ' ὉΠΟΒΑΓΙΔ]6 Ἰπξογοηοαβ ἔγοπὶ {Πετ. 

εἴ. ς, ΑἹΊ ᾿ἰκοσίδϑο ρῬοτίδβῃ. Ὅς ἰῃγεοαϊεηοά 
ἀεβιγυσοη οδπιθ ΡΟη “411, βίπος ἀυτὶηρ [86 
βίεψε τπ6 ΟἿ ννᾶ8 ξ.}} οὗ ρβορῖὶς ἔσγουῃ ἴῃ6 ρτονΐῃ- 
(658 ; τ] ἰτἀ6 8 ρε Βῃεα ἴῃ (πε ταὶῃ δηα συ ὈΪ5ἢ 
οὗ ἴῃς ΟΕ δηὰ 115 ξ8}1Π1τγ τγᾺ}]8. 



(ΗΑ»Ρ. ΧΙΠ]. 1-0.] 

γεῖβ. ὅ-ο. ΤῊΞ ῬΡΑΚΑΒΙΕ ΟΕ ΤῊΕ ΒΑΒΒΕΕΝ 
ΕἸἰὸ ΤΚΕΕ. Ῥεου]αγ ἰο Πκὲ. Ὑπνο ἱπίεσγρσεῖδ- 
Ἐοπ5 ἀτὰ ρίνεη Ὀεϊον. ΤῈ οοηποοῦοῃ 8 οὐνὶ- 
Οὐβ : ΤῊΙΒ Ἰυαρτηεηϊ ΜΨ1}1 Βρος ΠΥ οοπιδ, ἔοσ αοά 
[)29 Ῥεθ ἴοης ῥδιεπέ, 18 351} ραϊξηϊς, Ὀυϊ [ῃς ἰαϑὲ 
Τοϑρὶϊς ἢδ5 σΟΙΊ6. 
ψετ. 6. Α 55. ἴο0 μἱαιίθὰ ἱπ ΐδ νἱπογασά. 

ὝΠΙΒ νὰ8 ποῖ υυϑυδὶ, ΠΟΥ ΟΟΠΙΓΑΙΥ ἴο 1) εαΐ. 
ΧΧΙ!. 9. 

νεῖ. γ. Ψιποιχοδδοσ. Τῆς ουἱναϊοτ οὗ [ἴῃς 
υἱπογαζά. --- Τ)060 (ΠΧΘΘ γϑαᾶσθ. Τῆς ρῥ]δηίεά ἴγδα 
που ΟΥ̓ ΠΑΥΥ ὈΘΑΙ ὙΠ] ΐπ ἴσος γεᾶτβ. ὟΝ Βδί- 
Ἔν Ὅς [ἢ 8ρεςῖ4] ἱπηιϊογρτείδίοη, (15 ροτὶοά 
ἰηἀϊοδλίεβ ἐμαὶ ἔγχε 18 ποῖ ἀοιηδηάδα ἴοο βοοῃ. 
“ΤΏὮΓΕΘ ΥΟΔΓΒ ΤῈ (ῃ6 Εἶπι6 οὗ ἃ ἔ}} 114], αἱ τῆς 
εηα οὗ νΒΟὮ ἴμα ἰηξετοηος οὗ ἱποῦΓΑ Ὁ ]ς 5. Ύ 
ΤΑΔῪ ὯὈδ ἀγανγη.᾽ (Οοὐάεῖ) ϑοπὶς χοξοσ (ἢϊ5 ἴο (ἢ 6 
[γος γδλ8 οὗ ΟὟΥ 1, οσ 8 ΤΩ ΙΒ ΤΎ, ΠΟῪ 50 ὩΘΑΓΪΥ 
επάεα, Βαί [δς {ἰπ|6 15 υποοτίδίη (566 ΔὈΟνΕ). --- 

γ]|Π|ὰχο οὗ Θ]]|οΔπ. 

νἱῇς ἀγθββοῖ ἐχρεοιϊοὰ 2λὲς σωῤῥοσίδοι ἴὸ Ῥτονα 
οοττεςί. --- ΠΥ ποῖ, [που δι61} οαὶ 1 ἄοτσει. ὁ ΤΒεη᾿ 
δ ποὶ ἴἰο Ὀε 3 0Ρ 56 : ἴδε νἱῆθ ἀσδββϑεσ ἀ068 ποῖ 
δεῖ {6 πῆς ἤδη [86 {{66 5841} Ὀς6 τοιηονδα, 
Ὀυΐϊ Ιεᾶνεβ 1ξ ἴο [Ὡς οὐγποσ οὗ ἰῃε νἱπεγασγὰ, Ενεῃ 
ἢσγα ἴδοσε ἰβ8 ἃ ἴοπθ οὗ ἢορα απὰ αδϑεοίΐοη, 
ὙΓΠΊΟΝ 15 οἔξξῃ ονευοοκβεα. --- μα υδ08] ᾿ἰπΐογρτο- 
ἰδλὔοη οὗ [6 ρΑγΑΌ ]ς 158 45 ἕο] ον8: Τῆς ΟἼΟΥ οὗ 
ἴῃς νἱπογαγα 15 Οοαά ἐλε δαζλεν; ἴα νὶπε ἀγαββοσ, 
ρμγ Ζογά, ὙΏΟ Ἰαῦοτβ δηὰ ἰηπίθγοθάθβ; ἰῃς ἢρ 
τος, [86 ϑειυίσὰ παίορε ἀτανὶηρ ὩΘΑΓ ἴὸ ἀσβῦυς- 
ἄοη τὨγουρσὶν 115 ἀπέγυ ξυ] 655, δπὰ [6 νἱηογατά, 
[(δς τοογἷά. Οοάὐ δὰ Ὀδεη 586εϊκῖηρ τοϑ}] 15 ἀυτίης 
[(ἢ6 γεῶγβ οὗ οὐὔῦ οὐ ἰδοῦ, πὰ ποῆθ δῖῈ 
ἰουπᾶ ; Ηῖςσ, ἴῃς στοαῖ [πίθγοδβϑοσ, ῃ]6 λα 5 ἴοσ ἃ 
Ὀσίοξ ἀεῖαγ. Τῆς δα άϊξίομδὶ πθδηβ υϑεὰ βυρρεβῖ 
ἔς Αἰοηΐηρς ἀεαίῃ δηὰ τῆς ΡἹΗ οὗ τῆς Ηοὶγ ϑριπῖ|. 
Βαυὶ Ης Ἰεᾶνα8 ἰΐ ἴο Η5 Εδίμευ 8 ψ1}} ἴο Ἔχεςυῖς 
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ὙὝῈΣ αἷδο, Ὀεβίδβ Ὀδδχγίηρ η0 ἔτυϊϊ, σα Ὀοσϑίδ ἐξ 
Ὧϊο 1. ΜῊΥ [8 ἰξ δ] ονεα ἴο ἱπιρονοσίϑἢ 
(ἢς 501], δηα ἱηΐεγίοσε ἢ ἰδ 6 οἵδοες ρσγοάυςξββ οὗ 
[6 νἱπεγαγά. ΒΆΑΣΤΘΠΏ655 Οὔγ565 ΟἴΠοΥβ 8180. 

νεῖ. ὅ. Τπὶδ ΥοῈΣ 8δ]80οθ.ὕ0 Α Ὀγοῖ τοϑρὶϊς 18 
ϑκεά ἕογ, δηὰ ψβαΐανευ ᾿πιεσοθβϑοῦ ΤΠΔΥ Ὅ6 ΒΟΙΕ 
Τορσγαϑοηΐδα, ἔπαγε 18 Παυα ΔΩΥ͂ ΟΟΥΙΔΙΠΙΥ Οὗ ΠΊΟΙς 
1ῆδη ἃ Ὀγίθξ ὁπ. --- 15 δου ἰδ, ἀπιὰ ἀππς ἐς. ΤῊΣ 
αἰρχρίηρ νγὰϑ ἔοσ ἴδε ρυχροβα οὗ οδϑιηρς ἰῃ [6 
ΤΩλΠυτ ΠΟΔΓ ἴῃ τοοῖβ. Τάκα δαάϊτομα) Ρδὶη8 
ΜῈ} 1ἰ, υϑῖηρ [ῃς τλοδη5 δάδρίβα ἐο ξυγίθεσ ἔγυϊἝ- 
ἔὰ]η655. ΑΔ τῆοτε βρδοῖδὶ ᾿ηϊετρσοίδιοη 18 τοὶ 
Πδοαϑβᾶσγυ. [158 ΔΙ ΑΥΒ ἴτς ἰμαὶ [6 ἰπίεγοδβϑουῦ 
18 4180 (ἢς ἰΔΌΟΤΟΥ. 
ει. 9. πὰ Σ ἐδ Ὅθασ ἔσγυϊξ αὐΐζοσ (δὶ, τὸ]. 

“Αἴεν ἰδαῖ,᾽ οὐ " βεγεδέζον,, Ὀεϊοηρβ ἴο (μὶ8 μαζί 
οὗ ἰδῆς νεσϑ6. Τῆϊβ ᾿ηἀοῆηϊῖϊα ρὮγαβα ἴῃ 6 τὸ- 
4υςϑὲ Πἰη(5 δἱ 5111] ἔυσίπεν ρδίΐθποθ. “Ὗ 611 15 
ΡΓΟΡΟΙΥ βυρΡ] 16, “14, μετα ϑυρφεβὶβ (ῃδὲ (Π6 

(ϑ ]ννδη.) 

τῆς βεπίθηςς, ϑῃουϊὰ 411 Ῥχγονς ἰῃ νδίῃ. ---- Αῃοίδοσ 
ἱπϊοσρσγείϊδίοη, βίασηςς τι τς τπουρῆξ [δδὲ 
ἱπάϊνιάσυα] τερεπίδηος πδὰ ͵υϑὲ θεδθὴ δη]οϊηδὰ 
(νου. 3, 5), Βπᾶ8 ἴῃ ἴῃς ἢρ' τες ἃ στεΐδεγθηος ἴο τῃ8 
ἱπάϊνίυ4] τη. Τῆς νἱη [δὴ ΤΟρτ ΒΘ ἢ 8 
τς Οσοερεὶ ἀἐεῥενεαέίονρ, ἀπ ἴῃ 6 ΟΥΤΏΟΣ 18 Ολγχέσζ, 
ὙΠΟ ἀυτίηρ ΗΠ5 ἴτε γὙεδσβ τι Πἰ5Ι ΤΥ μ65 Ῥεθῃ 
βεοκίηρ ἔπι, (Νοῖϊςα ἢυβαὶ δαἀάτεκβοα τεσ 511}} 
᾿τωρεηϊῖοηῖ.) Τε νης ἀγοββοῦ ἰ5 ([η6 ὔοέν 2έγέ, 
Ὑγ00 Ὑτουρῆϊ [ΠΓΟΟΡ (πὸ ΡγορΘἴ8 δηὰ δέϊεγνγαγαϑ 
ἴΟΓΕ ΡΟΝΘΓΪΥ τπτουσῇ ἰῃς ΑΡοβῖϊεβι Τῆς 
ἀαϊεϊοηα] οᾶτε 8 ἴδῃ ἜΠΗ τῆς Ῥεηίεοοϑίδὶ 
Ὀ]εβϑίπρ. Τδε ΗοΙ]γ ϑριγὶξ 15 ὈΘΓ ΓΑΡοτοῦ δηᾶ 
Γπιθγοββοσῦ 8ἃ5 σεβρεοῖβ ἰῇς ἱπαϊνίυλὶ ᾿ιϑασί. 
Τ5 νἱενν ἰβ {βουρῃς ὈΥ ἸΔΠΥ ἰο δοοογά Ὀεῖϊίεσ 
νὴ τὴς ἀεϊοαῖς βῃδάϊηρ οὗ τπουρμῖ ἴῃ σου. 9, 
δηὰ ἴο αἴδογὰ ἴδε Ὀεβϑὲ 4518 ἔου ἃ ςοππυδα ΔΡ- 
ΡΙἰςδοη οὗ ἴῃς ΡΑΓΆ0]ς. 
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ΟΗΑΡΤΕΚ ΧΙΠ]Ὶ. 1το-21. 

Ἡεαΐέρρ α οναρ οπ ἐς δαδρῥαξᾷ, φτωδ͵εσφιορ ΠΟ ροοι ΣΦ. 

ΙΟ Ἂν. ἢ6 8 ἰθδοῃίηρ ἰῃ οὔθ οὗ [88 ϑΥμδροριιθθ οὐ ἰδδ 
Ι ΒΑ ΌΡδίΏ. Απά, Ὀ6ῃοΪά, ἴοτα 9 ἃ ψοϊῶδηῃ ψηϊοδ 32 δαὰ 

48 8ρί τἱϊ οὗ ᾿πβγγαϊτγ εἰρμέθοη γεᾶῦβ, ἀπά ὃ ψὰ5 Ὀθονεα τορεῖμοσ, "ἀκα χνῖ ταδὶ 
12 πᾶ οου]ὰ ἰπ η0 ψῖβα {πὰρ ἀεγεοε. Απάᾶ ψΒθη 76βϑὺ5 58 Ποσ, “δ 

6 οφ]]εα ψ47 29 ζέγε, απὰ βδϊ]α υηἴο ἢδσ, νοίθδῃ, ἴδοι τὶ ἰοοβϑά 

13 ἔγοπι τμΐπα ἱπβττηῖϊϊγ. ὁ ΔΩ Βα Ἰαϊὰ ἀὲς βδηαβ οὐ ἢεγ: δηᾶ ὅ 8:6 Μαιὶν. 
14 ἱτησηθαϊδίου 80ὴ6 Ψὰβ τηδάς βίγαι ρῃϊ, δῃὰ “ ρἱογσιβοὰ αοά. Απά“ ζἶρρ. δ ηθ 

“τὰς τυ ]ογ οὗ ἴῃ 6 ϑυμαρόρια δηβϑεσοά ὙΠ δ᾽ ἱπαϊρσπαίίοη, θ6- τῆ, δὲ ἀνῇ. 
οϑιι86 (δῖ “ [6518 Βαὰ Πεδὶθα οἡ [86 Βα αΐῃ ἀδγ," δπὰ Ξαἰά υὑπῖο 43: μΔ47! 

[86 ρθορῖς, "7 ΎΤΏΟΓα ἅγτα βἰχ ἄδυϑ ἰῃ ψΏΙΟΒ τγθὴ οὐρῆΐ ἴο ᾿ψοτῖκ : ἡ πο δ μωκ 
ἷπ ἴμεπι τπογεΐοτα σοσηδ δπα ΡῈ ἢεαϊβά, δηά ποῖ οῃ ἴῃς βαρ δίῃ, ζμῖν. χὶν. 

ι5 ἄαγδ ΤΏε Τογὰ τμεη 9 δηβνεγθὰ ἰπι, ἀπ 8αἰ4, 7Ζζομ Ὦγρο- δὴ ποτο 
οὔτε, 19 95 ἀοἵἢἢ! ποῖ βοὴ οὔδ οὗ γοιι ου [ῆ6 βαρθαῖΐμ ἴοοβα [15 οχ" ἘκοαΣ οὐ Ἢ 

16 οΓ ἀξϊς 885 ἔτομι [86 518]1, ἀπὰ Ἰεδὰ ἀΐνε ΑΑΥ ἴο ψαϊοτίηρ ἢ Αὐάπ τὴ 
οὐραῖς ποῖ [15 ψοπιδῃ, ἢ Ρεΐῃρ ἃ ἀδιιρῃίεγ οὗ ΑΡτδἤδπη), ν᾿ ΟΏ ἃ σμαρ. σία. 9. 

ὁ ϑαίδῃ ἢαῖῃ ὈῬουηά, Ϊο, ἴμ686 εἰρῃίθθη γϑᾶγβ, 61} Ἰοοβϑά ἔτοῃ ἐ 8ες Μείε. ἐν. 

17 τλῖ5 Βοπὰ ου [με βαρθϑίῃ ἀδὺ}δ Απὰ ψθδη 86 δά 5514 12 [Π656 ταν πον 
[Ὠΐηρ5, 411 ἢ18 δάνεγβασιθβϑ ῈῦῈ ἀϑῃαπιθα: δηᾶ ὃ} (6 ρῬβορ]βῖ Σ ἘδεΕθκρ. 
Τα]οϊ θα ἴογ 411 [ῃ6 ρἱογίουβ [ϊηρ8 ἐμαὶ ψεγε ἄοῃε ὈῪ ἢ. 

ἐΤΒΘη 5δἱά 6,18 5 1] ηἴο ψῆδι 15 ([ῃ6 Κίηράοταῃ οὗ (οά [{πε } δῃὰ ἢ ΜΕΤῚ ΜΒ 
ΑἘΚ ἐν. 

ἃ. 

18 
19 ὙΒΕεγευηΐο 5881} 1 σεβθθ]ε 15 1} [ΙΕ ἰ5 1κὸ 1δ ἃ σταίη οὗ πη5- 

ἰΑγὰ 866, ψὨΪΟὮ ἃ πηδη ἴοοϊκ, ἃημα οδϑβί Ἰηἴο μἷ8 ραγάξεῃ; δῃᾶ ἴἴ κι τ ὅοῦς 
στον, Δη4 ψαχϑα ἃ ρτξαῖ {γε ,.}6 δηά {86 ἴον 8 οὗ ἰὴξ αἱ "δ 

20 Ἰοάρεά ἰπ ἔμῈ ὈγΔΏΟΙ 65 οὗ 11.138 5Απά ἀραίη δε 8414, νΏεγο- " Άλττ χαν 
21 τυηΐο 5411 1 Κη τῆ6 Κίιηράοιῃ οὗ αοα ὁ [Ιἰ 15 {{|κὸ 16 Ἰδανθηῃ, 

ὙὮΙΟΝ ἃ νοϊήδηῃ ἴοοὶς δηᾶ ᾿ἰα ἱὴ Τγαδ τγδαϑιζοβ οὗ τϑδὶ, {11 τῆ 6 

ψνὮο16 τνδϑ8 19" Ἰδανθηθά. 

1 ΒΔΌΡΔΙΝ ἀδΥ 3 ΒΘ ἢ ο]ά, ἃ ψοζῆδη ὙὯΟ 8 ληὰ 56 
4 11 ἢδγβ ]  ἃρ δ Βεΐηῃρ τιονεα σἱτἢ 6 ρ»εῖξ ἀδγ 
Τ του τας 8. οἡ [ἢ6 ἀδγ οὗ {Π6 Βα δῆ 9 Βυὶϊ (δε Τιοτὰ 

10 γὰξ δεσι αιεέλογέξέδς γεαά Ὑ 6 Ἀγροοτὶίε5 1 τὸ ανα Ὀδϑδη 
15 Αῃὰ 45 δ 5δία 18 Ἠς 5381ἀ ἰπογεΐοτγε (σεογαϊΐμρ ἐο ἐλδ δεεξ σεέλονεζίδ5) 
1 ΚΘ ὴ 16 Σπιε6γΖ απο 
16 λῃηὰ Ὀεδοδηδ ἃ ἰΓε6 (σεοογάέρρ ἐο ἐλέ δε:έ αμζλον 25) 
1 (6 ἱγάς οὗ [6 ἤφρᾶνθῃ 
19 1}}} ἰξ ναϑβ 41] 

. ΤΙΜΕ. [{|5 ρβεπεγα!ν ἀρτεθά μας {815 ἱποίάθης 
Ὀδϊοηγδ ἴο ἴδε Δίου ρεστιοὰ οὗ ΟΣ 1, ογβ τη] ηἷ5- 
ἐσγ, δοουϊ [Ὧ6 ἄτας οὗ Η:15 νἱβὶ: ἰο Ῥεγθα (Μαῖΐϊ. 
ΧΙχ. 1,2; Μαιῖΐκχ. 1)ὴ. ΤὨΘ τϑᾶβοῃβ ἔοσ {18 Ἅ.Ὲ 
(1.) τλδὲ νεσ. 22 (6118 οὗ ἃ Ἰουγῃου ἰὸ [δγυβδ οι, 
ψἢ]οἢ τηυβὲ Ὀς απ εὰ τῇ τῆς 1451 οπμα ; (2.) 
τυδὶ ἴῃς Ἰαησυαρε οὗ ἴπΠ6 ΤΟΥ οὗ ἴῃ6 βγηδρορις 
Ῥοΐηΐβ ἴο 4 ὕπιε βεη ἴΠς Ορροβί που ἴο ουὖἦ [οτὰ 
ὙΓΠΓ.5 ΟΡδπ δηὰ ῥγοπουηςδᾶ ; (3.) τι {πε ἱποϊάδηξ 
οδηηοῖ Ὀς6 ἈΡΡΓΣΟΡΥΙΔίοΙΥ ῥ᾽δοθὰ δηυνθοσε ε]586. 

18. [ῃοσγροξ 

ΤῊδ ῬΑΓΔΌΪ65 (νεῦβ. 18-21), τοὶ το ἐουπά ἴῃ 
τῆς στελὲ ραγδθο]ὶς ἀΐϊβοουτβα (Μαῖξ, χἹἹ.), γεσα 
τεροδίεἃ οὐ [ἢϊ8 οοολδίοῃ. ΑΠΥ͂ οἵδοσ νἱονν ἰῃ- 
γοῖνο8 ρτεδὲ ἀβηου 68. Θυςῦ ταρε Ποἢ5 τσὶ 
Ὀς εχρϑοϊεά ἔτοτῃ ἴδε τυϊβεβί οὗ ἐεδοοτβ. 

Ψοσ. το. 1π 020 οὗ [0 δγπδρόριθα. [1η Ῥοσεαᾶ, 
ἃ8 ὙῈ6 ΒΈΡΡΟΒ6. --- πἱ [0 ΒΕΔ ἀδγ,. ΤῊ]5 18 
ἴῃ τηαΐη ροϊπὶ, ΔΘΏΘΥΟΣ δηὰ ὙΒΕΣΟΥΟΙ ἴῃ6 ἰποῖ- 
ἄἀεηξ οσουστοα, 

ψοετῖ. 11. Α εδρὶσὶξ οὗ ἐπμδτη ον οαἰσοῖθοῃ γοαζα. 



ζβαρ. ΧΙΙΠ]. το--3ς.] 

ΤῊΙΒ βυχρεϑὶβ ἃ ἔοστα οὗ ἀδιπηοπίδολὶ ἢ ἀμεμίατο ἀεν: 
δηὰ γψεσ. 1τό 8ῃῆονχβ ἴπαὶ ϑαίδηϊο ἱηῆυδηςς 48 
χὴρχθςς ἴὴ ΠΟΙ οᾶ86. Ουγ χά, μονενεοτσ, ἀἰα ποῖ 
68] ἀετπλοηΐδοβ ΟΥ̓ ἰαυηρ οὐ οὗ δδηάβ, υξ ΌΥ ἃ 

ποσὰ οὗ σουηδηαῦ. Υοαὶ ἴῃ {π|8 οαβὲ Ηδ Ὀοϊἢ 
ΒΡΟΔΙ(Β (να σ. 12) δηᾶ ἊΝ ἢληᾶβ Ὀροὴ ὮΘΓΥ (νεγ. 
13). ΤὨς εἴἶεςὶ οὗ ΒΟΥ αἀἴβεαϑε τᾶϑ ἰμδὶ 8ὴ6 ψψ8 
ονοὰ ΒΟΥ; ΠΟΥ ΙΌΒΟΌΪΑΣ ΡΟΥΘΙ Μὰ 8 80 6ἀ6- 
Βοίοηϊ, ἴμαὲ βὴς οδοπὶὰ ἰῃ τῸ ἩΪῸ Ἀθσβοὶῖ π ρ. 
δὲς δὰ βοηβ ρονοῦ, Ὀυὶ ἰξ τγᾶβ ᾿ηϑυβιίοϊεηὶ ἴο 
ΔΙΙΟΥ ΒΕΙ ἴο βισγαϊσῃΐεη ΒΟΙΒΟΙΣ ὑρΡ. ΤῊΪΐδ ΥἹΘῪ 
ΤΟΡτ βοηϊβ [86 τοζηδῃ, Ὡοὶ 48 σοπιδίηἷηρ ΡΔ58- 
βίνεῖυ Ὀοτεα, Ὀυϊ ΟΥΕΣ δἰζοιριην δηὰ ἔα ηρ ἰο 
βίδῃα σαὶ ζῃϊ. 
ει. 12. βαν ΒαΣ. Τδοτα ἰ5 ἢο ονϊάσδηοςοσ, πὲ 

ἽΞ Δϑἰκϑὰ ἔοσ ἃ ἤσϑνι 1} Ὲ τὐττως οἔουτ Ι,οτὰ πῃ 
6 Ἰδησυᾶσε οὗ [Π6 τυ]οῦ οὗ [6 δγῆδσορυς, ἰπαϊ- 

ολἰς ἴ[δδἱ βῆς πορεα ἔογ ΟὨδ. --- Του ἃχὶ Ἰοθαδὰ ἔσοπι 
Ὀχίπο ἱπδυνῖςγ. Ηογ τηῦ5ο165 ΕΓ Το] αβδα ἔσγομλ 
τὴς ᾿ηῆυσδηος Ὡς Ὀουπὰ ἴδε. ΤὨΐ8 ϑυβεοϑίε 
(45 4150 νεσ. 16) ϑαίδηϊς Ῥονεσ, ὙΒὶο οὖσ ἰνοτὰ 
ΙΔ γ8 ἀτοόνο ΑΨΨΆΥ Μ|} ἃ ποσὰ. 

ἍεΣ. 12. ἜΤ) δδ τοδᾶθ εκἰσαῖίρι!!ξ. ΤὨς Ἰαγίηρ οὐ 
οὗ βαπᾶβ σοτρὶεἰεά τδς ουτα, Ὁγ ρὶνίηρς ἴδε πεεάεὰ 
δισεησίη, δἔζογ ἰς πννοσζὰ Ὠδὰ βοὲ ἴγεα ἔγοτῃ ϑαίΐδηϊς 
ἐηθυδηςα. 

ψεῖ. 14-. Βοΐηρ δ]1]οὰ νἱζὰ τοι. ΤὨς 
αἰτιάς οὗ πυϊηὰ τνᾶ8 μοϑϊο ; Ὀαῖ δὰ ὈδεΏ πηδηὶ- 
ἐεβιδαὰ ἈΠΠοτῖο οὰ βϑύσῃ οοοδϑίοηβ. ΤῊΣ ΔΩΒΊΟΣ 
Μλ5 ποὶ "18 πψι βϑγβον ὙΠΟ τυϊοσ νγᾶβ δὐγαϊὰ 
ἴο Βρθαὶς ουΐ 8ο Ὀοϊάϊγ, δηὰ δ "ΟΥΘΓΠΥ πὰ οον- 
διάϊγ᾽ δά άγδβϑοβ Ὠϊτη)861, ἢοῖΐ ἴο ἴ6 ΗδΆΪΟΣΙ ΟΥ 
ἴο ἴδε μελὶβὰ, Ὀαὲ ἴο 10 πιυϊπᾶθ. Ε118 [1156 
ῬΙοταἶβα νγᾶϑ, (μὲ ΟΣΚΒ οὗ ΠΊΘΙΟΥ͂ ἀγα ἑογυϊ θη 
ου ἴῃ Θαρθαίιῃ. 

γεν. 15. Τὴ Ιοσὰ. Ῥειμαρθ τϊῃ δἰ ΡΠ 4515 ; 
48 Ης δά ῥτανὶουβὶν Ὁσοοϊδιπγεὰ ΗΠ] ηγ56]ξ, 1 οτὰ 
ὄνδὴ οὗ ἐδ6 ΘαῦραιΒ᾽ (ςἢᾶρ. νἱ. 5). --- 7ο Ἐγρο- 
οτὶῖθθ. Μεγ. 17 ΒΒΟῪΒ ἴπδὲ Οἵδοσ δηϊδσοη βῖβ 6 Γς 
Ῥιεβεηῖϊ. ΤὨς ΡΪυΓΆ] ἄρτθεβ Ὀεϊζοῦ ἢ τ ἢαϊ ξ0]- 
ἴονγβ. Ὅμδ ΒΥΡΟΟΙΣΙΒΥ ἰ8 ονϊἀδπὶ ἔτοσα ἴδ6 ὄἽχδιῃ- 
ΡΗἷὶς οὖἦ [,ογὰ ᾳυοίοα8. --- Θοίδ ποῖ ΘΟ. 056 οὗ γοῦ, 
εἴς. ΤΠ 88 σοῃἔθββεα υ ροσιϊτο, [Ιἢ Δ} ἴτὰ- 
Ροσίδῃὶ βε86 ἡ ΟσΚ8 οὗ ΠΊΘΤΟΥ ΔῈ ἬΟΓΚ5 οὗ Ὡδ068- 
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β5γ. ΤῈ Ὀελβὲ (ἰδὰ ἴο ἴδ 6 πιδῆσου ΔρΕΪ τορ- 
τοβϑηΐβ ἴῃς ο48ς6 Οὗ [818 ῬΟΟΥ ὙοτΔη, 

ψὲεσ. 16. Απὰ οὐδ ποῖ. ὙΠΕ ὙΕΙ͂ “ὮΥΡο- 
ογτε5,᾽ Ὀδοδυβα ἵππου ρεσγοείνεα [6 Πδοςβϑὶ τυ ἴῃ 
ἴ)6 ολβε οὗ ἴῃς Ὀεολϑῖ, Ὀυϊ Ὠεδγ]655}}ν ἀςπὶοα ἱξ 
ἰῃ [6 ςα86 οὗ [Π6 ΡΟΟΥ οσῆδη. μα οσοῃίγαϑί δ 
τρλσκεὰ ἴῃ (6 οὔς ολ86 ἃ ἀυτπῦ δηΐτηδὶ, ἰὴ τῃ6 
ΟἿΟΣ ἃ ΦΌΣΙΔΙΣ, ὯΟ ἘΓΔ3 ἸΏΟΥΘΟΥΟΙ ἃ ἀδρ οΣ οὗ 
ΑΡσδμδια, οπο οὗ ἰῃ6 οονεηδηΐ ρδορὶς οὗ (οά, ἰῃς 
Οοὰ οὗ (ὃς ϑαῦθαϊῃ. Τὴ σεΐογοηος ἰὸ μοῦ Ὀ6- 
ἑῷ ἃ βρ᾽ ἰϊπδὶ ἀδυρσιίεῦ οὗ ΑὈγδδβδι 18 ηοίΐ δὲ 81} 
οασίδιη, ΤὍδα δηὶ ἷβ Ταργεβοηϊεα 25 Ὀουῃὰ 
ὈΥ ἃ τηλϑίευ ΑὕΑσῈ οὗ 118 πδοββϑβὶτ68, [818 σοτοδῃ 
ΜῸ8 Ὀουπὰ ὈὉγ δεΐδῃ. ἱ ἱ ἱτγ που]ὰ 
βοδσοδὶν Ὀς ἰδ ἀεβου θεά ; βοῖης κὶπὰ οὗ Ροβ868- 
Βἷοῃ 15 αϑϑογίε ὮὉγ οὔὖὖ 1,ογὰ. ἴῃ [86 οδϑὲ οὗ (86 
Δηἶη18] Ὀυΐ ἃ ἔἕενν Βοὺυγβ πουϊὰ δανε ραβϑϑεὰ βίηος 
ἴῃς Ιαϑὲ νγδίεσιηρ {86 νοσηδῃ δὰ Ὀδ6εη Ὀουπά 7ῸΣ 
ἱσηύθθη ὙϑΑΣΒ. 

ΘΓ. 17. ΑἹΙ δὲν δάνοσβαχίοθβ. Α Ὡυσοθογ τγιιδῖ 
Βανα θ6θ ῥσγεϑεηί. ---- ΑἸ] 10 πιυϊελζπὰθ τοἱοϊοθὰ. 
ΤὮ15 ἀο65 ποῖ ορροβὲ πε υἱεῖ ἰδὲ (δ τηΐγδοὶα 
οοουχτεά ἴῃ Ῥεζδᾶ, δῖα ἰπ ἴδε τηϊηἰβίσγ. ΑἸΒουρἢ 
Ολ}}ες μά θεοη ἀραπάοηδα ΌὉγ Ηΐπ, δηὰ [εἐτὰ- 
8Ά]6τὴ λα Ὀδεη ἐν πα όσο ΒΟΘΈ]ς, τὰ ἰηξατ ἔτομλ 
Μαῖίῖ. χνὶϊϊ. 2, ἰδδλξ ἴα νγἂβ 5111 βεαγὰ ὑ| 0} σ]δὰ- 
688 ἰῃ Ῥογδᾶ; ἰηῃ ἔδοϊ βοιδ βυοβ ψᾶνε οὗ ρορυ- 
ἸατῖΥ τησϑὲ μᾶνς ὑγεοεάεα [86 ΘΕ ἰπίο [εστιβᾶ- 
16πὶ. ---οχο ἄσπο ὉΥ Εἶπι. ΤΈΣ ΟΥ̓Δ] ἰηάϊοδίς8 
οορππεα ποχϊιίησ, ὙΒΟΣ ἄρτοο8 ἢ Μαῖὶ, 
ΧΥΪ]ΐ. 2. 

ΨεΙβ. 18-21. ῬΑΒΑΒΙΕΘΒ ΟΕ ΤῊΕΞ ΜυύβταΑξκὺ 
ΕΒ. ΑΝῸ ΤῊΗΞ ΙΈΑΥΕΝ. 84:6 ποῖίε8 οἡχ Μδί. 
ΧΙΪ,. 231-22. Οπ ἴδε τερεποη οὗ ἴμεβε Ῥδγαῦ 68, 
866 ποὶς δὲ τῆς Ὀερίπηίΐηρ οὗ [μ6 φεςϊΐοῃ. ὙΒΕΓΟ 
18 ΔῺ ΔΡρτοργίδίε σοῃπεσῖοη τ] δὲ ῥσγεοδάςβ. 
ΤῊδ τγαοὶς δὰ πον ΟὨ 5.8 ῬΡΟΉΘΙ ΟΥΟΣ 
ϑαδίδῃ, 16 ρΡϑορὶς εσα σαϊοϊοίηρ ἴῃ ἐπ8 ῬΟΥΤΕΣ ; 
οὔγ Γοτὰ ἴπυ8 ἰδοῦ θ5 μοῦ ἐμαὶ ΗΒ Κιησάοσω, 
“ἴδε Κιηράοπι οὗ σοά;,᾽ βιουϊὰ υἱτἱπηαίε!]γ ΠΌΡΕ 
ΟΥ̓ΟΥ 811 ορροβίξοῃ, ββουἹὰ σύοῦν ἜχίογΏ}}} δὰ 
ἸΏζΟΓΠΔ}Ϊγ. ϑυςὴ ἰπδίσυσοι νγᾶβ Ῥϑου δ ῖγ δρὶ 
Ἶυϑὲ Ὀεΐοτε Ηδ Ὀερδὴ Η5 δοῖυ δὶ ̓ουσηου ἴο ἀδαῖὰ 
αἱ 7 γ5416 1}. 

ΟΗΑΡΤΕΚ ΧΙΠ]. 22--35. 

7834 ὥοωγημδν ἱοιυαγάς ὥξεγμσαίορε, Δς Οπμοείέορ ας ἰο ἐΐζς Λιμηεόεν οἷ 1.έ 

δανεαά, 106 Μήερασςς 9, θγοα αμαὶ ον Ζογα᾽ς Κορ. 

22 
23 

24 

25 

ΝῺ δε ψεπὲ [Ὡσουρῇ [861 5 οἰ[[685 δἀπὰ ν]]δρεβ, τοδο ἱηρ,, α Μδῖι. ἐκ. 35: 
: : ι οὔλρ. νἱϊδ. σ, 

Δηα ὃ᾽͵7ουγπαγίηρ ἰοναγα 3 Ταγυβαίθη. ΤΏρη 5814 οἡβϑ ὁ Οβαρ. ἰκ. ς:. 

αηΐο Ὠἰπλ, Γοτγά, ἂὸ ποτα αὶ ἴον “ταὶ Ὀ6 βανϑά» 
8814 ὑπο ἴμεω, ἦ ϑίγίνβ ἴο δηΐοσ ἰπ δἵ ἴῃ8 ϑἴγαϊξ ραΐβ :ὅ ἴογ, 35: ς ᾿- 

ΤΏΔΩΥ, 1 54Υ Ὁπἴο γοῦ, 11] 6 56 εἰς ἴο δηΐοσ ἴῃ, δηὰ 5} 4]1] ποῖ ὈῈ 

Α016. ΨΆΘη οὔσα ἴῃα τηδβϑίοσ οὗ [6 βοῖιβα 15 τίβθῃ ὑρ, δηὰ ὁ 5: νἱ 3. 

Σ 

Απᾶά Ὧ6 Σίτ. αδιο 
ΟΟαῖΡ. νοῦ. 

τ (οζ. ὶ. σ8 
2 (ον. ἐξ. τ 5, 

4 δῖ βδαΐ ἴο με ἄοογ, δῃὰ γε "βερίῃ ἴο βἰίαπά ψἱϊποαΐ, πὰ ἴο “ ΜΆιι. χαν. 
Κποοκ δἵ {πε ἀοοσ, βαγίηρ, “ Γοτὰ, Τ,οτγά,Ϊ ὀρθὴ υπἴο υ5 ; δηὰ ἢ 6.7 896 «μαρ ἐ, 

8.8} ΔΏΘΥΨΕΙ ἃπὰ 54Υ υπίο γοι, 1 Κηον γοὰ ποΐ ψΏθηος γα 4 Με. υῇ. 

1 ποῖ δρουΐ πσουρἢ 3. υηΐο 
4 1τ8ὲγ 
6. 9}4]] Ἰ ο»ε Ἰιοτὰ 

2Δ[; ΧΧΥ. ΣἸ. 
ἃ Ὑετ. 271] 

Μδαῖ:. νὴ. 8 Απὰ ομο βαϊὰ 
δ᾽ Όγ [86 ΠΑΙΤΟῪ ἀοοΥ (περ, αἶρε ἐο ἐλε δεεξ αεέλογ»έζέδδ)ὴ 413) Ὧν. 12. 
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26 ἃτθ: Ὑδεη 3881} γε “Ῥερίῃ ἴο βδυ, γε βανε εαἴβῃ δηᾶ ἀσυηῖ ὃ ὁ ὥρα. Ἐκ. 
27 ἴὰ [ὮΥ ῥσϑβθηῆςσεθ, δηά ἴδου μαϑβί ἰδυρ 9 ἰῃ ΟἿ βίσεεῖβ. Βυῖ} ἢς ὁ 5δε νεῖ: ας. 

5841] 88Υ, 1 [6}1 γου, ΣΙ ἱκπονν γοῦ 11 ποῖ ψΏεηοΕ γα τε; αὶ ἀεραγί περ. Μαῖε 
28 ἴτοπι Π16, 811] γε ΜΟΙΚΟΙΒ οὗ ἰηἰαυϊγ. "᾽ ΎΒεσε 8}4}} Ὀὰ 12 ψεερίηρ, "329 Μαῖι. 

Δηᾷ 13 ρῃαβῃΐπρ οὗ ἰδεῖ, σβεῃ γε 5881} 566 " ΑΡγαμδτη, ἀπά " Μ5ι. υἱῖ, 
158δο, ἀπά Ϊδοοῦ, δῃά 411 ἴῃς. ὑσορμεῖίβ, ἰῇ ἴῃς Κιηράοσωη οὗ (οά, 

29 δηὰ ἤγοιι γον γεείυες [Ὠτυβί οὐἱ.}8. Αηα ",ΊΏΘΥ 5841} σοῃα ἴστόσὰ 
[ὴ6 εαϑβῖ, δἀῃὰ ,“υρε ἴῃς. ψοβί,}5 δῃὰ ἔγοτῃ ἴῃς ποσίῃ, δηὰ ,γορε [86 

30 β8ουἢ,}δ δηὰ 5}8}} δὲ ἄονῃ ἴῃ ἴα ἰεἰηράομῃ οὗ αοά. Απά, 
Ῥεβο!ά, “ [βδγα ᾶζα ἰαϑέ ψὨ]οἢ 16 5}}4}} ΡῈ ἢγϑβί ; δηᾶ ἴΠ6γὰ δῖα ἢγϑβί 9 8:5 ὑπο 

ΨΏΙΟὮ 5 50.411} ΡῈ 1αϑβῖ. 
ΤἼα 5816 ἀδγ 1 ἴῃδγα σδῖὴδ σογίαίῃ οὗ ἴδε 15 Ῥδγίβεθβ, βαυϊηρ 

πηΐο Ὠίμη, ἀεὶ ἴἢδ6 οὐ, δΔηα ἀδρατί Κ δηος ; ἴοσ «“ Ηετοά ν1]}19. ζοπαρ. Μαῖι, 

42 ΚΙ] [Ώ66. Απά δε 8.4 υπΐο ἴβεῖὰ, ο γα, δῃὰ 1611] 39 αὶ ἔοχ, ͵ ΟΝ ὅπη 
ΒεΒο]ά, 1 σαϑὶ ουἱ ἀ6ν!}5,2: Δπὰ 1 ἄο ογαβ ἴο ἀδὺῪ δηά ἴο τηοσ- ΛΝ οὐδ 

23 τοῦ, ἀπά ἴῃς (πϊγὰ ὧν ΓΙ 5841} ΡῈ ρογίβοιοα. 3 Νανεγίῃο θβ5 κ Ηθρ. ἢ. το; 
41 τηυβῖ να} 38 ἴἰὸ ἄαγ, δῃὰ ἴο τηοσγγον, δῃὰ τὴς ον [οἱοσίης :- δε ὡς τοὶ 

34. ἴον ἴἴ σδπποῖ 6 ἴῃαϊ Γᾶ ργορῃεῖ ρευβἢ "ουΐ οἵ Γεγυβαίεω. "Ο ὁ ὅες Μειι. 
7]ογυβαΐθη, [6γιι5816π|,  οἢ Κι]]6ϑὲ Ξ [6 ῥσγορδῃοίβ, δηά βίοηρϑί 5 νει. πα. ὦ 

[ἢδῆὶ ἰῃαΐ αὶ βδοηΐ υπΐο ἰδθε .35. ἢον οἶΐζεηῃ που 1 Ὦανε 3;39. 
φαϊμεγοά (Ὧγ οἸ] ἄγε τορϑίθοσ, 4557 4 ἤθη αὐ σαΐλεγ Ἦοτ 

35 ὑτοοά υὑπᾶογ ἀδν 5. σίηρϑ, δθὰ γε ψου]Ἱὰ ποῖ! Βεβοὶά, ἦγΟῸΓ “Κορ. τ 

Βοιβ6 15 ἰδ υπΐο γοιι ἀεβοίαδίε : 9 δηά νεγὶὶγ 8.ϑᾷ1Ψ 98ᾶὰΥῪ υπίο γοῖν, 19) 5:- 33: 
ες 5411 ποῖ 566 τῇϑ, υπ1}} 2ἦδσ ζΖέηισ σός ΏΘΩ γα 5841] 5βδγ,8: 
- ΒΙ65864 ἐς ἢς [παῖ σοπγείῃ ἰῃ [ἢ6 δτῖηδ οὗ (ἢς 1, οτγά. 

8. γε αἰὰ εδὲ ἀπὰ ἀκ 5 αἰάκί ἴθδοῇ 10 Απὰ 1 ορεέξγοα 88. 
13 ἐμιδόγὶ ἴῃ 6 18 ληὰ γουγβεϊνοβ οδϑὶ ἔοσίἢ σϊῖπουϊ 
14 ἔγοτηῃ ἴδε οδϑὲ δῃὰ τεϑὲ 16 ἔγοτῃ ἰδ 6 Ὠοτἢ δηὰ βου 

[Γςβαρ. ΧΙἧΠ, 22-ς. 
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16 0 1 Ἰῃ (Πδὲ νεΥῪ Ποὺγ (ἀεεογαρ ἐο ἐΐλέ δεσέ αεέλογζέδ5) 
18 ρ»ῃεῖξ οὗ 186 19 586 1 ἴο 30 0Ὸ πὰ 8820 ἴο 
ἅ1:. ΠΘΙΏΟἢ5 381 φοπῖα ἴἰο ἴΠ6 δηᾶ 38. Ὁ ΟὨ ΤὨΥ͂ ἸΟΌΓΩΟΥ 
36 (ηδί ΚΙΠἊῖῃ 36 βἰοηοίῃ 36 ὯΔΥ 
“Ἱ σνΘῊ 85 38 σαζλαγεζλ ὮΔΥ οὐτῃ 
Ὁ γμογεαξόνε 80 ργεῖξ νοΓΪν 
81 ἐλ ὁδεΐ αμλον τες γεααὶ τ γὲ 5141] 54 Υ 

ἸΟΎΟΥ, βίπος ἔς ἴοῇβ οὗ ΟΣ Τιοσα 5 ΤΟΡΙῪ ξουθ 8 
{π8. ΤΊ 158 8111} ἸΏογε ῬσόθδὉ]ς ἐμαὶ δὲ νγᾶβ ἃ [εν 
ἴῃ ἴ6 τηυ]ϊτυάασ, -- ἸΟΤὰ ΔΙῸ [ΠΟΥ ἴον ὑπαὶ ὉΘ 
Βαγοὰ. ἘΕΠὼ4] βαϊνδίζουη 18 τ ρ] ες, Τῆς ἔοπῃ οὗ 
18ε αυεβίίοῃ ἱρ᾽1ε85 ἀουδὲ ἰῃ ἴῃς πϊηὰ οὗ ἴδε 
ἰπαυΐγχεσ ; Ὀυΐ ὈοΟΙΆ αυσϑοῃ πα ληϑινοῦ ἱπάϊοδία 

ΤΙΜΕ. Ὑεὲ ἸΘΕΠΟΟΥ ἴῃς ἸΟΌΓΠΟΥ ὮδΙα ΒΡΌΟΚθη 
οὗ (νεσ. 22), ψ τὰ ἴῃς ἰδὲ ἸΟΌΓΩΘΥ ἔσγοτι Ῥετεδ ἴο 
ἐκ πα ὅταν Δα δοςερὶ ἴῃς ογάεσ οὗ 1ὺκὸ ἴῃ [86 
ΟἸ]ουσίπς Οδαρίδγβ 48 δοουσαῖε. ϑοῖης [δ ηκ ἐμαῖ 

ἰδ ἰβ (6 ἸΟΌΣΙΟΥ ἔσγοτα θεγοπὰ 7Τοσγάδῃ (7 Β Χ. 
40) ἰἱῃ ΟΥΟΘΙ ἰὸ γαΐϊβδε 1 ,ἀζατυβ δἱ Βείἤδηυ (Ἰ λῃ 
χΙ.), Ὀυΐ τς ρΙαος [δὲ χτηΐγδοὶα δπϑπὰ με τε Πσοηθηξ 
ἴο ΕΡὨγαῖπὶ (Το δῃ χὶ. 54) Ὀεξοτε 81} [ῃ6 Ἔνθηίβ οὗ 
{818 σΒδρίενυ. --- ΤῊς Ἐπουρηῖβ ἤεσε τοοοσαδα δηὰᾶ 
ἐουπαά 6ἰΒΕΎΠοζο ἰπῃ ἀἰδογθηξ οοπηδοίοηβ, Τα Ω0 
ἀουδὲ τερεαιεὰᾶ 45 [κὸ τεοοσάβ ἔμ 6τ. δῆ: 

ς γεῖ. 22. Τβσοτρῖ αἰδίοα διὰ Υἱ]αροα. 
τ δοίην διὰ ᾿ἰοῦΣΙΘΥ- ἸΟΌΓΗΘΥ νγὰ5 ποὶ αἰγεςί. --- ἴθ᾽ 
ἰπῖο Ζοστιδαῖοσι. ΤἿΙῺη (ἢἷ8 δὰ τῆς βυοςεδαϊηρ 

ΟΠδρίουβ (χῖν.--χυ".). ΘρεοϊΘἢ8 οὗ Ηἰ5 [εΔ0}- 
ἱπρ' ἅσε σίνεῃ. 

Εἴ. 22. πὰ 0η0 δΒαϊᾶ. ΤὨΐβ »»Ζ».) αν Ὀδθῃ 
ἃ Ὁτοίεββεα ἀἰβοὶρὶα, Ὀυϊ ΒΟΔΤΟΘΙΥ δὴ δασγησϑὶ ἔοϊ- 

τδλῖ μὲ δὰ [π||ὸ ἀουθὲ οὗ 18 οσσγῃ 8ϑδαϊνδίίΐου, Ης 
δεοηβϑ (0 μανῈ Κποόνῃ οὗ ἰῃἢς Ηἰρσ τεαυ εῦλ 
δεῖ ἐοσίῃ ὈΥ οὐγ 1, οτά, ἀπᾶ ροβϑιϊυ ρυΐ [Ὡς αὐυς5- 
ἄοῃ ἰῃ νὶενν οἵ ἴπ6 ἔετν Ὧο Βεραδα ἔδοτῃ. --- ὕπίο 
ἔδοτα. ΤῊΣ τυ τυὰς ; δίηος ἴῃς αυσβάοη νγὰ8 Ῥαὰΐ 
ἷῃ ΡΟΌΪΙΟ, δηα ἴῃ6 ΔΉΒΎΘΙ ἈρΡΡΤΟΡΤΙΔῖς ἔοσ 8]}. 

ΕΓ. 24. Βέχίνο. “[πηϑἰολὰ οὗ βυςἢ ἃ αι οϑ5ἰΐοη, 
ΤΕΙΩΘΊΏΒΕΥ ἰμδξ ΤΏΔΩΥ ὙΠ] ποὲ οδίδίη βαϊνδίοῃ, 
δι τίνα Ἰμεγοίοσε ἰο οδίδίπ ἰξ γουγβεῖνεθ ἴῃ τΠ6 
τσὶ τᾶν," ἡ. Φ., ὍοΟ ΘΕΟΣ ὉΥ̓͂ [10 (ΠΔΙΤΟ) ἄοοξσ. 
Τὸ ἀο {18 ἴῃς στεδίοδε δαγηδβίηθϑβ 15 τεαυϊγο. 
8566 ου Μαῖϊ. νἱῖ. 13, ἔσο ὙΠΟ ρῥᾶβϑαρσε ᾿ραΐϊε᾽ 



ΓΗΑΡ. ΧΙΠ]. 22-35.] 

[25 Ὀδοη 5υϊδϑεκυϊς Π6ΓΟ. --- 8.411 σοῖς (0 ΘΕΐΘΡ 
ἰχ. 966} 8 ποῖ 80 βἴτοῃῦ 83 "3 τῖνε.᾽ ἘΕαγησϑὶ 
ἰο βοιῷα δχίθηϊ, [8656 βδεὶς ἰο δηΐδσ ἰῇ βοῖηθ οἵἴδοσ 
ὙΆΥ. [Ιἱ 15 ὈΓΟΌΔΟΪ ἱπιρ]1εὦ (μδὲ τότε δλσγηδϑί- 
Ὧ658 ψουϊὰ Ἰελὰ ἴο (ἢ6 ΠΑΙΤΟΥ͂ αΟΟΥ οὗ τεροῃίδποα 
δηὰ ΓΔ]. -- Απὰ 5Β8}811 ποῖ ὍΘ 80]0. [1 18 ἃ τγογΆ] 
ἐπῃΡ ΒΒ: 111} ἴο Θη ΕΓ ἴῃ ΔΠΥ ΟΥ̓ ΠΟΥ ἸνΑΥ͂. 

ψετ. 25. ὝἜΘΕ Οὁπ060. Χῆς τηοϊϊνα υτρεᾶ 15, 
ἃ ἴίγης Μ}}} οοσῖς τβθῃ 1 ν}}}} Ὀ6 πεἰζο βίᾳ ἐρεῤο.ν- 
σίδίς ὁ ομΐε. ἸῺΘ ἸΒΕΙΟΣ οὗ [026 Ὠοσδό. Τῆς 
ἤσυτε 5 παῖ οὗ δὰ δπηϊογίαϊητηθηΐξ τηδάς ὉΥ ἃ 
ΒουβοΒο  ἀδὺ ἔοσ 18 ΔΤ Υ. --- Βθαϊ [80 ἄσοο. 
ΤΙς ἐεαϑί 15 ἴο Ῥορίη, δηὰ ἴῃς εχρεοϊεα συεϑβίβ, 
ἴὰς ΤΕ ΌΕΙΒ οὗ [8 ΓΞ }Υ, ἀγα 411 [ἢΘγα. (ΟΙΏΡ. 
δι ΣΝ 10, γεὐδ ρὸν ἃ ἜΘΡΙΕΣ σδὸν ἀν οὐου8 
ἢ της ἤσυτε οὗ ἃ τηλτείασε ἔεαξί. --- 78 Ὀορίη ἴο 
κἰαιὰ σἱτδοιξ, δοᾶ εἴς. Κυονίης [δδὶ 
τῆς ἀοοτ 18 5μαῖ, ἔθου 58}}} οϊηρ ἴο ἔμε 4156 ΒορῈ 
τδδλὶ ΠΥ Βᾶνςα ἃ στὶρδὲ στη. Ἐνδη ἰῃ 1818 ΒοὺΣ 
16 δλγῃοϑῖμ688 8 ποῖ ϑυςἢ 85 ἰξ οὐρῃί ἴο Ὀς; 
8111 ἴσα 18 ἃ οἰϊπιᾶχ ἴῃ ἴδ ἀσβοτροῃ οὗ ἐμοῖσ 
σοπάυοξ : 5ἰδηάϊΐηνσ, Κποοκίηρ, οδ]]ἑηρ, πὰ ἤΠΑΙΠΥ 
δισυΐηρ (νοσ. 26). 1 πον γοι ποῖ ΨΏΘΙΟΘ Υ0 87, 
ἕ. δ., 7ὲ ΤΟ ΒΙΓΔΏΡΟΙΒ ἴο 126, ποῖ ΤΟΙ ΌΘΙΒ Οὗ ΠΥ 
ΆΤΑΊΪΥ, ποὶ Ἔχρεοϊοα δῖ ΤΥ ἔεδϑῖ. 

γεῖ. 26. ἜὯΨὸ ἀϊὰ οδὲ διὰ ἀσίηϊκ πὶ ΓῊΥ ὈΤΟΒΘΏΟΘ. 
Τῆς Ρ]εᾶ 5 ῥσενίουβ δοαυδίπίδηοἊβηῖρ. Α8 8Ρ- 
ΡΙϊεὰ ἴο ἴδοβ6 ἴπεὴ δά ἀγεβϑϑεά, ἱξ σεΐεσβ ἴο δοίυ δὶ 
ΕΠ ΡΊΠΟΝ ἴπ οτγαϊπασυ π|6 415 ὙΠῈῺ οὐἦ ιοτά. 

ΟΥΘ ΨΚἜΠΟΙΔΙΥ ἃ ταΐειβ ἴὸ Ἔδχίθσηδὶ οοηπεοίίΐοῃ 
τ ΟὨγχιβέ, νἱουϊ δοῖυλὶ οοτηιταυπίοη τυ Ἡ πη}. 
Ὁπάουθδιεαϊγ τὸ τᾶν δοοερῖ μοσα δὴ δ᾽] υϑίοῃ ἴο 
1ἴῃε 1οτα 8 ΒΌΡΡΟΕΣ. --- ίᾶδί ἴϑδομβ ἰῃ ΟἿΣ δσϑοίδ. 
Τῆς ἤσυτα ἰ8 ἀτορραοά ἔογ ἃ τηοπιδηΐ ποτὰ : [86 
ΒουβοποΙ ἀδσ σορσγεϑεηῖϊβ οὐγ Γοστὰ. Τα οἶδυβα 
δδὰ ἃ ᾿ἰϊοσαὶ δρρὶοδίοη ἔμεη, Ὀὰϊ 1ἴ 4150 τοῖθσβ 
[0 411 ἀυλοπρ νι οπὶ ἴμῈ ρΌΘΡρΕΙ 8 Ὀγεβοβεα. --- 
Νοῦοε ἰδῇς ελσπεβίποβϑ 18 ποῖ ἰδαὶ οὗ ἴποβα 
86εἰ κῖηρ ΤΟΥ ΤΘΙΟΥ͂, Ὀὰὶ οὗ ἴΒοβς οἰλί πεῖτπρ ἃ τὶρδξ, 
διὰ Ὀαβίηρ με οἷδίτη ΟἹ βουλαί τ ΕΓΟΙΥ ἐχ- 
ἴογῃδὶ. Ιῇ ἰ8 (86 τηϊδβίαϊκς οὗ Ῥπαγίβοςοίβιῃ ἴο [86 
ΤΕ ἰαϑι. 

δ΄. 22. ΑΙ] γ0ὺ ΨΨΟΣΚΟΣΣ οὗ ἰπἰᾳαϊΐγ. “Δ οτκ- 
οἴβ᾽ τλοδη5 056 ἴῃ ἔπ6 ΘΙΏΡΙΟΥ οὗ, δηὰ γϑοεῖν- 
ἱὴσ ἴῃς χήν ἀξ οὗ πῇ ρδῖοουβηθ85. ΤῊΝ ἴοττὶ Ὁ] ς 
ΤΟΆΙΠῪ 5εὶ ἰοστἢ 185, ἰμαὶ ἸΔΠΥ “ὁ ΤΟΓΚΟΙΒ οὗἩ ἰηΐα- 
αἰτγ ἡ (ὨΐηκΚ ΤΟΥ Μ|11 Ὅς βανεάᾶ, δπὰ ψ|}} πὰ ουὖἵ 
Ποῦ τηϊϑίακα 20. ἴαΐφ. ΤῊ Ϊ8 185 ἃ πιοῖνε ἴο 
“βΕσϊνο᾽ (ν6γ. 24), ἔθου ΠΟῪ 500 ἢ 5 νην ἰ8 ΡΟΒ81- 
Ὅ]6 , Ὀυῖϊ ἃ ἔἰππς ὙΨ11 οοης ψΏδη ἴῃς 5ισίνηρ 88 
Ὅ611 8 ἴῃς δηΐγσδῃος ΜΠ] Ὀ6 ᾿τῃ ροβϑὶ 8. Τῆς 
οοπάυςξ οὗ ἴῃοβα “56 ἰκηρσ ᾿ δαιυηιτίδηος, 58 ΠΟΤΕ 
ἀεβογ θεά, 8 ποῖ βιτνίηρ. Μδηυ, ἴῃ ἐμεὶγ [πμουρ 5 
οὗ [ες ἔυΐϊυσγε του, ππᾶκα τῆς στεδὶ τηϊβίακα οὗ 
βυρροβίης ἱμαὶ ἴποβε ὑυπβανο ποτὲ ἐαρ ΓΕΔ }}Υ ἀ6- 
ἷτα βαϊναϊίζοηυ ἴδοσο, Ὀὰϊ πὸ ποζγὰ οὗ ουὖυὖἦ ἱωοτὰ 
ἰηΐβ δὲ βΌο ἃ ἀδϑβίγε, ἱηνοϊνίην ἃ ἀεϑῖγα 0 Γ᾽ ΒΟ]]- 
πι688. 

ψοῖβ. 28, 29ς. ὅδε οὐ Μαῖϊ. Υἱῖϊ. 11,12. Τῆς 
οοηπδοξϊίοη ΒόΊα 15 ἀἰδεσεηΐ : ἴπς [6 ἸῪ5 ἅτ ἀἰσε αν 
δαἀάἀτεββοα, 45 ἴποϑα ὙΠῸ 5384}} Ὀς οδϑὲ ουΐ, Ὑ8116 
(Ππεὶγ δηοδϑίοσβ δπὰ τὯ6 αεητ 68 58}.4}} δηΐεγ 11. --- 
ΤΏΘΣΘ, ὁ. 4., ἱῃη παῖ ὑἷαδοθ. Τα τεΐεγεηος ἴο ἃ 
ξαΐυγα βιαίας τσουρδουΐ 566 πὶ8 οὈνίουβ δπουρῇ. --- 
Θεδῖ ζοσ σἱίποαῖ. ὙΠοβς ποὶ δα! ἴεα τὰ ἴδ. 
ΒΡΟΚεη οὗ, Ὀδοδυβε 48 Γεννϑ ΠΟῪ τα ὈΟΓΩ ἰπ ἴδ 
φονθηδηῖ. --- εν. 209 τοργόβεηῖϊβ ἴἢς ἱρλῖποΠης 
οὗ [δς σεηῖςε8. [ΓΕ 15 ἑδποίξα] ἴο αἀἰβοονεσ ἃ τεξοῖ- 
δος ἴὸ [6 Ρῥτορταββ οὗ ϑι ο6 550] τ 55 ΟΠΔΕΥ͂ εἴοτί 
ἔτοιῃ δαϑδὲ ἴο βουϊῃ ἰ5 τείξεγττεὰ ἴοό.Ύ Οὺσχ [1οσγά 
ἀοεβ ποῖ 54Υ “ἸΠΔΩΥ᾽ ΒΕΙ͂Σ, 85 ἱπ Μαῖξ. υἱϊὶ. 11, 
οἷποο 188 νψουϊὰ ἤανα Ὀδδη ἴοο ἀϊγεοῖὶ Δῃ ΔηΒΜΟΥ 
ἴο ἴῃς αυσϑίοηυ (νεῖ. 23). Ης νοῦ] τρᾶκα ῥσοιηὶ- 

ΤΗΕ ΘΟΟΘΡΕῚ, ΑΟΟΟΚΟΌΙΝΟ ΤΟ ΚΕ. 437 
ποηΐ, ποῖ ἴπ6 ηυτδοῖ, Ὀυαὲ τηδλὲ ἴπο86 δἀασεβϑεά, 
οοηδάδης ἴῃ τπεὶγ Τονν 8 Ροβιἤοη, ασα ἴῃ ἴδ6 
διελῖεβδι ἀδηροσ οὗ ποῖ Ὀθεϊῃρ βανεα, 

γετ. 30. ὅὲεθ οὐ Μαῖϊ. χίχ. 30; χχ. 16. Ἠξεγε 
16 ΒΔΥΠῺΘ 566 π|8 ἴο Ὀ6 ΔρΡΡΙ]ςἃ ἴο ἴδε ἱπραίμοσίης 
οἔ ἴῃς ρυεβίβ, ζυ8ὲ Βροκβθὴ οἵ ; ποῖ 8) ρΪῪ ἴο {88 
168 δηὰ (ὐεπΈ}}65 845 βΌςῃ, Ὀυΐ ἴο ἱπα!νΙ4υ.2]5 αηὰ 
ΟΠυτο 65 πα ἡΔΌοηΒβ 411] ἰπτουρῇ ἴδε ἱπηρσαϊμουηρ. 
ἘῸΥ ἜΧΆτ}]6 : ἐπε σλυτοῦ δὲ Τογυβαίθηλ δηαὰ ΠΟΥ 
Θεπῖς οὔἕ-5ηοοῖβ, ἰῃς. ΟΥ̓ δηΐ8] οδυτοθς5. Μοά- 
ΕΣ δϑἴΌΣΥ ἐΌΓτ 8}. 68 ΤΏΔΩΥ 1ηϑίδηςα8. 

ες. 31. [1 ἴπδί ὙΟΣῪ Ππουσ. ΤῊ Ϊΐβ 8 ἴῃς οοτ- 
τεσξ ΓΔ 5] ΔΈ ΟΏ, --- Οὐσία ῬΏΑΣίδοοθ. ΤἬΉΘΥ ΤΑΥ͂ 
δᾶνα Ὀδδη βεηὶ ὈΥ Ηεσοά, δηὰ ποσὰ [6 ἀροηῖβ 
Βεβὲ δἀδρίβα ἔοσ ἢ18 ρύγροβε, θεοᾶυβε ἐμοῖσ ΡΆΓΥ͂ 
νγᾺ5 ἴῃ Ορροϑβί!οη ἴο ἢ. Ουτ],οτά δ ΓΕΡΙΥ ἰη- 
Εϊηδῖοϑ ἴ[ἢ15. Ηδτοά πηᾶῪ ηοὶ μανὸ τϑῃςεα ἴο [(1}] 
7εβιβ, Ὀυΐ [Π6 ἀεδῖσε, ΠΟῪ ἴο 8.6 Η πη δηὰ ΠΟῪ 
ἴο ρεὶ Ηἰπιὶ ουῖΐ οὗ 8. ἐειτ  ΟΥΥ, ἀῷτεθ8 ΘΠΌΓΕΙΥ 
σι ἴθ ομαγδοῖοσ οὗ ἐπδὲὶ τυΐοσ. Τὸ ἰὨτοαΐθῃ 
ἴυ8 ψ]πουΐ σελ} ῬΟΙΡΌΘΙΩΡ ἴο ΟΑΙΤΥ οὐ ἰῃ6 
ἰῆγοαῖ, ἴο 86 ῬΏΔΙΙΒ665, 8 ΟΡΡΟΠΘΩΙΒ, ἴο τοροστί 
ἴῃς ἰπγεαδῖ, 8 (ἢ ς ερρεγεέρερ ΟΣ “τηδὶ ξοχ.᾽ - ϑορασζίὶ 
Ἰθποθ. Ουτγ 1 οτὰ νγγ͵ὰ8 ῬΓΟΌΔΟΙ ἱπ νέα, ρῬατὶ οὗ 
Ἡετσοαδβ ἱεγτίίοσυ, δηὰ ἰπαὲ ραστί ἴοο ἰῃ ψΠΙΟΣ 
7οόβη ἴδε Βαρᾶβι μβδά Ὀδεὴ ραΐ ἴο ἀελὶῆ. ΟἿ οΥΒ 
Ἰηέοῦ ἕἔτοπι ομᾶρ. χνΐϊ. 1ἱ, [δαὶ Ἠδς νἂϑ 51}}} ἴῃ 
δρυς Ὀυϊ 118 τὲ σοηϑίευ ΙΡΌΪΥ ἱργοῦδ- 
] 6. 
νει. ἦν Τμαὶ ἴοχ. Α ἤσυτε οὗ ουππίησ δηὰ 

τη ΐϊβοιῖοῖ. Ηδετοὰ ἀδβεσνεά τ86 Πλπι6. 1 
Οτεεὶς πογὰ ἔοσ “ἔοχ᾽ 18 ἔδιηϊηϊηδ, 1Ε 18 ροβϑὶ]θ 
τπδῖ (Ὡς ἴογτι Ροϊηῖβ ἴο Ἡδγοα β 1058 οὗ πηδῃ] 1} 685 
(σγουρὰ ἴῃς ἰηβυδηος οὐ Ἡδετοαΐα5. Βαϊ ἰξ ἰ5 ποῖ 
ςοτίαΐη ἴπαξ 118 νγγὰ8 βροκδϑη ἰῃ Οτδεκ. ---- 80, ΟἹ, 
“Ῥεγέοστη, σατοδ. Οὐυγ 1,οσὰ τηοηϊοηβ Η8 τ οσκβ, 
Ῥαοδυβε ἰὶ τψγαβ 8686, ταῖμον (ἤδη 5 '᾿νογάβ, 
ὙὩΙΟἢ δα οχοϊϊοὰ Ἡδτγοαἢβ δηχίεῖν (οἢΔΡ. 1Χ. 7). 
--- Το-ιδν δβοᾶ ΤΟΊΠΔΟΣΤΟΥ, διὰ ἴμο Ὁιϊτὰ ἀΔῪ ΘΟΠ10 
ἴο ἴ; οπᾶ, 1. 6., οὗ {πε8ς6. ΟΥ 5 ἴῃ γοῦγ σοῦ 
(Ρετοα). τ ἱβ 18 τῆς βγη ρ]εϑὶ ϑεῆβϑε οὗ [8158 τηὺς 
ἀϊδβρυϊεα ράαββασὸ; πιδϑηηρ : ἵ 88}8}}] τοτηδίῃ ἰὴ 
ΥΟῸΓ τεσ ΟΤΥ ἴπτες ἀαγβ Ἰοῶρετ. Τῆς ἀδΥ5 τηυδῖ 
πο Ὀς υπάεγβϑιοοά ἰπ ἴδῃς ΠΠ6γὰ] 8686. ϑΟΠΊδ, 
ΒονονοΥ, τοΐοσ τῆοπὶ ἴο ΗἾ5 ρσγεβεηὶ τψοσκ (“ ἴο- 
ἀδγ᾽), 8. ἔαΐζυσα Ἰδθοῦβ (΄ ἴο-τιοστοῦν ἢ, πὰ Ηἰ58 
βυΐξετίησε αἱ Τεγυβαϊοτι (ὁ ἴῃς (Ὠἰγὰ ἀδΔΥ ᾽). ϑυςἢ 
ἃ β5εη86 πουϊὰ ποῖ οΟΥΪΥ 6 ἀηυβϑυδὶ, Ὀυξ 1ὲ ἰ8 
ορροβεὰ Ὁγ ἴπε ποχὲ νεῖβες, ετς [86 ταἰτὰ Δ 
8 ἃ ἀλγΥ οἵ ᾿ουγπογίην, ποῖ οὗ ἀεδίῃ. ---- ΤῊς ΜΟΥ 
υϑεὰ ἰ8 ἰῃ ἴδε ῥγοβεηΐ ἔδηβϑε, Ὀεοδυβϑε οὖυγ Τοτγά 
φουἹὰ (611 Ἡετοὰ ἰδδὲ (Ὡς ξαΐυγε ἴο ΗἰἾπι ἰ8 ἐέν- 
ζαξ». 

γεν. 33: ἹΠονοΣ ΒΝ 61048 1 τητιδῖ (Ὁ 01 ΤΩ ᾿ΟΌΣΠΟΥ. 
ΑἸΙΒουρΡὮ 1 π|}}1} τεπγδῖη νγοσϊκίηρ ἸῺ ὙΟΌΣ ἰοΥΥ ΟΥΥ͂ 
ἔοτ ἰἤτες ἀδγβ, 1 τηυβὲ 51}}} θὲ Ἰουγπογίηρς. ΤῊΣ 
ποτὰ μοῖὰ υϑεὰ ἰβ (ἢ 5δῃηῈ 48 δαὶ ἴῃ {π6 (Ὠγεδῖ 
“ἀερατι, (νεσ. 31). υτίηρ ἔμεβε ἀδγβ οὗ ἰᾶδοσ 
οὐγ [,οτὰ π}} θ6 Ἰουγηογίηρ, δπὰ Ης »εμ ἀο 50. 
ΤῊΪ8 ἸΟΌΓΠΟΥ Μ11 θὲ ουὖὲ οὗ Ηετοί δ τουτί ΟΥΥ, ἰὶ 
158 ἔτυῃο, Ὀυϊ ποῖ Ὀδοδυβα οὗ Ηδετγοά 8 ττοαῖ. Ης 
αἀἰὰ ποῖ ἔεαγ ἀεδαΐῃ, ἔοσ ΗἜδ σ͵αϑ ροϊῃᾳᾷ ἴο τηξεεῖ 
ἀεαῖῃ. Τῆς πϑοθββῖυ οὗ ἴπῈ ᾿ΟΌΓΠΟΥ ἸΔΥῪ ἰῃ [ἢ 18 : 
ον ἱξ οδυυποί Ὁ6 [μα 8 Ῥγορμο ῬΟΣΙδὮ οπΐ οὗ ΖοΣι- 
βαῖοα. “[ἰ σδπποῖ δ᾽ (ρεου αν ἴο ἐπ ραββϑδαβθ) 
ἱπάϊςαῖος »πογαί ἱτιροβϑι Ὁ} γ. 76τυβαίελ ἢδὰ 
ΤΛΟΠΟΡΟΙΖοα ἴ86 5ἰδυρῃίον οὗ ἴδ6 Ῥγορῃδῖβ. 7 μη 
(86 Βαριϊβὲ νγὰβ Δη ἀρραγεηΐ Ἔχοθβρίίοῃ. 

εῖβ. 34,35. 866 οἡ Μαῖί. χχιὶ. 37-39, ΘΙ 
ἃ 5 γα Αγ Ἰληδηϊδίίοη ἰ8 ἐουπᾶ. Βυΐ ἰδοτα 18 πῸ 
τΤΕΆ80 0 ἔου βυρροβίηρ {παὶ 1 νἂϑ ποὶ τερβδαϊδα. 
ΎΤΠΟΙΟ τὸ νυ δίοιϑ ἴῃ ἔοτα, ἀπ [ἢ 6 οοπηθοῖξος 
γἱ ἢ τὴραὶ ργεοθθβ ἰ8 9086. --- Βονν οὗζοπ. [Γσκο 
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849 ποῖ 8414 ἃ ποσὰ οὗ ουὖ 1, οτὰ δ Ὀείηρ δὲ [6π|- 
8416 πὶ, Ὀυΐ (158 ἱπιρ1165 ἃ τα] ΤῪ ἴΠογα. 

ψεῦ. 25. Το νοσζά {τδηϑ]αϊεα " ἀδβϑοϊαδίς ̓  
οὐ το ὉΥ τῃς Ὀεβὶ δυϊμοτιεςβ, Ὀθὺὲ τοιπαῖει 
ΤΩΔΥ Ὅδ ΒΌΡΡΙΙςα ἴο Ὀτίηρ ουὖὐ τῆς δητγα Β6η86 οἔ 
τδς ταβί οὗ τῆς οἶδι86. --- ̓ Αυὰ 1 καῪ͵ εἰς. Μαῖίδον : 
“ξογ.᾽ ΤὭεσΓα [86 τοᾶβοη 8 σίνθῃ, βίπος ἴπε τά 
Ὅγ85 [Βε ΒΠΔΙΥ Ἰεανΐπρ [μὲ ἰεπὴρΡ]Ὲ ; μετα ἴδε τεῖ- 
ἜΥΘΏΟΕ 18 τΊΟΤα ΡΓΟΡΒΘΏς, “Ὑ Ηεποβέοσι, ΜΌΘΟΝ ἴῃ 
Μαίον τρᾶγκβ ἴπΠῸ Ὀαρὶπηΐϊηρ οὗ (ὃς ἀεβοϊβιίοι 

ΤΗῈ ΟΟΘΡΕῚ, ΑΟΓΟΚΌΙΝΟΑ ΤΟ {ὑὙ1ΚΕὲ. [(βΒαρ. ΧΙ. 1:--24. 

ἐωὺ ἐν Βῆονν ἰμαὶ [15 γγϑ δροκδθῃ δἴ δὴ ΘΆΓΠΟΥ 
ϑόις ᾿] Π|6 ἴῃς ῥγεαϊςεοη ὉΥ͂ τεξεγπηςς 

ἢ Ν Ὅαγ 1οτὰΒ χη 8] οηίσυ ᾿υ5ὲ Ὀεΐοστε [86 
Ῥαββϑονεσ, ὙΏδη ἴἢ6 ρδορ]ςε οτιεα, Β)εββοά, εἴς. 
Τῆς ἀἰΒοὶρ] 68 τΔΑῪ Ὦδλνε τοϊδυπἀοτείοοά τπὶ5 Ῥτο- 
ἀϊοου, δπὰ τπουρῃς ἰὲ ξ18]1]ςεἃ οὐ {παῖ οσοδβίοη, 
Ὀυξ ἴῃ ἔδοὶ Τεγαβδιεπι ἀϊὰ ποὶ βδγ (μΐ5, Ῥυξ βαίὰ 
“ἍΜ ο 5 ᾿᾽ (Μαῖι. Χχὶ. 10), δἀπᾶα οδὴ)εοϊεὰ 
(ΟΡ. χίχ. 34). [15 ἔδτ τῆογε Ὠδίογαὶ ἴο ΒΌΡΡΟΒβα 
ἐμαὶ δἰγεδαυ οὖσ 1, ογὰ τηουστεὰ ονοσ ἴῃς ἱπιροηά- 

αἵ [παῖ τηοπιδηΐ, ἰ8 ποῖ ἰουπὰ ποτα. Ὑλ686 11Π||ῈῸ ἱπρ ἔδλίς οὐ τῆς ΠΟΙΥῪ οἱ. 

ΟΒΑΡΤΕΚ ΧΙ. 1--24. 

4 ϑδαδῥαϊά Κ'εασί αἱ ἐλ οιμδε Οὗ α ῥαγίδεε, Πεαϊέρρ οὗ α ὨροῤὙῥίεαί αν, 
7Ζαδίε Ζέξεριγες, εἰοτέρρ το ἐΐε βαγαδίς οὗ ἦε Ογεαξ ϑωῤΡέν. 

Ι ΑὉ ἰξ σατηβ ἴο Ρ458, “881 ἢ8 ψεπέ ἱπίο [86 ὨοιΒ86 οὗ οπε οὗ α (βαρ. τῇ: 
186 οσμίοῖ 2 ῬΏΑγβ665 ἴο εδὲ Ὀγεδὰ οἡ [πε βαῦθαιἢ ἀδγ,3 [δαὶ 

2 ἴδεν ἢ ναϊομεᾶ ὁ δῖπι;: Απά, Ὀεμοὶά, ἔμεγε νγὰ8 ἃ οδγίαίῃ τηδῃ ὅ ἕν εόταρ. 
3 Ῥεΐογε δἰτπη ψ βοὴ δ Βαα ἴῇθ ἀγορβυ. Απὰ 7685 “δηβϑνεσίηρ τῬ' 

ΒραΚα υηΐο ἴμ6 “Ιατγεῖβ δηα Ῥαγίβθεβ, βαγίηρ, "15 ἰξ ἰανέυὶ ἴο “ τ νη 
4 Ὧδ68] οἡ [ἴῃς βαρ δίῃ ἀδγ 6 ΑπαΤ [86 ὺ Βοϊα {μοὶγ ρθᾶςδ. Απμὰ “δ ἢ πὰ 

5. Ὧε ἴοοῖ ἀέρε,ϑ ἀπ Ὠεαὶθα τ, δηά δῖ δἷπι ρῸ ;39 Απά δηϑνεγοά ἐδ τ 

τἢ6πὶ, βαγίηρ, Ὁ ΣΝ ΏΙΟΩ οὗ γοῦ 53}}41} ἤᾶνθ δὴ 8388 .1} ΟΥὙ δῇ ΟΧ ,Όβαρ. χἱῇ. 
ΓΑ θη ἰπΐο 4 ρἰϊ,123 αῃὰ ψ1}} ποῖ βίγαι  βένναυ ρὰ}} ἰτὰ οὐξ οη ἴδε 18 Ἢ 

6 5αρΡδΐβ ἀδὺ ἡ ΚΑμπὰ {με οουϊὰ ποῖ δῆβυσεγ Ηἷτα 16 δραίπ ἴο {8688 “ ὕοπιρΜαῖ, 

[Ὠ1ηρ5. 
γ7γ Απάμπερυϊ τοτῖ δ ἃ ράγαθὶα ἴο ἴποβ6 ψϑΐοὶ 156 τεγὰ Ὀἱἀάση, 

ψΏεη ες τηδγκεαᾶ δ μον, [ΠΕῪ οἤοβα ουὐἱ ἴδε οἰΐεξ τοοτ8 ; " βᾶγ- ἢ 52 ἐδὲν 
8 ἰηρ υπίο ἴθ, Θα δου τὶ Ὀἰάάδη οὗ δὴν »μημαρ ἴο ἃ ννϑά- 

ἀϊηρ,}8 5ἱ1 ποῖ ἄοψνῃ ἴῃ [ἢ6 Εἰρἢδϑ σοοχῃ ; 19 1651 39 ἃ τγοτγα ΒοῃοιΓ- 
9 8016 τηδη ἰἢδη ἴδοι Ὀς Ὀἰδάςξη οὗ ἢΐα ; Απᾶ ἢς ἰδμαΐῖ 646 ἴῃ66 

δηα ἢϊπὶ σοι 51; δῃὰ 88Υ ἴο ἴδμεο, αἷνα [18 τῇδ ρἷδος; δηά 
(δου 33 Ρερίη ψ] ἢ ϑῃδτης ἴο ταῖα [ἢ ἰογχαεβϑί τοοὰ.3 Βαυΐ ψῇἤεηῃ ἐ 806 ομαρ. ἐδ, 
μου τὶ Ὀϊάάξδη, ρὸ δπᾶ ἰῖ ἄονγῃ ἰπ ἴμ6 ἰοναβί σόοσα ; 33 ὃ (δὲ ἃ Ῥον ἔρὰ 
ΜΠΕΩ ἢ6 ἴπαὶ θαᾶς 3 ἴπε6 σοιηείῃ, ἢ ΠΔῪ Β4Υ υπίο ἔδεε, ὁ 
Ετϊθηα, ροὸ ὉΡ δίρδογ: ἤθη 8841} δου Βανε ψογϑὶρ 35 ἴῃ τῆς 
ΡῬτγδβεηοα οὗ ἴμθηὶ 5 (Παΐὶ δἱῖ δ τηϑαῖ στ 866. ἔΕῸΓ ψΏΟΒο- 2 σμαρ. χνϑϊ. 
ἐνεγ 51 Ἐχαϊ τε Ὠἰτηβεῖε 58.411 θῈ αραββά ;3 δηὰ με παῖ Βα θίΒ. δέκα χειῇ, 
Εἰ πγ56 1 58.411] Ὀ6 Ὄχαϊιθά, 

ΙΟ 

1 ἤδη 3 οὗ 16 τυΐεῦβ οὗ ἴ86 8 ρ»ἱξ ΟΔΥ 
4 τγγεγὰ ψυνδίοῃϊῃ δ Βοίοσε ἢΐπὶ ἃ σογίδἰ ἢ τῇδ ψΏΟ 
δ οῃ [86 βαθαδίῃ, οὕ οὶ ἢ (σεεσγαΐμρ ἐο ἐλ4 δετέ σεεέλον ἐΖ245) Τ Βυϊ 
8 (οοἷκ ποῖά οὗ πὶ 9 βοηΐ Πἰπὶ ΔΥΔΥ 

10 γλ6 δε: αμέλογέξἑέες γοαά Απὰ Ὧἣδ 84᾽ἃ ὑπίο [6 πὶ 
11 ἃ Βοῃ, ὄμΖ »καρῃν αεεέλογέζέες γόαα ΔῈ 455 18. Μ 6]} 
18 ΠΥ Ὠἷπὶ ΠΡ ΟἹ ἃ 14 φρεξ Ὠΐτα 16 σρδκα 16 [δτὰ ἰῃαϊ 
11 ῥΪΙδοβϑ δῖ ἰΔ0]6 18 χῃαγτίαρσε ἔδαβί 19 ομϊοῦ Ρίαζο 
30 Ἰεϑὲ Ὦδρ] 31 9}8]] σΟΠ16 33 ΤΏ6ὴ που 58.411 [) ΕΥ̓͂ο- 
3. δίῃ Ὀϊάά θη 36 ΟΠ 5ζ5.8]1] ἜΘ νοτΥ ΟἿ6 ἱμαῖ 38. ἩΠΠ0]6α 
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12 ΤῆὭρη καἰα 6 450 ἴο Ὠἰτὰ (δαί Ὀ4άε 3 Ὠἰπ), ΝΘ ἴδοι πηαῖκοϑῖ 

ἃ ΟΙΏΠΟΙ ΟΥ 8 5.ΡΡΟΙΓ, 6041}1 ποῖ ΤΥ ἔπιθηάβ, ποὺ ΤΥ Ὀγείῃσθῃ, 

παίίμοσ 88 ἐγ Κιηβιηθη, ποὺ Ζᾧ) το ποΙρΟυΓΒ ; ἰεϑί 9 (εν 

[3 450 ὈϊΪὰά [ες δραίῃ, δηα ἃ γεοοϊῆρθηῃβα Ὀ6 πηδάβ ἴῆεβ. Βαυΐ θη 
ἴοι τηαϊκοϑὶ 54 ἐδαϑί, " 0811 81 [δ Ῥοοσ, [6 πηαϊπηδά, [ῃ6 ἸΔπλέ, κ᾿, ΠΒαΡ ν. 

14 ἴδε ὈΠηα : Απὰ δου 5881{ Ὀε Ὀ]αββεὰ ; ἔογ [θυ σδηποῖ 83 γεσοτλ- " ΡΝ εῖν 
ῬΘΏΒ6 ἴῃδε : ἔογ ἴοι 58α]ῖ ΡῈ γεοοιῃρβηββά 9 αἱ 88. [6 γτεϑυσγεο- Ἐπρο ια. 

τς ἄΐοη οὗ [δε ]ι8ῖ. γἰ ΜΞ τ Υ̓͂Β 
ιῖς ΑπάπὨεη ομθ οὗ ἴπεῃ (μαΐ 5α αἵ τηϑαΐ ψὶτ Ὠίτα μοαγὰ ἴπεθ6 ἴδ᾽ τος 

[Ὠϊηρ58, με βαϊά υηΐο Ὠίπι, 4 Β] 6556 ὡς ἢ6 πὶ 5811 δαὶ Ὀγθδὰ ἴῃ ἜΡΙΝ 
Βδν, ΧΙΧ. 9. 

16 ἴῃς Κίπράοτι οἱ (οά. Τἤρδη 586ἰὰ δὲ 85 υηἴο Βίτῃ, ΓΑ οεγίδίη 5 Οοερ Μαῖ, 
17 τ τηδάς ἃ ργεδί ΞΌΡΡΟΥ, δηά Ῥδάδβ τηδηῦ : Απὰ βεηῖ ὅὅ ἢὶβ β6- δ 

νδηῖ δἴ ΒΌΡΡΕΥ 6 ἴο 540 ἴο ἴθ ἴμαΐῖ ψασα Ὀϊάάδη, (οι ; 

18 ἴογ 811] 86 (Ὠἰρϑ αἴ ΠΟῪ τεδάγ. Απὰ (ἢδὺ 811] ἢ οὐδ δοηε δε 
Ὀδρδὴ ἴο ΚΕ ὄχοιιβθ. Τῆς ἢγβί βαϊὰ ττΐο ἢϊτῃ, 1 να ὈουρὩϊ 
ἃ Ῥῖδοα οὗ στουπά, 5] δηὰ 1 σταιβϑὲ ποοθὰβ ρῸ 3. δῃὰ 866 ἴἴ : 1 ῥγὰν 

190 ἴμοε ἢᾶνα τὴς δχοιβοα, Απα δηῃοΐδοσ 8414,1 αν Ῥοιρῆϊ ἔνα 
γοΚα οὗ οχϑθῃ, δπᾶ 1 ρῸ ἴο ῥζονε [δῖ : 1 ὑγδὺ ἴδε ἢᾶνεα στὴ6 6χ- 

20 οὐδοἅ. Απὰ δἃποίπου ϑαϊά, 1 αν τηδυγὶοθα ἃ ψ]ΐο, δηὰ ἴτῆθτγο- τας χχὶν 

21 ἴογο 1 σοδῃῃοΐῖ σοῆθ. 90 (διαῖ 8 βογνδηΐ οδηθ, δῃηὰ βἤονοα 9 ἢ15 

Ἰογὰ [686 [ϊηρσβθ. ΤΏὭΏσδη (Π6 ταδϑίογ οὗ [6 ἤουβε Ὀοίηρ ΔΏΡΤΥ 

8814 ἴο δὶ5 βοσνδηΐῖ, αο οι αυϊοκὶν ἱπίο [ὴ6 βίγεεῖβ δηά ἰδη68 “1 
22 οὗ (δε οἰΐγ, δῃὰ Ὀσίηρ ἴῃ ΕΙΠΟΥ [6 Ροογ, δηᾷ (ἢ6 τηδϊτηθά, δηά 

[86 δΒαϊῖ, δὰ τῆς δ᾽1η4.35 Απὰᾶ τἢ6 βογνδηΐ βαϊά, Τ,ογά, ἰξ 18 

23 ἀοης 845 ἴδοι! Ὠαϑί σοϊητηδηᾶοδά,β δηὰ γεῖ ἴ6γα 15 τοοῶ. Αμπὰ 
[86 ἸΙογτὰ βαἰὰ υπῖο ἴδε βογνδηΐ, αο ουΐ ᾿πΐο [6 Πρηναυνβ δηὰ ἢ Μρε, αίν.. 
᾿οάᾶρε5, δηὰ ’ σοτηρεὶ “' ζάδρε ἴο σοτὴδ ἴῃ, [μαΐ τῶν βοῦυβα σῶδυ Ὀ6 45. 

24 Ἀ]1εΔ. ΕΓ] 840 υπΐο γοιι, "Ὑμαῖ ποηα οὗ ἴῆοβα τῇθῃ ΜΨὨΙΟὮ “ὃ τ 
ψαῦς Ὀιάάδη 58}8]] ἰαϑῖα οὗ ΤΥ ΒΌΡΡΕΥ. 

Ὁ Απάδο 5αἰὰ ἴο Ὠίτῃη αἷϑο ταδὶ δὰ δἰ άοη δὺ ΠΟΥ 
81: 14 82 Ὀροδυδβα ΠΕ πᾶνα ποῖ ψβογαν ἢ ἴο 
δὲ ἴῃ 8εὲ Βυῖ δε 54] ἃ δῦ ἣς 5εηΐ ἔοσίἢ 
8ὲ κὰε δεεξ αμζλογέζέδς ογεῖξ 41] δ᾽ ἃ Βε]ὰ 88. σὸ ου ᾿ 
8 Απὰ [6 40 (ο]ὰ 41 (ἢς Ὀτοδά νγγᾶγβ δῃηὰ βίγεοϊβ 
42 [Ὡς ΡΟΟΥ δπᾶ τηδίτηδα δηὰ ὈΠ πὰ δπᾶ δαϊῖ. 
48 γῆδι του ἀἰά5ὲ οοτητηδηά 8 ἀοῃα 44 ροηϑβίγδίη 46 [ῃδἱ 

ΟΟΝΤΕΝΤΘ. ΤῊΙΒ ϑεοϊίοη, δου, ἴο Γκὲ, (πουρὰ ἀουθῖῖϊε85 ἴπ6 Ἰοϊίοσ οὗ τς ξουχίἢ οουλ- 
δεν ἢ εἱ 845 Ὀδ6θ Δρϊν βίγεὰ “ἴπ6 ὅοη οὗ τάδ δδίίησ δῃπά 

ἀτηκίηρ.᾽ ΑἹ] τῆς ἱποϊάεπβ οοουττοὰ αἵ ἃ ἔδαϑε 
ἡμμῶῃ 1, 7). ΤὨδ ΡάγΆΡ]Ὲ οὗ ἴῃς Οτοδῖὶ ΘΌΡΡΟΣΓ 
ΥΕΙΒ. 16-24) τηυϑὲ Ὀς ΟΔΤΕΓΌΪΥ αἰδίησυϊππεά 
ἔτοτα δες ϑιγα αῦ οὴς ἰῃ Μαῖΐ. χχιΐ, 2-14 (ἰὨλὺ οὗ 
ἴῃς τολίσίασε ἔδαϑδὶ οὗ [Π8 Κίηρ᾽ 8 80η). [18 σἤΔρ. 
ΧΙ], 32, 23, 15 ἈΚθη 1106 ΓΆ ΠΥ, [18 ἔδδϑὲ οοουχτοά 
οἱ οὔ οὗ [ἢς ἴῆγοα ἄδγβ. 
γε. :. Οπο οὗ [0 ΤΌΪΟΙΒ οὗ ἴΠ0 ῬΠαΥἧδθ68. 

ῬΟΒΒΙΌΪΥ ἃ τοιοῦ οὗ ἴῃς ϑαπμδαση, δυὲ ΟΟΓ- 
ταῖν οἷς οὗ (ἢς ἰπῆυδηξῖαὶ, ᾿δδάϊῃρ τη οὗ δα 
ΡΑΓίν. -- θ0π [)9 βαυναῖι, ΤὮΘ 71ἐν ρᾶνα ἔεδϑίβ 
οὐ ἴπα ϑαῦθαια, [με ξοοὰ Ὀείπρ' ργεραγεὰ (ἢς δ 
Ῥγανίοῦβ. Τὸ ουδίομῃ ζᾶνε Γ86 ἴο στοδλῖ δρι1568, 

ἐηΐ νγὰ8 ορϑεσνεά. Α σε οὗ συκβίβ 
ΕΘ ΡὈσεβϑθηΐ, Δ] ῬΠΑΣ96 685 (νεῖβ. 2, 7). - 
Ὕοτο Ψψαϊοδίπα, εἰπι. ΤὭς ῬΠδτιίβααβ, βίπος ἐπδὲ 
οἷ.85 νγγὰβ ἰαϑὶ ϑροόκδθὴ οὗ, ψγεζε τδιοβίης ἰξ Ης 
ψου ἃ ἀο ΟΥ 584 Δηυ ΐησ ἩΠΙΟΒ που]ὰ ξαχβῃ ἃ 
ἔτει ἔοσ ορροβίηρ Ηἶπη. Τῆς ΒοΟΒρΡ ΔΙ ΕΥ͂ νγᾶϑ 
ΟΒ[116. 
γεσ. 2. Α οὐχίαϊῃ τῶδὴὶ Μ8Ὸ πδὰ [Π0 

ἘνἸάφηεν [18 ἱποίάδηξ ἴοοῖς ρἷδος Ὀεΐοσεα (86 
64] (να. )). ΤῊ τηδῃ νγᾶβ ποῖ ἃ ψζυξβὶ (γΕῚ. 
4), δῃὰ νᾶϑ Ροβϑίθ]υ ῥ]δοδὰ ἴδβεσα Ὀγ ἴδε Ῥμδχί- 
Ξε ὙΠ ἃ νἱονν ἴο δηΐδηρσὶο τὰ Ιοτὰ. 

δ΄. 3. ΑΠΦΨΟΣΪΙΡ, ἡ. 4., (Ὡς τουρσὴΐβ οὗ δα 
Ῥματίβεαβ. ἴδ ἱΐ Ἰασίαὶ, εἰς ΤὨΪ8 ππεαρόξιρα 
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αυσβίοη ον] θη ΕἸ αιτγαϑβεά ἔποπα. 18 [Π6Ὺ 
ΔΗΒΉΘΙΘα γε8, ἴῃ οσολβίοῃ οὗ βηάϊηρ ἔδυ! νγᾶβ 
ἸΔ Κα ΔΎΔΥ ; 1ξ ἢο, ἴ86Υ οουἹὰ ὈᾺῈ ομεγρεὰ στὰ 
ψγληΐ οὗ σοσηρδϑβίοῃ. 

γετ. 4. Βυϊ μοϊὰ [οΐς ῃοδοθ.0. ΤΏΟΥ 
οου]ὰ διἰἰοηὰ εαβϑίβ οὐ ἴπ6 Θαθθαίῃ, Ρυξ οουά ποῖ 
ΒΔΥῪ ἴμαΐ ἴξ νγγϑ τρῃϊ (ὁ 64] {π6 βἰοῖς.υ ΕὈσιῃδ)- 
ϑηι 8 ΑἸΥΑΥΒ ἰδ}8 ἱποοῃβίβίεης. ὙΕΙ͂Σ βίϊσηος 
τ723 ἃ σοηΐοβϑβίοῃ οἵ ἀδέεδι, Ββογονοσ. ὙΏδη ολτδ 
τῆς Ὠοδ]ίην. ---ϑοηῖ εἶπ ἀσαγ. Εἰς ν͵δὰϑ ποῖ ἃ 
δυεδϑί. ΤὨΘ τορυϊα τγᾶβ ποῖ ρίνθῃ ὉΠ] ἃἴοῦ ἰδ ς 
πιλῃ Βαα Ὀδδῃ βεηΐ ΔΎΎΔΥ. 

νεῖ. 5. Τὸ ἃ δὸὺῃ ΟΣ δὲ Οσ. Τῆς νγεῖρῖ οὗ 
ΔΟΪΒΟΣΙΓΥ 5 ἔοσ τῆς τεδάϊηρ “4 βοη.᾽ Τῆς τπουρῆς 
[6 πῃ ἰ5: [8 οὐ [ἴῃς ϑδδραΐῃ γοὺ 86] ψδί 15 γΟΌΣ 
οσσῃ, [6 ὴ ΒΕΙΡ οἴδετβ (ἴονα (ὮΥ πο ΟΣ 48 (ἢγ- 
861). ΤὨς σομημιοῦ τοδαϊηρ ; “3ΔΠ 438 ΟΥ̓ Δ} ΟΧ;᾽ 
Βυρρεϑίβ (Π6 ϑδτηθ διρυτηθηῖ 45 ἴῃ ΟὮΔΡ. ΧΙ ῥ 
Ι6; τὸ γοὺῦ σου ἀο (15 ἔοσ ἃ ἀυτῃῦ δηἰπιδὶ, 
ΤΌΘ ΤΟΙ οΟΥ ἃ πυπιδῃ ὈΘΙΏΓ. --- ΚΔΙ16 5 ἱπίο 8 
011. ΑΒ ἴῃ ΟὨΔΡ. Χὶϊὶ. 1, τό, νὰ δηὰ Ποῖα Δῃ 
ΔΠΆΪΙΟΡΥ Ὀεΐψαοη ἴῃς ολ8βς οἱεἀ δηὰ ἴῃς οοπάϊ!οη 
οὗ ἴδε ἀγορβῖοϑ) πιδῃ ; ἴδε ἀδῆροσ ἰὴ τῃς γγ6]}} νγῶ8 
[μδὲ οἵ ἀτγονγηϊης. 

γεγ. 6ό. Δπὰ ἴδον οουἹὰ ποῖ. ΤῊς ἀτρυπιοηῖ 
45 σοηοϊυβῖνο. Τῶυβ (λπαγίοα δηὰ ΟΥ̓ΘΓΟΟΣΏΘ, 
ΜΕΥ ἀουθῖ1ε88 μαϊεὰ Η;π ἴῃς τροσα. 

6Γ. 7. Α ΡΔΙΆΌΙΘ, ἰῃ τς ψἱ]άσβὲ 8656, βίποα 
186 Ἰδλησυάᾶρα 18 ἴο Ὀα ἰαΐκοῃ ἸΣἴ ΓΑ ]]γ, του πιδᾶς 
1η6 α5818 οὗ ἃ ζεῆοτγα) τΟΓγᾺ] ἰε55 0} {νεσ. 11). --ς 
Τμοαι (μδὶ 619 Τῆς ἰηνϊϊεὰ ρσυδδῖβ, 
ἀν! 6 ΠΕῪ πυσηεγουϑβ, ΟΓΕ ΠΟΥ͂ αὐγνίηρ. Το οἰδεῖ 

ὟΝ ε ΒΌΡΡΙΥ “Αἱ [40]6  ἴο ἀνοϊά ἀτΙσυΐγ. 
6 οονεϊβα ρδοεβ (οορ. Μαῖξ. καὶ. 6,) ὑεῖ 

Αἵ τῆς τη] ἀ]ς ἐ8}0]ς, Ἰοἰπίηρ ἰῃς ὑπὸ 5ἰἀς 120]68. 
Αἱ ἃ Ἰασρε ἔεαβέ [15 ἰΔ0]6 σουϊὰ Ὀε Ἰοηζ, δηὰ ἰῃς 
ῬΙΔοα5 Πυσηθτοῦϑβ. 

γεσ. 8. ἴο ἃ ἴοδδὶ. Τῆς ρτεαίεβὶ 
ξεϑαν!ν, τ ἤεγε αυςβοηβ οὗ ρίδοα οσο (δηᾶ σα 
81.111) οοηδίἀἜγεα οὗ τιοϑί ἱπηιροτίαποο. ΤῊς ἢ 
δΒιισραβίβ ἃ γεΐεσθησα ἴο ἴῃς ἔδαβϑὲ οἵ ἴδς Κίηραοχα 
οἔὗ οὐ, νυ (ϊ8 18 ποῖ ἴδ Ῥυϊσηδτυ ἱδβουρῆϊ, 
Ουγ Ιογά ᾿τηθαϊλίο]ν δέου σορσεβθηῖβ ἴῃ6 οΪ258 
Ὑἤοηι Ης ἰβ πον δα ἀγεβϑίηρ 5 ἰπνιεαὰ ἴο ἴδ 
ξοαϑί, Ὀὰΐ ποὲ αἰϊεπάϊηρ ἃ (νεγ. 18). Τῆς πιδη- 
ἤοῃ οὗ δῇ οΥϊΠΑΤῪ ἔεαϑὲ τρῶς αν τηδᾶς (ῃς 
του ΚΟ ἴοο ροϊηξαα. --- ΕΟΤΘ ΒΟΠΟΥΘΌΪΘ, εἴς. δυο 
8 οἣα ψουἹὰ Ὀς δη δα ἴο ἴῃς ΒΙΡΉΕΙ Ρδος, δηὰ 
αἴ ἃ ποααΐϊηρ νψουἹὰ οὈϊαΐῃ 1, 45 ἴῃς ποχὶ ψεσϑα 
ϑῆονβ. Βυῖ [18 ΓΕΒ] 18 ποὶ ἴῃς τηδίη τοᾶβοῃ 
ἴογ ποῖ ἰδικίηρ (86 ΠΙρμεβῖ ρἷδοα. 

ει. 9. Ηο [δαΐ Ὀαὰθ {{96. 
800 ἴο ἀδοίάς Ὀοίῃ ἰπ (ἢς ΠΊΔΥΥ δηα ἀδθαροῦ 
ΔΡΡΙ Ισαἴοηϑ οὗ ἰδ 6 ρασβῦϊο.--- Απὰ ἔδπου δμδῖς 
Ὀοκίπ τ ἱῦλι εἰαταθ. “Βορίη᾿ Βιη5 δὲ [86 ΠΠηρεσίην 
ἴη ἰῆς οσονεῖεα ρῥ]αςς, δηὰ ἰἢς βῃδηιε σὶβϑεβ 45 ἰἢς 
οὐ ϑεξδ θη οπα ρζο65 Ἰοσεσ δηα ἰονευ. --- ΤῈ9 Ἰοσ- 
θδὲ ῬΪ]Ϊδοθ Ἐαυγίπεϑὶ ΑΥΓΑῪ ἔσοσῃ (ἢ ΒΟΠΟΥΙΔΌΪΕ 
Ῥίδοεβ, βίηος ἴῃς ἱπιουτηθάιαῖα ομ685 τόουἹὰ Ὀς 8]- 
ΔΙΤΟΔαῪ οοουρίεά. 

ψεγ. τοθ. Τῆς ορροβιὶίε οουγβα δηᾶ 115 γεϑῈ} 5 
16 ἀεβοῦθαα. ---Τδί, Οὐἦ Τιογὰ ἄοαβ ποῖ Ὀϊὰ 
Τῃδπλ ἴδε ἃ ἰοῦ ῥἷαςο, ἔον “ἦε ῥώω»2ονε οὗ Ὀεϊῃρ ναὶ 
Ἀρῆοτ,. Τῆδῖὶ νου] Ὀ6 ξαῖβε Βα π}}} 1 ἴγ. ΤῊΪ5 ταβυϊ 
15 ἴΏ6 Ρυγροβα οὗ Οοά, νῆο σοϊημπλαπαβ [8 σοπ- 
ἀυςί. --- δνο Βοποσ, [1ἰ., " βΊοσγ,᾽ ἴῃ οοπίγαϑὲ τ ἢ 
᾿βῃδηγθ᾽ (ν6γ. 9). “Δ ΟΥΘΏΙΡ᾽ νὰβϑ ἱπιεπάδα ἴο 
ΟΟΠΥΘΥ [ἢ6 5δῖη6 1468. --- ΤΕ͵ 15 ποίῃῖηρ ἴο γᾶ Γ- 
Ταηΐ (δ ἰάδθα ταδὶ οὔὖῦγ Τοσγὰ δπὰ Ηΐβ αἶβοὶρ 65 
γΕΥΟ ἘΠΘΙΏΒΟΙΪν 65 ἰῃ ἴῃς Ἰοτγεῦ ῥἴδοθϑ, δπὰ ουρσῆξ 
ἴο δᾶνα δε ἰηνϊϊεα ἰο σοῖηα ὉΡ ἰρῃεσ. ϑυςοδ 
᾿π5 ἀρουὶϊ ῥτοτηοϊίοη δἱ 4 Ῥμδγίβεςβ ἔθαϑὲ νουἹὰ 
Ποῖ ΘΟΠ16 ἔσο ΟἿΥσ 1,οσά. 

ΤὨς ῬΙΌΡΕΙ ΡΕΣ- 
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ψεγ. 11. Ἡσδοὰ. ΤὨΣ βδῖης ποσὰ ἴῃ ὈοΐΒ 
οἴδλυϑεβ. Τῆς ῥγηορ]Ὲ Πόσα δεῖ ἔοσῖ τᾶβ σὸ- 
Ῥελιεὰ οὖν Ἰιοσὰ οὔ ἃ ὨυμῦοΣ οὗ οσοδβίουβ 
(Μδῖῖ. χχινῦ. 12; [ἰὸς χν]!. 14), πᾷ ἐοιτηεὰ οὔς 
οὗ ἴπ6 πλαΐῃ (τυ }5 οὗ ΗΠΪΐβ5 ἱεδοδίησ.  ε σὲ ἴο 
ἌΡΡΙΥ ἰξ ἴῃ ἰδς πὶ άεβε βεῆβε, θαΐ Ἔβρεςοῖδν τὶ 
τείοεσοηςα ἴο ἴπε ἰεϊηράοιῃ οὐ σοά (νίετεα 45 ἃ 
ἔεαϑῖ), ἱπίο ψΒΙΟΒ βίας οὐ ὄὌχδὶλἤοῃ Οὐἱν ἴδε 
ΒΌΏΡ]ς δηΐοσ, 116 [ἢοδ6 ῆο ἐχδαὶὲ ἐδμειηβοῖνοβ, 
ὨΟΐζ ΟἾΪΥ ὁ ποὲ ἐπίοσ, Ὀπὲ ἀτὲ σαὶ ἱπῖο ἃ βίαϊε οὗ 
Ροϑινς ἀραβειηδηΐ, 
ΕΣ. 12. ἴο ὲπι δἷδο ἔμδὲ! δοὰ διἰδᾶθι Αἰἶτο. 

ΤΉΘ6Β6 ΓΟΙΏΔΙΪ 8 ΡΥ ἴὰδῖ ἴδ ἤοϑὲ οὐ [18 οσοᾶ- 
βίου μὰ ἱηνϊ εὰ ἴδς ομεξ Ῥεγβοῃβ οὗ ἴδε ρίδοβ, 
δηὰ τῃδὲ ἢς ἐχρεοϊεᾷ ἴο τεοεῖνε βοιὴς σζεϊυχῃ ἔγοσῃ 
ἴπεπι. Ι νγῶδϑ ῬΥΟΡΔΟΪΥ ἱπ 4 ἴον ἴῃ Ῥεσεᾶ, 
ὨΟΙΓΠΕΙ ἃ ἰᾶσρε ΟΕ ΠΟΥ ἃ τυγαὶ αἰδίτὶςι, Ὀαξ 7υβϑὲ 
οὗ ἰμδὲ ἰηἰοτιηδάιαϊα κὶπᾶ, τόσα αυσϑίομβ οὗ 
Ῥοβιοη ᾶζὸ ἀδεπχοά 8οὸ ἱπηρογίδηϊ, Τῆς ὙΠ0]6 δο- 
οουηῖ 15 Ἐχο οἰ ηρὶν δρὶ δηὰ ἴστυς ἴο 116. --α 6411 ποΐ 
ὯὮΥ ἐτίϑυδδ. “(ΟΔ1]]},᾽ ἤδτα τθ8 8 ΤΏΟΣα ἰμδῃ “ἷἴῃ- 
νἱῖς,᾽ 1 ᾿ρ1165 ἃ Ἰουὰ οΔ]]Π τσ, δῃ οβίθηϊδουβ 
ἱπν δίῃ, 50 [δαὶ ἴ6 τΠΟῸ]6 ἴονγχῃ Κπονβ οὗ ἴῃς 
δηϊογίδιπηθηῖ. Τῆς ποτὰ Ὑ7}}} Ὀδασ Ροπάςσπηνσ 
ΠΕΙΘΥΕΙ ΡΘΟΡΪῈ βουπὰ ἃ ἰτυσροί Ὀεΐογε ΤΠΘΙΓ 
εαβίβ ΤὨ158 ἰ5 ποῖ ἃ ρΡοβνθ ὑῥτυοβιοη οὗ 
επιοσιδίηίηρ οὔθ᾽ 5 ἔσίεηβ πὰ πεῖρῃροῖβ. ϑύυο 
ἱπίεσγοουγβε 8 ἰδίῃ ἔοσ σταηϊοα. ὙΝμδὶ 15. ἔοσ- 
διἀάδῃ ἰ5 ἰδς ἐπουρὰς ἐμαὶ ζἐξν ἐς ἀοερβέϊαδεν, οτ ἴῃ 
1156} ὈσαιβονγοσίὮγ. -- Α ΣΘΘΟΣΊΡΟΣ89 Ὧθ τηϑὰθ {1|06. 
Ἐδδβίβ, εἴς., ἃσὲ ἰδυρεῖν τοσο τηδίζογϑ οὗ Ὀυβίη 658, 
ποῖ οὗ Κἰηάης58β. Τάκοη ἴῃ οοπηδοῦοη Ἡ]1ἢ νοσ. 
14, 1815 ᾿πλ0]}165 ἐμαὶ Ἔνεγγδίηρ οὗ ἴδ κίηα, μου- 
ἜνΟΥ ΔΠ ΟΣ ΑΌ]ς, 45 πὸ Εἰ ΤΟΓΆ] 4012]1γ, Ταβ 5 
πῃ Ὧο τευγασαὰ ἰη ἴῃς δπιζυτα του], --- ΑἸ] Ἔχρθῆβεβ 
ἔοσ δου ΔΙ πη, [ΟΥ̓ ἩΓΏΙΟΣ 'ττὸ ὄχροοξ ἃ Γοζυσηι, 
Δ16 ἜΧΡΘΏ565 οσ “2}} δηὰ ηοΐ ἔοσ οἴμεσβ. [18 βυς ἢ 
δηἰοσίδίηπιθηΐβ ὑγονδηΐϊ γα 8] ΒΑ Υ (νοῦ. 13) [ΠΟΥ 
τὸ ξουδί ἀάδη, 

γεν. 12. Βιά. Νοὲ (06 ποσὰ υϑε ἴῃ νεσ. 
12; ἴδε αυἱεῖ την] Διίοη ἰβ τοδηῖϊ. ϑουπαϊηρ ἃ 
αὐπορεΐξ Ὀεΐοτε βυςο ἢ ἃ ξϑδϑὶ 18 ἑἐοσθίάδη ἰῃ Μαΐίῖ.Ὶ 
ΥἿΟ Σ, 2. -- Ἦ86 ΒΟΟΣ, εἴο. ΤῊΪΒ ἰ8 ἴο Ὀ6 ἰδίζθῃ ἃ5 
ἱποϊυάσίηρ 411 πλοᾶς9 οὗ ὑσχγον! ἀἴησ ἔοσ ἐπα ψϑπῖβ οὗ 
[ῃς οἾ455865 τεξειτοὰ ἴο. Τθοσε ἰβ {|| ἀδῆσεογ 
ἴηδὶ 1 τῖ}] ] 6 υπάετϑβίοοά ἴοο ᾿ἱΐογα! γ. Α5 1δ68 
8816 οἶλ5565 16 βρόκδῃ οὗ ἰῃ ἴῃς Ῥασγαῦϊα (γυεσ. 
21), ἴξ 8 ἃ ἔαὶγ ἱπέδεσοπος [δῖ 'ἰῃ 80 ἀοίηρ γγ ξ0]- 
Ἰονν Οοὐβ οὔσῃ ἜΧΆΤΡΪΕ. 

ψει. 14. Απὰ ἴδοι βμδῖς Ὅ6 Ὀϊ]οδαθᾶ, Οθ08180 
ΤΟΥ δδνὸ ποῖ ψΒοσονντΣ [0 ΣΘΟΟΙΏΡΘΩΔΘ [860. 
ΤῊΪ5 ἱπρ 1165 [παι 186 Ῥεπενοϊοποα ἢ88 Ὀδοη ἀοπα 
πἰΐμουϊ ἤοΡο οὗ τεΐυγῃ, Ἔἐχοϊυάϊηρς [6 τεοοτηρθῆβα 
ἔτουχ “ἴῃς ργαΐβε οὗ πῃηοη.᾽ Τα ρῥτγοοῦ ἴῃδλῖ ἴῃς 
ΒΙοββίηρ Ὑ7}}} οοσὴς ἰ8 δἀαςβα: ὸΣ ἴδου δμαὶῖ ὃθ 
Τοοοπιροϑμηδοᾶ, εἴς. ἘΑΥΓΪΥ ΓΕΟΟΙΆΡΘπΞς διηουηῖβ 
ἴο ποιπίηρ ; 1ὲ σίνεβ πο Ὁ] βϑίησ. ΑἹ] ουἶανγ 
τῆς ΠΟΡ6 οὗ τεζυσῃ 15 ἃ τα τς αρόμγῆῥει, ὍΡΟΣ 
5615. Βυῖ ρντονϊαΐηρς ἕοσ ἴπε ροοῦ, εἴς., 15 ἰδῃαϊησ 
ἰο (ἰδ Ιοστὰ ; Ης Ὑ11]} ΤΕΡΑῪ ἱΐ, απᾶ 5 ργογηἶθε 
ἦβ ἰῆς ΒΕου ΠΥ ἔογ (Ὡς Ὀἰεβϑεάῃςββ τεξοσσοα ἴο. 
Ουγν Ιοτὰ, οὗ σουτϑα, ἀοδθβ ποῖ ἤόσα δπΟΟΌΓΑΣΘ 
Ομ ,»0» 1.ε ῥώγζοῦς οἵ οὈϊαϊηίηρ ἃ ἔαΐζυγα ταὰ- 
πατὰ. ὙΒα γονασζα σοϊη68, Ὀυΐ 1 18 511} οὗ στδοεδ. 
-- Ιῃ [10 τοδυστϑοίΐζοι οὗ [80 πεῖ. ΤῊϊΪ58 τοΐεσβ ἴῸ 
(6 ,Μγε τεβυστεοιίοη, δηὰ ἱπιρ}}ε8 ἃ “ἐεομαῖ ΟὯδ 
(ςοῦιρ. 1 Οογ. χν. 22; 1 ΤΆ688. ἷν. 16; Βεδν. χχ. 
4, 5"). Ουχ Τμοτὰ 5878 ποϊμιέηρ οὗ δὴ ἱπιεσνοηΐησ 
δ πο Ὁυλ τῆς ρσυεϑῖ σγῆοὸ βροόοῖε πδχὲὶ 67]- 
ἀδηῖν 4110 ἀ 65 ἴο ἱἰϊ. 

εν. τς. Οη9 οὗ ἴποι, εἰς. Τῆδ Τσοζηρδῃ 
τηΐθ “ομθ᾽ νγᾶϑ ἰὴ ἀπά ἴῃς ρδγδῦ]ε ψὩ]ς ἢ ἢΐ8 ΓΟΠΛΩΤΣ 
οΔ]1ςἀ ἐοτίἢ, ορροβὲ ἴδε νίενν [μα΄ ῃς βυταραιἰζοὰ 



ΓΒΑ». ΧΙΨΝ. 1-24.] 

ἢ οὐ Τοτά. ϑοηις ἘΠΙῺΚ ἰξ νγῶ8 τ σον Δ 
αἰϊετηρί δἵ ἃ ἀϊνεγβίοη ; δίποας οὔσ 1, σα δ σϑῃιασκβ 
ὝΕΙΕ ὈΠΡΙΘΑΒΔΠΤΙΥ (6]]Ἰηρ. [Ι( 18 τῆοσα ὈΧΟΌΔΌ]ς 
ἴῆλι ἰδ ς πγλη, Ὠοδγίηρ οὗ ἴῃς τγεβυττθοίοῃ οὗ (ἢ 6 
μὰ αἴ οὔςα ἱδουρῃῖ οὗ (ἢ6 ρστεαῖ ἔεαδε (6 π}}}- 
ΘΏΏ141] ἔβαϑὶ) ὩΣ [ῃς [68 Ἔχρθοϊεα πνου]ὰ 
ἔρον, δηὰ ἴυ5 Βροκὲ ἢ ἴῃ6 σομιθοη [δ ν- 
ἰϑῃ ἰάδα ἐμαί 18 δατηϊββϑίοῃ ἴο [πδὲ ἔθαϑὲ γγᾶβ ἃ 
ςογίδ  ἰΥ. 

Ψεῖβ. 16-24. ΤῊΣ ῬΡΑΒΑΒΙῈ ΟΕ ΤῊῈ ΟἌΕΑΤ 
ΘΌΡΡΕΕ. ΤΠδ ἕοτος οὗ τῃ6 ΕΠ 8ἃ8 ΔΠ Δῃ- 
ΒΟΥ ἴο ἴῃς συσϑί 15 (Π15: “ΝΥ δὲ δανδηΐδρε Ἵδῇ 
ἰξ θ6 ἰδδὲ γου, ψ τ 411 γουγ 8εδιηπρ ἐπ υϑίαβηη, 
Ῥταΐβε (ἢ ς ἰωρῥιηεία οὗ ἴποβε το εαἱ Ὀγεδὰ ἰπ 
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τῆς Κιπσάοτῃ οὗ σοά, ἰξ γοὺυ δηὰ ἴποβϑα ἰκ σου, 
Δἰμουσὴ γοὺ ἃζὸ ἰην εα, τοίυβα ἴο οοπε." ---- ΤῊΘ 
ΡΑΓΔΌΪς οἱ ἴἢς πνεἀαϊηρ οὗ ἴῃς ΚΙηρ᾽5 βοὴ (Μαεῖί. 
ΧΧῚΙ. 2-14}, ἀο]νοτεα Ἰδίετ, 18 τυσἢ 5.ΓΟΠΡΟΓ 
1ΠΔη [ἢ]5 ος, Ὀσησίηρ ουξ τλοτα ξ0}}ν [Ὡς τδουρῆὶ 
οὗ Ἰυάρτηρηῖ. 

γεσ. 16. Α οθγίδίῃ θδη. Ἠδεῖε σορσεβεηπης 
Οοά, 5ἴπος τῆς ρᾶγδῦ]θ σοῆνουβ ἃ ἰεβϑοὴ δρουΐ 
εδϊϊηρ Ὀσγοδαὰ “ἷῃ 6 Κἰπράοιῃ οὗ ἀοά᾽ (νεγ. 1 ἣ): 
“-Οαἃ τοδί δΌΡΡοσ. Τῆε ἤρυτχε βυρσρεβίοα ΌΥ [ἢ 6 
Ἰδοῖ γολατκ ἰ8 ἴα ὉΡ. Οοα Ῥγχεραγεβ “8 ἔδαϑβί 
οὗ ἔαϊ [ἱησε᾽ (18. χχν. 6), μι οἢ 15 ἴο ου]ηπιίηαῖς 
ἴῃ ἴῃς ΤΔΙΤΙΆσ6 ΘΌΡΡΟΙ οὗ ἴδ6 180. Τῆς ἱπι- 
τηςαϊαΐα Γεΐδογθηοςα 18 ἴὸ ζοβρϑὶ ρυνιεροθ. ὟΝ Ἂς 

Α ϑῦρροι ὅ8.ςθηο. 

ἴδς Ι,οτἦδ ΘΌΡΡΟΙ 158 ποῖ αἰσθςῖν Αδἰϊαεά ἴο, ἱΐ 
ΤΩΔΥ ΜῈ]}1] Ὀ6 τερασγάδα 48 ἴδε βίρῃ δηὰ 564] οἵ ἴῃς 
ῬΠνΠερα5 Παῖε τορσαβοηῖϊεα, ἀπαὰ 45 (ἢ6 μ]εάρε 
οὗ ἴἰὰς τηοτὰ ρἱοουβ ἔθαδί ἴῃ τῆς ἔυζατζο. -- Απὰ 
Ῥαᾶθ ΤῊΘ “τηδηγ᾿ τερσγεβεηΐ ἴῃς Τεν8ἢ 
ῃδἤοῃ, θα ΘΒρθοΐδ Υ [6 ῬΏΑΓΙβθο5 δηά [ἢ ΓΌΪΕΓΒ 
(5:6 νϑσ. 21. Τῆς δγϑι ἰηνιϊδίίου νγ885 ρίνθῃ 
Γγουρσὴ [86 δηοίοηϊ ὑσορῃςεῖβ, (ἢς ἔοαϑὶ θεϊηρ 81{}] 
ἷῃ ἰῆς ξυΐζυτεα. 

γεν. 17. Βοιΐ εἷς δοχσυδῃΐ. ΤῊ5 νγἅ8 υ808] ἴῃ 
ἴῃς Εδϑί (οοτρ. Μαῖϊ. χχὶὶ. 3). Α8 υὶ οἣς 86ῖ- 
νδηΐ ἰ5 Βρόκδη οὗ, ἀπα Ὀυϊ οπς βυς ἰηνὶδτίοη, τς 
ταυβῖ ὑπαετβίδηα (ἢ15 45 σεργεβεηίηρ ΟΠβὲ Ηΐπι- 
8611, ὙὯΟ οᾶτης ἴο ἴΠο56 ᾿ηνιοα, βανϊηρ : ΘΟΙΏΘ, ΖῸΣ 
Ἐαΐπρα δῖθ πὸν χοδᾶυ, {. 4., "τῆς Κίηράοτα οὗ 
Βεοᾶνδβῃ 18 δὲ δβαπᾶ᾽ (Μαϑίί. ἵν. 17). 8:66 ἔυγίπευ οἡ 
Μδῖι. χχὶὶ. 4. ΤῊς ἱπητηεαϊαϊα ἰηνϊϊτδτίοη 18 θαβοά 
Οὐ ἴπε ἕδοϊ, μαῖ ρσδραζγδίίοῃ δὰ Ὀδδϑὴ πηδάθ. 
“Α]}᾽ 15 ἴο θ6 οὐἱἰςα, Ὀυΐϊ 8 ἃ οσοττοοῖ ἐχρίδπδ- 
οπῃ οὗ ἴδε ]] βεηβο. ΤΏ ροβρεὶ, ἐδ ΐηρ οὐ τῆς 
ἔαλςῖβ οἵ βϑαϊνδίίοῃ, γερϑαῖβ [18 δηπμουποειῃηδηῖ ; 11 ἰ5 
ΑΙΎΑΥΒ ἃ Ιηοϑϑᾶρα βοηὶ τὨγουρῃ ΟὨτγϑὲ (“ Η 8 
Βεσνδηῖ᾽). 

γεσ. τ8.. πὰ 811. ΤΠ Ἔχοθρί ἢ 5 ΔΙΠΟΩ 
[86 ΓΌΪΘΙΒ πὰ ῬΠΏΔΓΙΒ665 τοῖο 80 ἔονν, (Πδὲ (δ 8 
ἔδδίυγε οἵ [6 Ράγδθ]ε πιίρῃϊ γε ]] Ὅς ἰλυ8 5ϑἰαϊεά, 
--ὙἘΠῖἠΡ᾿ οὴθ οομδοηΐ, ΟΥ Ά “δοοοχά., ΑΙ] ἱπ τδς 
δαῖηδ 5ρΡ᾽ γΐ, δἰ ̓ πουρἢ (ἢς ἀχουβεβ ἂς αἰβοσγεηΐϊ 458 
Ὑ611 28 ἴῃ ἸΏΔΏΠΘΓ ἰῃ ΜΓ ΠΙΟὮ ΤΠΕΥ͂ ΕΙῈ τηδασ. 
ΑΙ] ποτα ῥσοσηρίδα ὈΥ τυογίαϊέγισες, ΤΠουΡ ἢ ἴῃ ἀξ 
ἔεγεηϊ ἔογῃιβ. --- ΤῸ σρδῖτο οχοῖθθ. ΤΏΘΥ ΔΟ Κη ]- 
εἀγχεα (ἂς οδ] γραϊοη ἴο βϑοΐηε δχίξηϊ, ---Ἶἰ Βδνθ 

δῦ ἃ Βο]ὰ, εἰς. ΤῊ 8 τερσεβϑοηῖβ (ἢς τπδῃ οἱ 
Ὀυβιη685, οσουρὶεἀ ἩΪῊ 5 ροββαβϑϑίοῃβ, γεῖ ἠοῖ 
πποουτίεοιιβ, Ὀὰΐ Ρ]ΘΔαΪΏρ ὨδΟςβ5 γ : 1 συδὲ πθϑὰδ 

80 ουὖΐ διὰ δο01:, Νοῖ [δαὶ δα δὰ Ὀουρδὲῖ τι ἢ- 
ουΐ βεοΐηρ ἴἴ, θυΐ (δι ἱξ πεεάςὰα Ἰοοκίηρ δέζσ, οἵ ἰὶ 
ΤΩΔΥ ΤΟΙΘΥ ἴο ἃ Οἤδπος ἔοσ ἃ δαγραὶη, τὰὶοἢ ἀ6- 
Ῥεπαςὰ ου ἢΪ8 ροίηρ ουϊ ἴο 866 ἴδε Ἰδηὰ υϑὶ [Π6η. 
ΨΥ. 19. Ζ δβανὸ Ὀουσμὶ νο γόκο οὗ οσϑῃ. 

ΤῊ]5 οἠς ἴοο 15 ἰηθογεά ὈΥ͂ 5 ροββεββϑίοῃβ, Ραΐϊ δ6 
ἄοεβ8 ποΐ ρ]εδα πδοἊβϑιν ; ἢς νὰ βοΐπρ' ἴο ὈΓΤΟΥ͂Θ 
ἴδμομι, μδα βἰασγίεα 28 1 γοσο, δηὰ ῥτοΐοσγοα ποῖ 
ἴο ΔΙἴδῚ ἢὮ15 ρίδη. Τρ ἤσϑβιὲ τερσοβεηΐϊβ μα 50 
2γεσσεαῖ πὶῖῃ Ὀυβ᾽η 6585, [δὲ 6 (Π1ὴΚ8 ἢς ᾿σαπηοΐ 
δηὰ πι6 ἰο αἰϊεπὰ ἰο ἃ δἷσβεν οὐ] ζαϊΐοη το ἢ 
ὃς 5111] Δοκπονίοαρεβ; ἴῃς βεοοῃά, οπα 80 2,2227- 
ἐείφα ἴτι Ἦΐ8Β ψΟΥ]ΑΪΥ Ρ]Δπ5 ἰμδὲ ἢς Ὑ}1] ποῖ σϑ]ἢ- 
4υΐθῃ ἴμ6πι, [πουρσὴ μα ἔεε]5 ἴμαῖ ἢδ τηυβὶ Ἔχουβα 
δὶβ σοπάαςξ, 

γεν. 2.6. Σ δβιᾶδνὸ σηδιχίοἃὰ ἃ τὶΐθ.0. Ασςοοτάϊηρς 
ἴο ἴῃς Μοβαὶς ἰὰνν (Ὁ ευῖϊ. χχὶν. 5), ἃ ΠΟΎΪΥ τλδγ- 
τὶ ἃ τηδῃ νγν85 ἔγεε ἔγοτι τΔ]ΠΠΆΤΥῪ Οὐ ΟΣ ἃ Ὑεᾶγ. 
Ἡξεπος {πὸ δοτυρὶ ἴοπα : δηᾶὰ Ψμποσζοζοσο 1 οδησποῖ 
ΟΟΏΘ. Ηοτης δηραροπιθηῖβ ἃῖὰ οὔζεῃ ἴδ τηοβὲ 
ὈΤΟΒΒΙηΡ, 45 (ΠΕΥ͂ ἅγε 4180 ψἤεη βδηοιβεὰ [6 
τηοβῖ ριουβ, Ὀιιϊξ (ἢ6 ὀχουβε ννὰβ ποῖ νδὶ᾽]ὰ : [ἢ 6 
ἱηνι δου δα Ὀεδη δοςορίθα Ὀοέοσε, ἴδ 6 νἱξς 
βῃου]ὰ βανῈ Ὀδδη ἱπάυςεα ἴο γσὸ στῇ Πΐπι, οἷς. 
Βδοὶς οὗ 811 τη}}8 1165 τῆς ἐδουρῆς, ἴπαὶ που] αν 
δγαίΐβεαϊέορε Ἀἰπα εγεαᾶ [15 οης. 

Ἄετ. 21. Βοΐῃρ' ΔρΎγ. Οοὐ δᾶ48 “ντδίπ ̓  ἴῃ 
ΒΌΘΝ ΟἸγουτ ΒΔ ῃ 665. --- ὁ οαΐ αυἱοϊεῖγ. ΤῊΪΒ 50Ὁ- 
βθϊμυοη οὗ ρυεβ(8 ἴοοῖ ρ]αοε δὲ οῆσε, Ὀοίῃ ἰῃ [ἢ ς 
ΡΆΤΆΡ]ς δπὰ ἴῃ ἔδεϊ. --- Ἰηΐο [20 Ὀχοδὰ ψᾶγ8 διὰ 
δίγτοοίδ οὗ ἴΠ0 αἱζγ. 5111] ἰη (ἢς οἱἴγ, ὁ, 6., ἀπιοηςς 
ἴ8ς [εἐνν8. -- ΤῈ0 ῬΟΟΣ, εἴς. ΤῊΣ νϑγὺ 8416 οἶ25565 
88 ἴῃ νΟΥ. 132. ΕἼοΙΣ [656 ὯΟ ὄχουβ68 ψεῖα ἴο Ὀ6 
ξεαγεά : “ἴἢς ὈΠπὰ δὰ πο δε]ἀ ἴο νίονν, (ἢ 6 ἰδηγς 
οουἹὰ ποῖ ροὸ Ὀδμϊμά ἢἷ8 οχϑη, ἔῃ τηδίτηθὰ Βδαὰ Ὡο 
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Ὅς το οου]ὰ ἢανὰ πἰπάετγεα Ηἴτὴ ἔσγοτῃ σου ΐηρ ; 
ΟἾΪΥ ἴδια ἔδε!ηρ οἱ Ῥονεγῖν σουὰ ᾶνς με μετὰ 
βαῶε; Ῥυΐϊ 1ἢ15 ἔδοιηρ 4150 νδηϊϑῆςβ, βῖποδ {(Π6Ὺ 
τηυδβὲ ὃς ἴῃ ἃ ἔτ] παν ΨΑΥ ἐξα ἐρε ΌΥ (Ὡς βογνδηῖ, 
(νδῃ Οοβίεσζεθ.) ΓΏΘΥ στοργεβεηΐ ἴῃς ττεϊοδεοά 
Δηῃα ἀεβρίβἝά, “ΡΟ ] 8 ἢ δ πα βἰπηςτβ, ποῦ [᾿ς 
“βεσνδηῖ᾽ αὐ οκὶνγ Ὀτγουρῆὶ ἴῃ; βίπος ἀἰσγοδαυ [Ὦ6Ὺ 
Ιβίθηεαὰ δαροΙῪ ἴο ἴδ ϑανοῦσ. Βυϊῖ ἴῃς δῦβεηος 
οὗ ἰπάγδηος αἸα ποῖ ᾿ρΡὶν δίπε658 ἔοσ ἴῆς ζδαβί. 

ψεσ. 22ὥ. ηιδίὶ ἴδοι οομπιδηᾶ ἴδ ἀ016. 
Τηαϊοδεης ἴδε ταρὶ ἃ βυσοθβϑβ διηοηρ [Ἀ 15 ςἴ458. 
ΘΌΤΊΟΕΥ βρεδ κὶπρ ἴῃ βεσνδηΐ ἱπ|ρ]165 [πὶ ἢς Ὠδὰ 
ΔΙΤΟΔΟῪ ἀοης [τἢϊ5 αὔἴεσ ἴδς ἔσχβϑὲ δὰ εἐχουβεὰ 
ΠοπΊβοῖνεβ, πὰ Ὀδέοσε δὲ τεϊυσπδα ἴο τῆς Ι,οτά. 
Απὰ 80 ᾿ξ νὰϑ: Βείοσε οὖσ ϑανίουσ ψεπὶ δος 
ἔτοτῃ βδατίῃ, Ηξ μδὰ δίτεδαγ ἰωνιεα τῃϊ5 ς1455 ἀπά 
Ὑ45 ᾿οδαϊηρ ἴβοτ ἴῃ. -- πὰ γοῖ ἘδποσΟ ἰδ ΤΌΌΠι. 
Το βεῖνδηΐ νου μάνα [86 συξδί-τοοσῃ ΕἸ]εὰ : 
Βεηρεὶ: “Νοῖ ΟἿΪΥ πδίυγε, Ρυΐ σζᾶοα 4150, 8Ὁ- 
ν0ῖ: ἃ νδουυπι.ἢ Ἢ ἱεὰ ΜῈ 

ἜΣ. 232. θὺ ουΐ ἐπΐο ἔθ Βἰσησαγε Βοᾶᾳο8. 
ΤῊὶ5 τεΐεσβ ἴο ἰῆς βργεδὰ οὗ [6 ροβρεὶ διζοηρ ἴῃς 
Οεμεῖ]ε8. “Ουϊοκὶγ᾽ ἰδ ποῖ δά δὰ, ἔοσ [ἢ]5 νγὰϑ ἃ 
ποῖ οὗ τ. ΤῊΪ8 βυςοοδαάβ ἰῃς τείχη οὗ ἴῃ 6 
ϑεῖνδηῖ, 345 ἰῆ6 ΟΔ]]Πἰς οὗ ἴπς Οεηθ]65 ἀϊὰ (6 Α58- 
σδηβίοη οὗ ΟἾσῖβ. ΤῊ ροίϊῃς οὐ ψᾶ8 ἀοης 
ΚὨγουρσὴ οἴδοσβ, ἀπὰ ἰδ τᾶν Ὀ6 ἱπῖεηθοηδὶ,, ἐμαὶ 
θεῖς ἰβ Ὧὸ τπῃηδη!οη οὗ ἴπ6 5λπὴς βοσνδης 5 ἈΪπι- 
8615 υπάοτγίαἰκίηρ [815 ἀυίγ. --- Οοπδίγαϊη ἴμθαι ἴο 
θο9 ἰΠ. Μοτγαὶ οοηβαϊηϊ δ]οῆς 15 τηθδηῖ. Τ͵αα 
ΤΩ ΪΒΒΙ ΟΠΔΙΎ ΖΕΔ] 80 ΟΠ ΟΥΒ ἔτοιῃ 411 οἴμβασ ἱτιρυ]5ς 

ΤΗΕ ΘΟΟΘΡΕῚ, ΑΓΓΟΚΌΙΝΟ ΤῸ {{ΚΕ8. [(ΒΑ4». ΧΙΝ. 2ς--ς. 

Κκδη οὗ 85 ἃ " σοῃβίσδιηἰηνρ ἢ 
οὗ πιδῃ ἴο δηΐοσ τῆς ΚΙ ποι οἵ σοα. --- Τμδῖὶ τὰν 

ἸΏΔΥ ὯὍ6 διϊοὰ. Θίπος [ἴῃς ἄἀδλγβ οὗ 51. Αυ- 
συϑῦηας [8195 ράϑϑᾶσο δ25 ὕὈδεη δρυβεά ἴο σουηῖο- 
Ὠᾶληοδ [ἢ ἑοχοῖδὶς σοι ρυϊβίοῃ οὗ Ὠεσγες5. αυςϑῖ 
Μ{1 θὲ “ἔυσχηϊθῃοα :᾿ Οοα᾽Β ρυτροβεβ οὗ 1:ροσοῦ 
Ὑ111 ποὶ ΖΔ]. 

νει. 24. ἘΟΓΤ ΒΑΥ ἴο γου. ἴὲὶ 15 ἃ υεξοι 
ἩΒΟΙΠΟΙ [5 15 ἴ6 ἰδησυάᾶσε οὗ [6 γσίνογ οἵ (Ὡς 
[ελϑὶ ογ οὗ (δσγιβὲ πῃ Ηἰ5 οὐπὶ ρεΐβοη. Οὐὖσ Τ,οσὰ 
15 τερτεβεηϊεα 25 "βεσνδηΐ ᾿᾽ ἰσγουρῃουῖ ἰῃ6 Ῥᾶγᾶ- 
ὉΪς, δηά " ΤΩΥ ΒΌΡΡΕΓ᾽ 86 δῖηβ τοῦ Δρρσορσίδῖε ἴῃ 
[86 τηουτὰ οὗ [86 ἰοτὰ οὗ ἴῃς βεγνδηΐ ; Ὀυϊ “γοιυ᾽ 
158. ΡΙυγαὶ, πὰ νὰ ἴᾶνα 0 τηθηϊοῃ Οὗ ΔΠΥ Οἥς αἾ58 
ἴλη ἴῃς βογνδῃΐ 48 ργεβοηΐ ἀυσίηρ ἐπθ σοηνοσβα- 
ἄοῃ. Τῆς σψΒο]ς ἀἰβοοῦσβα ΕἸ τεῖος νἱν!ὰ- 
π655 δηά ρμοϊηξ, ἱξ γε τερασὰ τῆς ράσδῦ]ς 45 οἱοβεά 
ΪῊ ΨΕΙ. 232, ἀπ Οὔγ Ιοσὰ 85 αἵγθοῖν ἈρΡΡΙ γὴν ἴξ 
Ὦετο. Απὰ [218 15 186 τηοτα ᾿Ἰκοὶγ, βδιησοε ἴδ 6 
ὙὯΟ]6 Ἰοββοῃ οὗ ἴῃς Ῥδσδῦϊο 15 ϑυτητηδα ὕρΡ ἰῃ ἴδ6 
ΜΟΙΩβ: οπΘ οὗ [060 Σῖθη. . .. 8)811 ἰδείο οὗ 
ΤΥ ΒΌΡΡοΟΙ. ΑΞ ἰξ ΗεἬε πουϊὰ 88Υ: ΤὨΪβ ἰ8. [Ὧ6 
οαϊηρ ὑγεδὰ ἴῃ ἴδ6 Κίηράοτῃ οὗ σοά, ἴο ψὮΙΟΒ 
γοῦ Ἰοοῖς ἑογτγαγά ; ἰβουρᾷ ἴξ 8 οὐδ ἔεδβί, ἴο 
ἩΓὮΟῊ Οοὰ 8845 ᾿ηνϊϊεά, ἰξ 18 “ΤᾺΥ ΒΌΡΡοΙ, ρίνε ἴῃ 
ΤΩΥ ΒΟΠΟΥ͂, ἰδουρσὴ 1 αν σοτα “ἰῃ [Π6 ἔοττῃ οὗ 8 
ϑεγνδηΐ᾽ ἴο ἰηνὶτς γοῦ ; δια ποηδ οὗ γοῦ 7111 δηΐοσ, 
Ὀεοδβε ἴῃ τοξυβίηρ τῇς, γοὺ τεΐυβε ἴο ΟΌδΥ ἴδ 6 
βοοοηά ϑβυχησηοηβ οὗ σοα Ἧ8ο ἢ48 Ὀεΐοσγε ἰῃν θὰ 
γοῦ ἱμγουρῇ Ηἱβ πνοσά. --- ΤῊ 5 ἀἴβοουσθε ργοθα Ὀ]Υ 
Ἰηοσεαβεὰ [δς δΙσεδυ ὑσοπουηοδα ΒΟβΕΥ. 

ἰδαῖ ἰξ τῇδ μὸὶ]}} Ὀς 8 

ΟΒΑΡΤΕΚ ΧΙΝ. 25--30. 

έφοοιγοο το 116 ωξέζμας: οφωέγορεδρις οὗ 1 ἐδεῤῥσελέρ. 

25 ΝῺ} ἰδεῖ ψοπὶ στοαὶ του ϊυθ5 ἢ Πἴτα :3 δηᾶ ἢδ 
26 [υγηαᾶ, Δηα 5αἰὰ ὑπο ἔβετλ, “1 δὴν γεᾶρε ΘΟτ18 ὃ ἴο της, “ δες Ὁ δτς 

ὃ Δῃ ἢαία ὁ ποῖ δ 8 ὅ ἐδίδου, δηὰ τηοΐδοσ, δηὰ ννἱ 6, δηθὰ οὨ]άγεη,, ἘΣ ϑς 

δηα Ὀγοίῆσεη, δηᾶ δ,βίθιβ, γα, δηἃ ἢϊ58 οὐνῃ [16 4150, ἢ6 οδη- 

Αηάθ ὁ βοβοῦνοσ ἀοίῃ ἠοΐ ὁ ὍΘθδσ ἢΪ15ὅ 

28 ΟΓΌΒ5, Δηα σοπλ6 [6 Γ τ26, οαμποῖ Ὀ6 ΤΥ αἰ βοΐρ]6. 
οὗ γοι,, ἰηϊθηαϊηρ το Ὀιμ1]ἃ 4 ονοσ, βι{τοτ ποῖ ἄοννῃ Εγϑῖ, δηά 

οουπηίεῖῃ ὃ [η)6 οοϑβῖ, ψ Βοῦμοῦ μδ6 ἢανε τω βέοεξερξ ἴο Βηῖ5}9 227 ᾿Ξ 48. 

29 [.εϑ8ὲ ΒΔΡΙΥ, δἴξεσ 19 6 μδίἢ 1αἰά ἴῃς " ξοιιηδαιίοη, δῃὰ ἰ5 ποῖ δθ]Ἂ ΄ ΠΡ 

27 Ὡοῖ ΡῈ τὴν ἀΪ536]Ρ]6. 

Μαῖῖ. νἱ. 24: 
σᾶ. χνὶ. 
131 Ἐοχ. 
ἦχ. 13. 

ς ]οδῃ χϑῖ, 2ς 1 
οοζρ. Αεἰς 
Χχ. 24: εν. 
χὶϊ. στ. 
866 Μαῖι 

Εο ψὨϊοἢ 

30 ἴο Βηϊβῃ 12,13 411 τμαΐῖ Ῥεῃο]ὰ 12 13 Ῥερίῃ ἴο τηοοῖς δΐσω, ϑαγίηρ, 

21 ΤΏΙ1Β ἴ8Δη Ὀδρδη ἴο Ρ01]4, Δηα ννὰ8 ῃοΐ 840]6 ἴο δπϊϑἢ. Οὖὐ ψῇδι 
Κίηρ, ροίηρ ἴο τλᾶκα ΨΑΥΓ ραϊηϑδῖ ΔηοίῃοΥ  Κίηρ,}8 οἱτ6 ἢ ποῖ 
ἄονῃ ἢτγϑί, δηὰ σοῃϑυ 61} ΕΒ Βοίθοσ ἢ6 ΡῈ 15 40᾽|6 τ] ἴδῃ 

ἘΒβουδαπα ἴο τηθδεῖ Ὠΐτῃ (ῃδΐῖ οοϊηθίῃ δραϊηϑί ἷτὰ Ψ] ἔθη . 
32 τῃουβαῃά ὃ Οἵ εἶβε, ψΏ1|6 [86 οἴδοσ 18 γεῖ ἃ ρεαῖ Ψὰὺ οὔ, δε 

ΒΘῃἀθίἢ δὴ διηρδββαρε, δηὰ ἀδβίγεϊῃ 1 σοῃάϊ! οἢ8 οὗ ῥβϑᾶςθϑ. 

1 Νον 3 10} Εἴτα ξτοαῖ του ὐτυάο5 ὃ ροῃθίῃ 
4 Βαίθι 815 ονῃ 5 ογ»ξ Αὐὰ 
Ἷ ἀοβἰγίηρ δ ἀοϊῇ ποῖ ἄχϑϊ 511 ἀἄόσῃ δηὰ οουηΐ 
9 φυλεγδιυέζά ἴο σοτηρῖεία ἰΐ 10 ΏΘη 1 ἃ 

14. ρρεῖ ἰΐ 18 σοΐηρ' ἴο τηϑδεῖ δῃοίμου Κίηρ ἴῃ Ὀδί!]6 
14 χλέ δες ἀεέλογέζξέσός γεααὶ “111 ποῖ 5 ἀονγῃ 
15 15 16 ΘΥΏΡΑΒΒΥ 

τΤϑῖ Δηα σοῃϑυϊΐ 
1 ΔΒ, ΟΙἢ 
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43 850 [κου ἷ86,18. ψ Βοβοσνεσ ἢ Ὀ6 οὗ γοιι [παῖ “ ογβακείῃ ηοί 8]} 

34. ἴῃδί ἢε Βαῖῃ, δε οδηποῖ Ὀ6 τγ ἀἰβοΐρ8. 7.541119 ἐς ροοά : ̓ Ρυϊ7 888 τὰν νἱ. 
ῬΑβωτὶ Σ 1{9 τῆς 5411 βανε Ἰοβὲ ἢ 15 3238: βανοιγ, νῃεγαἢ 58.4]}1 1 Ὀ6 568- , χαεκίς, ρο. 

25 ϑοηδα 1 15 ἠοῖ τμογ δι 33 ἴοσ [ἢ6 ἰΔηά, ποτ γεῖ 33 ἔογ τς ἀσηρ- 
Ὦ1]1:; δω2 33 τηθῃ οδϑδὶ ἰἴ οἵἵ. ὃς (μδΐ ἢδίῃ δᾶγβ ἴο ἤθδυ, ἰδεῖ ἃ Μαῖε. ν. 13. 

ὮϊπΠ ὮΘΔΓ, 

18 [ἤδη 
1: 5 6 ὩΘΙΠΕΓ 

ΤῊΣ αϊβοουτθς Μ͵αὰβ8 ἀοἰνεγεα, οὐ 6 ΨΑΥ ἴο 
7Ἔταβδίεπι, ΡΥΟΌΔΌΙΥ ΨΕΤΥ͂ ΒΒΟΓΕΥ δέοσ [Π6 τ 68] 
ἴῃ ἴπ6 ῬΏΔΝΙΒ6 Θ᾽ 8 ἤουβο (νε 8. 1-24). ΤῊΣ 2έσος 
Ὑ{Ἀ3 ἰπογοΐοσο Ῥεσοᾶ, δπα ἐῃ6 Ζέγες οπα οὗ ἴῃς ἴῇσοα 
ἀλγϑ τεΐξοιτεὰ ἴο ἰῇ οὔδρ. χὶϊ, 32, 32. Εὀδ νᾶ8 
ξο]οννεὰ ὈΥ τους 5 δπὰ γοῖ νγᾶβ8 οἡ ἴῃς αἰτεοῖ 
τοδὰ ἴο ἀεαίῃ. ΤΏΘ πδᾶγοσ Ης Δρρσοδορδὰ Ηΐβ 
οὐ ρϑϑϑίου, ἴῃς τῇοτο ἀδοδαν τηυδὶ Ης ἴσβί 
ἴδοβὲ ὙΠῸ τέγὰ [ΟΠ] οσὶπρ Η ὰ, τονε δ]ϊηρ το 
δηὰ ποσὰ ἴῃς ὨἰσὮ τεαυοιηθη5 οὗ ἰδ. Ρ] 65} ]Ρ. 
ΤὮΟ 86 ΕΓ ΠΡῚΥ βίοσῃ ἰδησυλσεα γγ͵ὦ5 υἱϊεγεα ουΐ οὗ 
Ιονθ, ἴο Ῥσδερᾶσζε ἴβοβε ἰῃ δασγηδϑί ο συ [86 τ681{168 
ἀφ ύρὴς Θῖὰ, δηᾷᾶ ἴο βεραζαῖβ ἴῃς ψῆδαϊ ἔγομι [86 
ομδῆ. 
ει. 25. Ἰθοσο ψοπῖ, εἰς. Α οοπεηυξα ἰουΓ- 

πογίης ἢ Ηἰἶπι ἰβ τηθαπί.Ό Τὴὸ τ] ζυάοδ 
ὍΕΙΓΟ ΡΓΟΔΟΪ ἔσουλ αἰ ογεπὶ ρίαςοβ: ΤΏοΒβα ΜὴΟ 
ΟΥ̓ ΙΏΔ1}1Υ ξο]ονναὰ Ηΐπ ἔγοσα  α]11ες, οἴμοτβ ἔγοσα 
Ῥεγεᾶ, δῃὰ νδιῖουϑ οοῃρδηΐθβ οὐ ἴἢ6 ΜᾺΥ ἴο ἴδ6 
ΔΡΡσγοδοῃίη Ῥάββονοσ {εαϑβί, 

ψεῖ. 26. ὅε6 οὔ Μαῖϊ. χ, 3. ΝΌΟΝ νᾶ 
δἀὐάχεβϑεα ἴο ἴδ 6 Τ ψεῖϊνα. - Ηδῖο ποῖ. Τα ἀ6- 
ΤΩΔη 15 ἔοσ ΒΌΡτοπια ἰονα ἴο Οἢ γε; ζδέδοσ, απὰ 
ΣοῖΒοΥ, οἴς., ἀ΄αὸ Ὀἱδςβα Ποῖα 28 οὐ͵]εςῖβ ψὩΙΟΝ 
ΤΩΔΥ δηά οἔζϊεδη ἀο 1ηϊοχέοσε ψἹὮ (5 Βυρτειης ἰονα. 
πῃ 850 δ 8ἃ58 (86 Ὺ ἀο 1818, ἴΏΘΥ τὰ ἴο Ὀς Βαϊεά, 
ποῖ δοίίνεϊυ δηᾶ ρεύβομα]υ, θαϊ βεθογα γ. ΤῊ 
ΤΑ ΑΠΙΩΙΣ ὙΠ} Ὀεβϑὲ ἀρρεδσ, 1 σὰ ποῖος 86 στονῃ- 
ἴῃς τδουρῃῖ: γοθ, διὰ πἷν οὔσῃ 116 δἷδο. ΤῊ 8 
οδπηοί, οὗ οΘοῦζβ6, πχόδῃ [ῃδξ ἃ λδῃ 5ῃου ἃ ΔοΈ ΝΟΥ 
μαῖο ἢΪ8 ᾿ἰΐαε ΟσὐἁἨἁΘΎ βοιϊ, ἕο ἴθ δα τυξὶ ΚΙ] Ηἰπι- 
5861 το ὑξοοῖις ἃ Ὁ βδη, ΑἹ] Ὀεϊοηρίηρ 50] οἷν 
ἴο ἴῃς Ὁ ϑόνθϑς οὗ ἴδς Ἰονγευ 11ξθ, 48 οῤῥοτεά ἐο ἐδέ 
ἐπ οὗ ἐὰς ϑδῤίγίδ, τλυαϑὲ Ὀ6 ορῥονδά ἴῃ Ἀδασγὶ, ἡ δ. 
ΔΟΙΌΔΙΙΥ Βαῖϊθα, Τῇ ΠΡΑΝῈΣ ἴο Ιονε ἱτ0}168 ἴῃς 
Ῥονεῦ ἴο Παί6. ΑἸέοσζα : "ΤῊΪ8 δαΐθ 18 ηοΐ ΟὨΪΥ͂ 
οοπϑβίβίεης ἩΣ, Ὀὰξ ΔΌΒΟΙυςΕἸῪ πΘοΌββαγυ ἰὸ ἴῃς 
ΨΕΙΥ Πἰρμαβὲ Κιηα οὗ Ϊονθ. [1 18 (δαὶ δἱθιηθηξΐ ἴῃ 
ἸονῈ ΜὮΙΟΝ τλδῖκοβ ἃ πῆᾶῃ ἃ Μ|8586 δπά (γίβιίδη 
ἐτιεηά, --- ποῖ ἔοσ ἄπι6 ΟἿἹΥ Ὀὰξ ἔοσ οἰδγῃϊγ.᾽ 

γεσ. 22. ὅες οὐ Μαῖϊ. χ. 18; χνὶ. 24; Μασῖς 
Υἱ].. 24; [ΔΚ ἰχ. 22. ὍΝ ὮΪΕ οὖν Τ,οτὰ μδὰ ἔοσο- 
τοΙὰά Ηἰ5 ἀδαῖῃ, Ηἰα δὰ ποῖ δηπουποοα ἐμαὶ Ηδ 
σου] Ῥε οτυοϊδεὰ ; 80 παῖ [818 βαγίηρ πχυβὲ ἤανς 
ϑουπαδα 5. γδησο ον ἴο [86 ταυϊτϊυᾶς, Νοῦς ἐπδὲ 
ὈΟΙΔ νοῦβοβ ΒρΡΘΔΙΚ οὗ ὀδέρερ' ἃ ἀἰβοῖρὶ!ς, ποῖ βίτω- 
ΡΣ ὀεεορεέριρ' οὐδ. ὍΤΒδ ρμεσζαδηθηΐῖ σοαυϊγοτηδηΐ 
οὗ ἀϊβο:ρ] βδὶρ 18 βιἰδιθά. 

νεῖ. 28. ΣΌΣ σπίοδ οὗ γοασ, Βγ ἔπνο 1Π|υβίτα- 
ἤοηβ ΟὟ 1οσὰ επέοτοαϑ ἴῃς σϑαυϊγοιηθηῖβ 7051 
βἰδιςά. - Τὸ Ὀπ|ὰ ἃ ἰὌΟὟΟΣ, ἃ βισυςίυγε οὗ βοπὶς 
Ἰτηροτίδηςα, 8πη6 ἱηνοϊ νης σοηβίἀἜγα Ὁ] 6 Ἔχρθηβα. 
Τῆς ρὑγυάδηϊ ΜΑΥ ἰ8 ἀεβογ ρεὰ : τβὲ τῇς ρΐδῃ ; 
βεςοοηα, [6 οετοίαϊ σοπϑίἀογαίίΐοη οὗ ψῆδὲ 18 σὸ- 
αυϊτεὰ ἴο οΔΙΤῪ ἰξ οὐ; τμϊτὰ, [6 ἀχδπυηδίοη 
ὙΠ ΕΙΠΟΥ [Π6 ΤΟΘΟΌΓΟΟΒ Ὑ01}1 50 ἢ 

Τδδ ῬΓΟΌΔΌΪΕ 
66. 

γέεῖβ. 29,30. δὲ ἈΔΡΙ͂Υ, εἴς, 
οοηδεαυδηοδ οὗ ΔΗΥ͂ ΟἾΒΕΓ ρα αἱ Ρτοσδδάϊης 15 
ἀεκοτ θεὰ : γβῖ, ἔδί]υσα ἰο δη 88}; δεοοπά, τῆς 

190 ἡμσόγέ τὨοσοΐογο Ὁ 1ξ ὄνθῇ 
38. ον» γεῖ Ἅ. ογξ Ὀαῖ 

ΤΔΟΟΚΕΙῪ οὗ οἴδοτβ δὲ ἰδς ἔδιυτο. ὙὍηδ Ἰοδάϊηρσ 
[Ὠουρῆξ πόσα δηξοσζοθά 18 : δητγα 561 υπο δ οι 
18. π6ς ἴο εξ ἃ ἀἰβοῖρὶς οὗ (ηγίϑὲΊ, Τῆς 
Βυϊάϊηρ τπ6 ἴονγεῦ τοργεβοηθϑ [ἢ Ρυγροβα δηά 
Ὑ3ἢ ἴο 6 Βυ0 ἢ ἃ ἀἰβοῖρὶα ; (6 σουπέηρ (ἴῃς οοϑῖ, 
ἴῃς οτοῖα! σοηϑί ἀοσδίοη οὗ [86 τεαυϊγεηνθηῖβ οὗ 
α15Ο : Ρ᾽ ΘΒὮΡ (561 -στοπυηοϊδίοη) ; (ἤδη σοϊηθ8 ἰδ 6 
ἐωρ μ οὗ ΔΌΠΠῪ ἴο πιοοξ ἴθ. Οὐχ [Γιοτὰ 
ΟΥὝ8 ῃοΐ ΒΑΥ͂ δὶ ἰέ ἴῃς Ἰδδῃβ γα ᾿ηϑυβηοϊο πὲ 

τῆς ἀσϑίρση βῃου] ἃ Ὀὲ ρσίνεοηῃ ὕρ, βϑἰπος Ης ἰηνί68 
411 ἴἰο Ὀδοοῦις Ηἰ5 αἴ. 1} 0}65. ἴΙ͂ῃ ομδ 86ῆβε [86 
τ ΘΔ 5 ὙΜ11] αἰ σαυβ Ὀ6 ἱπϑυβςϊἜηΐ, βίησα πο ΟἿ6 ͵8 
ΔΌΪς οὗ Ηἰτηβοὶξ ἴο τιθοῖ [8686 τα Γο ἢ5 ; ἴῃ 
Δηοῖδοσ, ΠΟΥ ὙΠ] αἰνγᾶγϑ Ὀς 5υξβηςϊεηῖϊ, δῖποα τα 
᾿δῃ ἀνοῦ Ἰοοῖς ἴο ΟὮσῖϑὲ ἔοσ βίγοηστῃ, Οὐχ ],.οτά 
ΒοΓα ῬΓΌ5868 [ἢ οης Ροΐπξ οἔ [ἢς ρστεαῖ ποοδβϑ: 7 
ἔοσ δαγηδβί σοπβι ἀογδ οη οὗ ἴΠ6 γοαυϊσοιηθηῖβ Ης 
δὰ δηπουποδα δηᾶ Ῥσορεῖ 5εϊξ-εχδηγπδύοη, ἴῃ 
νἱενν οὗ ἴῃς ΖΟ]]Υ οὗ ΔΠΥ ΟἾοΥ οουζβο, θοὰ ἴμ θη 
δηὰ πον. ΤῆςἊ που ὰ 845 ποῖ ἰαυρδεὰ τιϊδουξ 
τοᾶβου δὲ ἰῃς Β41{-( ΓΒΕ ΔΉ Υ τ ΒΙοἢ ΒΔ5 γεϑυϊ το 
ἔχου 5Ό0Οἢ Βρϑϑῖὴ8 οὗ ῥ᾽ εἴ. 

γετ. 31. ΟΣ νϑδί κίυρ. ΤΉς ἔοστηοσ 1]υϑτὰ- 
τίου σίνεβ ὑσγουλίηθηος ἴο ἴ86 μολίν, {18 ἴο [86 
ἄσηρε, οἕ ἴο]ονίηρ ΓΙ γϑὶ, νουΐϊ ἄς οοηϑὶ- 
οΥδῦοη οὗ ἴῃς σοαυτοιηδηΐβ οὗ (80: 016 5810 (56}- 
τοὺ ποϊ ΠΟὩ). ἱπρ ἴἰο Ὀαϊα ἀραίηϑί ονδῖ- 
ἩΠΕΪσληρ οὐάβ 186 ἀδηροσζουθ [011γ. ΤὮς ΚΙ 
οἱ ἴδ ᾿πουδαπᾶ τεργοϑοηΐβ ἴῃς τδὴ το “Οῦ] 
Ὀεοοτὰα ἃ ἀἰϑοῖρὶς, δαπὰ [μ6 οτἱσίπδὶ ἱπάϊςαῖοβ πδὲ 
τὴ 18 411 [6 ἔογος ἢδ οδῇ τηυβῖοεσ. -- ΤῊς οΟἾΒΟΥ 
Κίησ, Ψἱι ὑπό Ἰδοπδαπᾶ, τοργεβοηΐὶβ Οοά. 
Ἐρτ ἴδ6 παΐυΓΆ] ταδὴ 18 δ να πάθος ἩΪ Οοά, δηὰ 
ΜΠδ ΟοὯα ψουὰ Ὀεοοτὴς ἃ ΓΟ τϑδη ἴῃ6 ἢχϑίὶ 
ἔεο! ηρ ἰ8 τἴμαὶ σοὰ νὰ Η5 ΒΟΙΥῪ Δ 15 οοιμΐησ. 
ἀρσαϊηβὲ τη. Τῆς οτἱρίηδὶ ἱπαϊοδίεβ ἐμαὶ [Ὡς 
ἔοσοαβ οἵ (8158 Κίηρ δῖ ΒΙΤΩΡΙΥ ἴποβδα Ὧ6 ΟΠμΟοΟβ68 
ἴο Θιρίου, ποῖ 811 ἢς 45. ϑυσζεβθ 18 ΠΟΡΕΪΕβ8, 
16 νὰ βῖῆνε τ Η. Ηδσα ἴδ 6 ἰπδαθαύυδου οὗ 
ΟἿΓ ΓΕΒΟΌΓΤΟΘΒ ΟΟΙΏ68 Οὔ. 

Ἅεσ. 32. Αδβἴκοῖδβ. οομπάϊίίοηα οὗ γοδοθ. ΤῊ Ϊ8 
ΤΟρτεβοηΐβ οὐὐ {γον οὐγδϑεῖνεβ ὑροη Οοὐ᾽ϑ 
ΤΩΘΙΟΥ͂ ἴῃ υἱὸν οὗ οὐζ οὐ ἰπϑυποίθηογυ. “Α 
ΓΒ σϑδη 5 εαϊζη 6859 185 815 βἰγοησίῃ.᾽ ἸΤδυ5 1.6 
Ῥτγενίουβ 1] υϑίγαῶομ 18 Βυρρ[᾽εδπιεηϊεά. ---- ΤῊΪΒ 
τηλκίηνς οὗ ρεᾶςε ὀρροβεβ ἴδε νἱενν παὶ [86 Τσου- 
Βῖος 18 τὰ ϑαϊδῃ οὐ ἢ 81:0. 6 ἅτὸ παίυγαδὶ] 
αἴ ρΡδᾶςος τ ἴἢ688ὲ..ὡὈ ὍΒεη πὸ ἔδε] τῆλε ϑαΐδῃ 15 
ἴοο Ρονγεγῆὰϊ δὴ δάνοίβδυυ, γὸ ἀὧἀο ποῖ τηᾶῖκε 

ΔΘ, ΟΥ 51 οσ 30 διγηϊβθςο, Ὀυΐ 45 Οοἂ ἴο 
Εἰρ υ5, ἀηα υ0πὉ}} τὰ ἴαπι ἴο Ηΐἶτ, γα ΠΟΘΙ ἔδα6] 
τὲ ϑαίΐδη ἰβ δῇ δάνδιβαιυῃ. Αμοῖμοσ γεᾶβοη Σοῦ 
ἀὐρερδδ μς. τῆς οἴδοῦ ἰηϊογρσγείδιου 5 [μας 1 Δ]οη 6 
τηρ5 ἴπ ἃ ζοβρεὶ πουρῶξ οὗ πιετου, ο που 

ΒΟΆΓΟΘΙΥ 6 ΜΨΑΠΌΙΡ ἜὐΘἢ ἷἱπ 50 βδνεῖα ἃ ἀ}8- 
οΟῦΓΒβα. 

ψετ. 332. 80 ἴδλοῃ, εἰς. ΤῊς 1105 ΧΑ ] 5 816 
ΔΡΡΙΪςα ἰο ἴῃς Ῥηποῖρ]ς ἸΑὰ ἀοτῃ ἴῃ νοῦβ. 26, 27. 

Ὠ]658 ΟΠ6 ἰ58 Ρσεραζεα ἴο ἀο [ἢ]5, δέϊεσ ἄς σοῦ- 
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δἰ ἀεσαϊοη δηᾶ- τ τῇ 4 ἔ0]} νἱενν οὗ 15 ονγὰ ἰηβαξ- 
ΒοΐεηοΥ, Ὧ0 οδηποῖ ὯΘ ὩΥ ἀϊδαΐρ]ο. 

νεῖ. 34. βαὶΐ τμοσοΐοσο ἰδ βοοὰ. “Τβεγείοσε ̓  
οομηδοῖβ (Π158 ἔανοσὶϊε δρῃοσίδα στ δὲ ῥγὸ- 
οδᾶθβ. [118 ροοὰ ἰβδὴ ἴο Ὀε τὴν ἀϊβορῖς, ἰῃ τῃς 
ΨΑΥ οὗ 586]{ςτεηυποϊδήοη, δηθὰ ἴἢυ5 ἴο Ὅς (86 
Τοθδῃ8 Οὗ οοῃϑοσνίπηρ 5ρ τυ] ξ6 διηοηρ ταδῃ, 
υδὲ 25 841} ἀοςβ ἰῃ ἰδ ς ἡδέυταὶ ᾿τοτγ]ὰ ; Ὀπὶ “ἢ ονδα 
[δο9 καὶξ, πῆρ 18 ΘΓ ὑπηδίυγαὶ δηᾶ ὑπ] ΚΕ Ϊγ, 
δδνὸ Ἰοδὲ 18 ΒΑΟΣ, 1 τὴν ἀἰβοῖρ]Ὲ [Ὠγουρῇ ἃ ΓΟ- 
ἴυγῃ ἴο 8618 5 688 0565 [18 ῥδου λιν, Ψ 86͵6- 
ψ Τὰ 6.411 1ξ 6 σοδδοιϑᾶ ὃ ΟυΣσ 1, οτγὰ 15 ἱ 
ἔτοτα ἃ δυγθδῃ Ῥοὶπὶ οὗ νἱενν, απὰ ποῖ ρἰνίην 

ΤΗΕ ΟΟΘΡΕῚ, ΑΓΟΟΚΌΙΝΑ ΤῸ {0{ΚΕ8. [(Ηὰᾳρ. ΧΥ. 1:-1ο. 

Ῥχοσηΐποηος ἰὸ Ηἰ8 οὐ ΑἸΣΡὮΤΥ δυβίδι πη 
ΡΟΝΟΙ, ἃ8 ἰπ ρμᾶβϑϑασοϑ [τὸ [ἢ χ, 23, 29. Τῆς 
ΒΆΓΩΘ ΓΟΙΊΔΙς ἈΡΡἢ165 ἴο νΟΙ. 20. 

ες. 2ς. ΜαΙῖΟΣ ἴοσς [820 ᾿απᾶ, ποῖ 7ῈῸΣ: [86 
ἀπηρλ]. Ἐς τπδη Μαῖϊ, ν. 13 : “ροοά ἔοτ 
ποῖπηηρ.᾽ [{ 15 ποῖ υβεΐυ] αἰτος ον ΟΥ ἸΠαΙ γε νγ. --α 
Ἰδα οδαῖ ἴΐ οὐ (ει ρῃΔ1|.8}}γ), Ὀεοδυβε ἰξ 15 (ἢ. 
.55]655. --- Ηο (δδὲ ΒΑΤΉ ΘΑΙ (0 ΦΑΣΙ, εἴς, ΤῊ] 
ΠΟΙΏΣΏΟΣ ἔογτηι]α 8118 αἰϊδηϊοη ἴο 16 ἱπηροτῦ- 
ἴδῃοα. οὐ ψῶῆδὲ μαὰ ὕεεῃ βαϊὰ, ἱπιργίησ (δαὶ [ὲ 
[ᾶ5 Ὧη δρρ᾽ϊοδλίίοη ἴο 41} ἴε ἤδᾶσγειβ, δηὰ δά- 
τηοηἰβηΐηρ ἴθι ἰὸ τοδί (δὲ δρρ)οδῦοῃ ἴο 
1Ποἷγ οὐσὰ Ὠολσγίβ. 

ΟΗΑΡΤΕΚ ΧΥ. 1--10. 

7124 αγαδίες 97 166 1οε δ΄σοῥ αμαὶ ἐξ 1,05 Ῥέδεε 9.7, ομΦ. 

Ι ΗΕΝ γον πεαῦ ὑπίο ᾿ἰτη 8] 5 [6 ρυ ] οδηβ δηᾶ βἰπηθῦβ “ ὅϑς Μϑῖ. 

2 ἔοσ  ἴο βϑᾶγ ἢϊπη. ἊἈπὰ (86 Ῥῇδγιβϑθοβ δηα βου 68 3 ὃ χγυγ- ὅ Ἔδξρ. χίχ. 

τη το, βαγίηρ, ΤὨΪβ τηδῃ τερείνεῖ ἢ βἰπηθγβ, “δηα δδίθι ἢ 1 “ δ αὶ 5: 
δες Μδίί. ἰχ. [6]. 

3.4 ΔῃάᾶβΒα βραδΐζα 118 ραγαῦϊα υπίο ἴἤθση,} βαυίηρ, 
ΕΣ. 

ἀ ΨΥ ηδὶ τδῇ “ ὥοπρ. Μαῖι. 
χυῖϊ. Σ2-14. 

οὗ γου, μανίπρ' ἃ Βδυπάγαα 5ῆ66ρ, “1 Βα ἰοβε ὁ οπε οἵ ἴμεπι, ἀοἱ ἢ “ Ἐκεῖ. χχχῖν. 
ῃοῖ ἰδανα [86 ηἰηδίγ δηᾶ πἷπε 7 1 ἴῃς ψ]άΘΓη 655, δηὰ 5 ρὸ αἰΐζοσ 7 Ἐχοά. 1. αἰ 

5 (μαΐ ψΏΪΟΝ 15 Ἰοβί, τὴ] δ 6 Βηά 1} 

7 ΨὮὨϊςοἢ νὰβ ἰοϑίῖ. 

28. : 
2 Ἐσεῖκ. χχχὶν. Απά ψἤῆδη ἢδ6 δαῖϊῃ ἰουπά 

6 ἐξ, 6 Ἰαγεῖῃβ ἐξ οὰ ᾿ἰβ ββουϊάθγβ, το)οϊοῖπρ.0 Απά ψ θη Β6 κα δα ας 
σοπιθῖβ Βόηθα, Β6 οδ]] εἴ ἢ τορεῖμεῦ ἀξς ἔοπμάβ δηᾶδ ποῖρῃρουτο, ἘΠ᾿ 
ΒΥ Ϊηρ αηΐο ΤΒοῖὰ, Β οὐοῖςα ψΙ πγ6; ἕογ 1 Βανε ου πα ΤΥ 5Π66Ρ ε τ ει. ἢ. 25. 

[5840 υπίο γου, [παῖ {ΠΟ νν86 ᾿ογ 5}.4]} Ὀς ἴἿ ἴῃ 
βδάνθῃ ΟΥΘΓ ΟἿ6 ϑ8:Πη6Γ [ῃδΐ ταρθηΐζεζῃ, τόσα ἴδῃ ονοῦ πἰπμαῖν 

Δη4 ηΪη6 ἢ 781 ΡΟΥΒΟΙ5, ν ΙοΟὮ πδεα πο 8 τοροηΐδῃοα. ὁ ΟοπιριΜαῖι. 
8 ἘΠ ΠοΓγθ νῆδί ψοϊδῃ ἢδνὶηρ ἴδ ΡίθοΘ8 οἱ 5: νοσ, 1 886 ἰοβα Σὰ 

Οης ρίδθοβ, ἀοῖἢ ποῖ ᾿ιρῃξϊ ἃ σδῃα]ς,}Ὁ δῃηα ϑψεαρ [ἢ6 Βοιι86, δηά 

9 866 ἀΠ σοπογ 111} Ρὴ6 δηὰ 292. Απάᾶ ψἤρδη 858ῆ6 Παίῃ ἐοιηὰ 22, 
δ6 οδιεῖ ἢ ἀδγ τη β δηάᾶ ὧδ περ ρουγα τοροῖδεσ, "2 βαγίηρ, 
Κα͵οϊος ψ ἢ τα ; ἔοσγ 1 δανα ἔοιιηὰ ἴῃ6 ρίθος ψὩΟἢ 1 Βα Ιοβῖ. 

Ιο 1ΠΊΚευγῖβε, 81 βὰν απΐο γοῦ, ἴμεγα 18. ἸΟῪ ἰπ ἴΠ6 ῥγεβεῆσα οὗ ᾿ [88 4 8:5 εδαρ. 
ΔΏΡ658 οὗ (οἄ ονεῦ ομδ βίπποῦ [δαί γορθηζεῖῃ. 

1 Νον 8]] [86 Ρυ ] Δ ῃ5 δηὰ β'πηθῦβ ΕΓ ἀγανσίηρ ΠΘαγ ὑπο ὨΪΤΩ 
3 (ἢ6 5δογί 65 
δ. 4] 
8 ὙὮὯΟ ἢδνο 20 ῃρθα οὗ 

6 ἐηδόγί Ὦ15 
90 γ 

8 υηῖο {Π6 πὰ [15 ΡΑΓΔΌ]ς 4 πα Βανίῃηρ Ἰοβῖ 
Τ ᾳνβῇ 80 ἴδεγα 5}4]} δε 7οΥ 

10 ἸΆΤΩΡ 11 πη8] 
123 ΟΔ]]6 1 ἢ τορθῖδοῦ ΠεῈσ ἔτ επᾶάβ δηα πεῖρῃθουβ (σεεογαάρρ 9 δε δεεί αεεζλο- 

Ζ2225) 18 Ἐνθῃ 50 

ΟΟΝΝΕΟΤΙΟΝ. ,ης ἰᾶνε 4 ϑἰηρὶς ἀΐβοουγβε, 
ΠΟΙ 5: 5ΕΏΡ' ΠΙΔΙΠΙΥ οὗ ΡΑγΔὉΪ65, ἔγοση οὔδρΡ. χν. 1 ἴο 
ΟΒΔΡ. χν!!. 1Ιο. [{ ν)͵ὰβ ἀε] νεγεα ἀαυγίηρ ἴῃς ἰουτ- 
ΠΟΥ͂ ἔσοτη Ῥεσθᾶ ἴο [εγίοδο, δηα οσοαϑιοπαδὰ ὈΥ ἴῃς 
ἕαςι ἴπαὶ [6 Ρυ]ἸΟΔη8 δηὰ 5 ῚΒ ΠΟῪ δἰϊδοῃηαα 
ΚΠοΒ6Ινεβ ἴῃ ἰασρα ΠΟΙ ΌΘΙΒ ἴο Οὐ οτά, ΤὨς 
ΒΕνΕΙΘ ΓΟΠΊΔΙΚ5 τησπίοπεα ἰπ ἴα αϑῖ σπδρίαῦ 
(νεῖβ. 25-35) ῬσΣΟΡΔΌΪΝ ᾿ἰεὰ ἴο (πὶ σοπῃοοῦγβδ. 
Αμαϊπδὲ οὖσ ἴογ 8 γοοδρίοῃ οὗ [ἢ]8 οἶδ88 τιυγ- 

ΤΩΣ ΜΕΓῈ αἰϊοτεα ΌΥ (ῃς ῬΠδτγίβθεβ, ἀπὰ ἐὰς “γι σέ 
αἰέυέείονε οὗ τη 18 αἀἰβοουσβα (οδαρ. χν.) τδβ δά- 
ἀτεββεα ἴο ἴδει; (ῃς σεζομαῖ (Παρ. χνΐ. 1--13) 
ὙΔ5 δα ἀγεββθα ἴο Ηΐ5 αἾ5ς.10}65 ; [δς ζλγα ( ΤΟΒδΡ. 
ΧΥΪ. 14--21}, ΟἹ ΟΟΟΔΒ,Οἢ Ῥεὶπρ ρίνεπ, ἴο ἴὩ6 ῬΏδτ- 
8668 ἀραίῃ ; δηᾶά [86 οἸοβίῃρ ρατὲ (οἢδρ. χυἱϊΐ. χ-- 
10) ἴο ἴῃς ἀϊ5ς.1ρ165. 

ΟΒδρ. χν. σοηβίβίβ οὗ ἴξσεα ρβδγδϊθβ, 41} δῃ- 
ξογοίης ἴῃ ϑάτῃηβ βΈΠΟΤΑΙ ἰγυἢ : Οοα 8. τπσσογ ἴο 



ζΗΑΡ. ΧΥ. 1--το.] 

Β'ΠΠΟΙΒ, δηα 411] τοακίηρ 4 Ἴσοπίταϑὲ Ὀεϊπγεοη (Ὡς 
Ρδηϊΐδηϊ Β'ΠΠΘΙ δηὰ (ἢς 561-πρῃίδουβΒ. ΤὨυΒ ἴῃς 
ΤΑΥΤΤΩΌΤΒ Οὗ (6 ῬὨΑΓ 8665 εῖῈ δηβυνογοα, Τῆς 
Ῥάᾶγδῦ]ε8, ἤονενεῦ, ργόβοηῖς αἰ οσθηϊ ἴγρα65 οὗ Ἰοϑῖ 
δἰπηοῖβ. Βεῆσεὶ δηὰ ΑἸέοσὰ τεραγὰ (ἢς ἄγϑὶ (1οϑῖ 
Β.66Ρ) 48 ἃ ΓεΕρσοϑθηϊδίοη οὗ ἃ βϑυρίἃ δπὰ Ὀε- 
ὙΠΙΕΓΘα ΚΉΠΟΥ ; (ἢς βεοοηᾶ (ἴῃς ᾿οϑὲ ρίθεος οὗ 
ΤΏΟΠΟΥ) οὗ ἃ 5'ΠΠΟῚ υὑποοηῃβοίουβ οὗ Ὠἰτηβοὶξ δηὰ 
Ὧ15 οὐγῇ τὰ] σψόσίῃ ; ἴῃς τηϊγὰ (ἐς ῥγοάϊΐζαὶ 800) 
οὗ ἴῃς οοηϑοίουβ δηὰ νο]υπίδσυ βίπηοσ, ἴῃς τροβὲ 
δασταναῖδα ολ56. Ηδησςα [Π6ΥΘ ἰ8 ἃ οἰ πηᾶχ ἴῃ [ἢ ς 
Τερτγαβοηϊδίοη οὗ σοα β τοσοῦ. Τῇ ἰπϊγὰ 15 
ττελίοα, ἔοσ σοηνεηίθηοδ, ἰῃ 4 βερασγαῖς βεςίίοῃ. 

ΕΙβ. 1, 2. ΤῊΞ ΟΟΟΘΑΒΙΟΝ ΟΕ ΤῊΞ 8)15- 
σΟῦΚΞΒΕ. ΤΟΥ 811 [89 Ρυ ]οδπηδ δπἃ εἰμποσθ. Νοῖ 
811 εἰ πὰ 8, ΠΟΥ 41} στπουΐ ἐχοερίοη, Ὀθαϊ νΟΥΥ τ ΔΏΥ, 
80 τῃλὲ (ἢ18 5 (Πς τυ ]6. - ὍΟΣΘ ἀγα ΠΘΑΣ. 
Αἱ (}ϊ8 ἄτης πέσε οσουρὶςα ἴῃ ἴῃ οοπλίηρσ. ὙΒΘΓΟ 
ἯΆΞΒ ὯΠ ἰηοτελϑίπηρ ΤὨγοηρσ οὗ ἴπεϑς οἶλβ88ε8, συ (ἢ 
οὐδ ἀϊἰδποϊξ ρυγροβε: [0 ΘΑΣ ἷπι. [1 νγ3 Ὁγο- 
οἴβεὶν [8688 σῆο ἔδθ]ῖ (ΠΟΥ πὰ πο προᾶῃβ το δυϊ]ὰ 
ἴδ (ΟὟΤΟΙ, ὨΟ ἔογοςβ ἴο θεῖ τῆς ορροβίηξ, ΚΡ; 
δηὰ επος [ΠΟΥ βουρῃὶ τεβϑουσοαβ ἔγοτα πε ἡγἢο 
τηδηϊξεβίβα ρονγοσ, δηὰ [σουρὴ Ηἰτὰ ἀδβιγεὰ “ οου- 
ἀἰοπβ οὗ ρεδος. 

γεῖ. 2. ἹΕυττηυχοᾶ, ἀπιοὴρ τποιηβεῖνεβ. Ὑδαῖ 
ἴδεγ αἀἰά ποῖ βρεδὶς τυ ἴο οὖγ ογὰ Η:π561} 18 
ενϊαδηϊ. -- ΤῊΪ8 δὴ. Τῆς ὄχργεβϑϑίοη ἀοεβ ποῖ 
ὨΘΟΘΒΒΑΓΠῪ ἱπιρ]Ὺ σοπίεπιρί. --- Βοοαίνθῶι δίπηοσα. 
Η!8 δῃδηεβ 8] (ἢ 8 ἴῃ σοργόδοῦ, Ὀυΐ ἰξ 18 1τλ- 
Ροσίδηϊ ενϊάδηοςε οὗ ἃ Ὀ]6β8εὰ συ, δ τεοεϊνεὰ 
[15 .1488 οὗ βεορὶς διχσοὴφ Ε118 ξο]] γε 8. - πὰ 
οδἰϑῶι οἱ ἴδοα. Οομρ. Μαῖϊ. ἰχ. 1ο. Ουσ 
Ι,οτὰ δαἀπιτεα τΠ6πὶ ἴο βοςίαὶ ἱπίοσοουγβο. ΤῊ] 
ν85 ἀδειηδα ὈΥῪ [6 ῬἬΔγιβεςαβ ἃ Ἰοσουίηρ οὗ Η]ηι- 
861}, ληὰ Ῥϑυῇδρβ οὗ ἴπδιι, βίπος (δΥ ἢδα δαπμῖ- 
τἀ Ηἰπ 45 ἃ ψζυδϑβί αἱ {πεὶ] Γ εηςϊογίδιητηδηὶβ (οΒΔΡ. 
χὶν. 1, εἴς). ΤὮΘ ΤῊΣ τγᾶ8 οοοδβίοηδα ὈΥ ἰἢς 
Ρταβοηΐ οοησουτγβο, Ὀαΐϊ 1ἴ τεξοττοα ἴο ἴλ6 ΒαὈΙϊυΔ] 
σοπαυςὶ οὗ οὖσ 1,οτὰ. 

ψεῖβ. 32). ΤῊΕΞ ῬΑΒΑΒΙῈ ΟΕ ΤῊῈ [0061 
ΘΗΕΕΡ. (ΟΡ. Μαῖΐ. χν ϊὶ. 12-14, τοῦ (6 
ΒΆΤΩΣ ΡΑΓΔΌΪΕ οὐοῦτθ. ὙΒΕΓα, μούεναῦ, οὐσ Τιογὰ 
ὈτῺρβ ουἱ τῆς Ῥτεοϊουβη6858 οὗ ἴῃ ομε 586ερ (“ ἴῃς 
11:||6 οης᾽); Βδτδ, [ἢς τοσοῦ οὗ [ἢς 5ῃορῃοσὰ ἴῃ 
δοοϊσηνς δηὰ γαϊοϊοπρ ΟΥΟΥ ἴῃς Οοης 5ῆδερ. 

γέει.4. Τπὸ ΠἰΠΘΟΥ δηπὰ πἰἷπο ἰπῃ [Π6 ὙΙΙάΟΣΙΘδδ, 
ἐς δ. ἰὰ ἴὯ6 δοουβίοτηδα ραβίυγε; ποῖ 4 ἀδβεσγί 
Ῥίδος, 48 πιὶσῃς Ὀὲ βυρροβεᾶ. [Ι͂ἢ Μαῖϊζον ἴδ6 
Ῥίαος Διο (ἢ οὴς 56εΡ πὰ5 σναπάοιδα 18 
τηοηοησα ; ἤεσε [ἴῃς ΠΙΠΕΙῪ δηὰ πὶπα οοπὶς ᾿πῖο 
Ειελίεσ ὑσγουηίπθηοο. Τῆς βῃορῃοσὰ ον] ἀν 
Τεργαβοηῖβ ἴδς ὅοὴ οὗ σοὰ, [Ιὶ 88 Η:5 οἤῆος ἴο 
δεεῖς ἴῃς Ἰοϑὲ βῇςςερ (ΕζΖεῖς. χχχὶϊὶ. ὅ, 1Ἱ, 23), γεὶ 
τ 1818 (ὨδΥ ἐουπὰ ἔδυ], --- Τ11 Βο Διὰ ἐξ. Ἴδε 
ψρρυηβοαν βεοικίηρ 19 ἱπαϊοδίθα τοῖς ἔ0}}Υ [Ὠδη ἰὴ 

Αἴῖμον : “16 80 ὃς ἴδαὶ ἢς πὰ 1ἴ.ἢ 
γεῦ. ς. Ὅροι πἷν διουϊάοσθ. Ηδς ἀο65 ποῖ ρυῃ- 

88} ζἴΐ, ΠΟΥ ὄνδη ἀτγίνε ἰἴ Ὀδοκ, Ὀυϊ ολιτῖς5 ἰΐ, τ ΑΤΥ 
ἔτοτη νδηάοσγίησ, ψ 1]|6 Ης ΗἩΪπιβο]ξ 15 τοὐολοίῃρ. 

γεῖ. 6. Απὰ ψμοπ Β6 οοἸμοίδ πόπιθΘ. ΤῊ]5 τὸ- 
ἔεῖβ ἴὸ ἴ86 ττοὶς ὑγοῦαβϑβ ΌΥ̓͂ ΨΏΙΟΝ [π6 ἱρπογαηῖ 
δηᾶ εν! οτοα βίηηογ ἰ8Β Ὀτουσῃξ ᾿ηἴο βίου. [ἰ 
ἄοεβ ποὶ τηξᾶῃ, Ὀτουρηΐξ ἴο ἤδανθῃ ῬΕΓΒΟΏΔΙΪΥ, 
δυῖϊ ποτε ἴθοτα 15 στουπα ἔοσ “ἾΟΥ ἰπ πολνθη᾽ 
(νετ. 7). --Ἤἰἶα ἔτίοπὰδβ δὰ ἷδ ποίβθθοσα. Εν]- 
ἀδηῖν ἴπ6 δηρεῖθ (νεῖ. 10), πὰ ῬΧΟΌΔΌΙΥ ἰμοβα 
ΔΙτεδάγν βανεὰ πὰ ἰῃ ρίοτγ. ΤὨς στϑδίπεβ8 οὗ ἴῃ 6 
ἿΟΥ ἰβ8 τερτεβεηϊεὰ ὃγ ἴδε πεβὰ οὗ οἰμεῖβ ἴο ϑῆδτγε 
1, ῬΌΣ Ι δανο ἤουπᾶ ΤΥ Β.60Ρ ΨΐΟΣ 'ψδϑ 1οαὶ. 
ῬΠῚ δηὰ ἴονε ἀγὲ σοῃδιηθα ἴῃ ἴῃ6 Ἔχρζεβϑϑβίοῃ. 
ΤῊς 5βορμεσγὰ ἰ5 ἰῃς οὐπεσ. ΤΈς βοοῖ πιδδηΐϊ 
ΟΥ̓ ΚίηΔ}Ὺ ἴῃς μουβε οὗ βγσδοὶ. ὙΥμαΐῖ ἂπ ΟὟΠΕΓ 

ΤΗΕ ΟΟΘΡΕῚ, ΑΟΓΟΚΌΙΝΑ ΤΟ [{ὑ{ὑΚὲΕ. 445 
σου]ὰ ἀο ἔτοῃι 861{-ἰπηἰοσοϑί, ουῦ Γογὰ ἀο68 ἔσοιῃ 
ονῈ ἔογ Ηἰβ οση. Βεοδιυβε Ηΐς 15 ἴδε ὅϑοὴ οἵ 
αοά, Ηἰ5β οὐ ροσυ ἰβ8 αἰνγαγβ ργοπχοίςα ὈΥ ΗΠ8β 
ἶονε ; ἴ6 ἔπσο σᾶπηοῖ 6 βϑυῃμαοτγοα. 

ψετ. 7. 1 80 υηΐο γοῦ, Ης οουϊὰ [ε6]}] οὗ 
“ἮΘΑΥΘΏΪΥ ΤΒΪηρβ᾽ οὐ ἢἰ8 οὐγὰι δυϊπουυ (}Ήὁ μη 11}. 
11, 12). -- δΟΥ͂ ἴθ βϑαᾶνϑῃ. [ἢ 4]1] βυσἢ ο4568. Τὴς 
ῬΟΙΒΟῚΒ 0 τα͵οῖος σε τιθη!οηδα ἴῃ ΥΕΓ. 10. -- 
ἘΠΙΔΘΙΥ διὰ πἰἷπθ 1πιδῖ ῬΟΣϑομδ, τ ΘΟΌδ πιθ, ὮΟ 
(ττῆο ἂς οὗ βυοῆ ἃ Κιηὰ 45) 8809 0 ποϑὰ οὗὨ χ0- 
Ῥθπΐδηοθ. ΤῊ] ἰ5 ἰῃς τηδίῃ Ροϊηϊ οἔ [δ ῬΑΓΣΔΌΪΕ. 
ΤὮΏδ “ πἰηεῖν δηὰ ηἷπο ᾽ σεργδϑεηὶ ἴπο86 ΨΠο [ΙΩΚ 
{Ποιλβοῖνοβ τἱσῃίθουβ. τ ψ͵ὰϑ ἴῃ 6 Τορροβι οῃ οἵ 
118 οἷ155 Ὡς οοσοσδϑίοημθἃ ἰτἴἢς Ῥᾶγδθ]θ8. [Ι͂ἢ 
Μεῖζον ἴῃς ᾿ἸΠ ΠΑ ΙΔ ΟΣ ΟἴἾἑΕΙ ὑπίΔ]] 6 νου 5 
ΤΩΔΥ Ὀς τηδϑηΐ, δυϊ τμδἴ ἀρ] Διίοη 15 [685 δρὶ ΠΕσδ. 
Το “ ἐνήϊροι δΔη πίηε ᾿ ψεσα ρατί οὗ ἐῃς βοςῖ, ἔοσ 
186 οτίρίη; ἜΡΡΗΘΆΠΟΣ ὙΓΑ5 ἴο (ἢ6ς εν. ΤὮδ 
ΔΓΔΌΪΘ ΙΔῪ τῆεγεΐοσε 6 δρρ]εὰ ἰο ἴῇοβε σῆοὸ 
να Δἰγεδαν τεροηῖςά, διὰ ἴῃ (815 υἱςῖν 18 5ρε- 

οἶδ} ᾿πβίισυςναε ἔου 186 ὑηάεσ βῃερδοσάβ. 
ψεῖβ. 8-|ουΘ. ΤῊΞ ῬΑΒΑΒΙῈ ΟΕ ΤῊῈ [057 

ΡΙΈΘΕ ΟΚ ΜΟΝΕΥ. Ῥεουϊίαγ ἴο [ὑκςα. 
νεῖ. 8.1. Ἡδνίηρ ἴδῃ μίϑοϑθα οἵ αἱϊνογ. Τῆς 

ὍΟΙΊδη οὗ ΝΑΖασοῖῃ 511} ΘΑ διουπα ἴῃ ἔογο- 
᾿Πεολὰ δηά ἕδος ἃ σοὶ] οὗ βιϊνοσ οοΐηβ, οδ᾽ δὰ "βειω- 
οὐαὶ, το ψΏΟΒ [6 ϑαυίοῦσ ἤοζα 4110ἀ68. ΤᾺ 

»" , 
-΄’ 

ϑγηίδη Ὑνοπιδη (Ηθεἀ-ατθθ9). 

οοἷῃβ βροκεῃ οὗ ἂτὲ αγαεάνεα, ποτῖῃ δῦουϊ δὲ 
Ῥόπος ΟΥὙἩ 17.6 οοπῖβ δος, αἰ Πουρὴ τεϊ δ νε]Υ ἴδῃ 

Ὦπλδβ 48 γδ]υλ0]ς ἴΒοη. ΤὨς νάᾶὶυς οἵ ἴῃ οοἴῃ 1π 
[δε Ἔγεβ οὗ ἴῃς ροββϑεβϑϑοσ 15 ἴδε τηδίῃ ροίηΐ ; 118 
Ἰεδὰβ ἴο τῇς εαγηδϑὶ βθεκίπρ οὗ 080 ρίϑοθ. Τῆς 
οοἴῃ, Ὀεασγίην ἴπς τογαὶ βίδτῃρ, ἰβ υϑυλ)}ν τεραγά δά 
45 Ροτγίσγαγίηρ ἴῃς βἴπηεῦ ἴῃ Ἀ15 ψσείομεα 5εϊξ-ἄερ- 
ταὐἀλδιίίοη ; ἰῃς οοἷη 5111 848 [ῃ8 βίδιῃρ, ἰ8 511] 
Ρτεοίουβ ἰῃ ἐϊ5εϊ, Ὀυξ 18 Ὀυγίοα ἴῃ τὰς ἀυϑί οὗ [818 
ποιὰ, Ἰοϑὲ δῃηὰ νδ]υςῖε85 ἴῃ εβδοῖ, ἀπ} ἐουπᾶ 
[Ὠτουρὴ τ 18 σατο] Βεδτοῆ. --- ὐσμΐ ἃ ᾿ϑτρ, εἴς. 
Τῆς ἀεβογρεοῃ 15 ἰταθ ἴο παΐυτε. ΤΉΝ τποΓΟ Υ οὗ 
Οοὰ ἰ58 ἢοτα βεῖ ἔοσίἢ ; επος ἴῃς " ψοζηδη ᾿᾽ σδῃποὶ 
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δ. ΠΓΕἾῪ τηθᾶη (ἢ οὨυτοῖ (45 οἰϑο ιν Βοτο). -- ΤῈ 
Βοῦδο, ἰῃ τὶ οΒ (6 οϑὲ οἱεςα 511} τετηδλίηςά, τε ρ- 
τεβοηῖβ ἴδ6 σὨυΓΟῦ, ἔογ [ἢ6 ΡΑΓΔΌΪ]6 (Πἰκὸ τὰς οΥοΓ 
ἔνο) τεοξΐοιτοα οὐ ρί:Δ}}} ἴο ἴῃς [ἐν ἢ Ρδορΐα. 
ΤὨς ψόοσῆδῃ ΓΕΡΊ ΒΘ ἢ 5 (ἢ βρὶτι οὗ οὐ ποχϊκίησ 
ἷπ [Ὡς οὔυτοῦ. Τῆς ΠΡ ηρ οὐ τὰς οδηΐϊςο, εἴς., 
τοργεδοηΐῖ [86 ΘΡῚ ΤΠ ἶἿ ΠΠυτϊ παῖς ἴῃς ποτγὰ, 5 ζ- 
τηρ ὉΡ ἴθ6 ἀυϑὲ οὗ νοῦ] ] 1655 ἩΟἢ σοησ6815 
ἴδε 5 πηοτ 8 (τὰς πογί, δη ἃ ἴἤδῃ 80 δρρὶ γίηρ 1Π6 
τσυ ἢ τῆδὲ ἢ 18 ἑουη, ΟἸΟΙΒ, τ ἢ 1655 τοᾶϑοη, 
δηὰ ἴῃ ἴῃς βυοοδϑϑίῖνε βῖθρϑ ἃ γϑξδσθῃσο ἴο ἴδ6 80- 
ἄν! οὗ ἐς ῥγοδοδβοσ, ἴῃς δ᾽ ογβ δἀπᾶ ἴθ ὑσβο]ς 
ουτοῦ. Α υπ]ᾶδσ ΔρΡρ]Ἰοδοη, ἴῃ τ ῚΟΒ τῆ τῆ ]6 

ΤΗΕ ΘΟΟΘΡΕῚ, ΑΓΓΟΚΌΙΝΟ ΤΟ {{ΚΚΕ. [(βΒαρ. ΧΥ͂. 1--32. 

ὙοΙ ἃ ΤΩΏΔῪ Ὀς τεραγάεα 45 βεδσοῃθα ὈΥ (ἢς δρ τη, 
δα 1] ππρδι 88 εἀρβέρα ὙΠῸ τὰς ἰτηᾶρο οἵ δ οά; 
ἷβ σογ Αἰ ΠΥ Δ] Δ Ὁ ]6. 

γετσ. 9. Β80 οΔ]]οἴ}. 586 Σοιμδὲῃβ ἢ (6 ὨοῦδΟ ; 
ἴῆς ϑριπὶ ἀν 6}}8 ἴθ τὰς σμυτοι, δηὰ ἴδοσα (86 

615 τοὐοΐος (ϑ8ες νεσ. 10). 
δΙ. 10. ΤΉΘΙΘ ἰδ ἰογ. Νοὶ “π|1}} Ὀςε,᾽ ἔπε οΥ 

ἴλιε5 Ρίδοα ΠΟΥ Υ τῆς ΒΙΏΠΟΙ 8 ἐουπαὰ Ὀγ [Ὠς 
Βεδτοδίηρ οὗ ἴδε 5Ρ᾿ ΠῚ. -ἜἾη [10 Ῥγϑϑόμοθ οὗ ἴδ 
8ΔΏ6916 οὗ Θοᾶ. Τολὶ ἴΠεῪ 5ῃᾶσε ἴῃ ἰξ, 15 Ἰγα ρ] δα ἴῃ 
τῆς Ρῆγαϑο : " Βε)οῖος τι πιο.᾽ ΤῊς Ὀ]6 ϑεδετηδ 
ἴο ᾿ἰηαϊοαῖς ἴμΑὲ [86 δῆροῖβ χο]οῖος τὰ τἴ86 ϑρί τς 
ἀπ ἔῃ ἢουβο6, βίῃσα " βοδνεῃ 15 ηοῖ πιοηΠ!οηδα ΒοΓα. 

ΟΗΑΡΤΕΚ ΧΥ. 11--32. 

Τάς ῥαγαδίε 9Υ ἐᾷς βροάέραϊ 50». 

ΝῺ δ6 5αἰά, Α οογίαίῃ ὥδηῃ ἢδά ἴνο 80η5: Αμπά [6 

γουηρεσ οὗ ἴμεῖλ 5414 ἴο ἀξές ξαϊμεσ, Ἐδίδεσ, γίνε τὴ8 
4 1ἢε ροτγίίοῃ οὗ ροοάβ 1 τιμαὶ ξ4]Πεἴἢ 20 »κσ. Απά ἢε ἀϊνίἀεα υπΐο “ Ῥδῦι. καί. 

13 ἴΠ6πὶ " δὲς ᾿᾿νίηρ. Απὰ ποῖ τῆδηγν ἄδγβ δέζοσ [ῃ8 γουηροσ 5οῃ ὅ 8:9 Μαις 
ϑαϊμεγεα 411 ἱορείμεσ, δηὰ “ ἴοοὶς 18 Ἰουγηευ 1ηΐο ἃ ἔδτ σου ΠΊΓΥ, “ 5. Μὰ 

14 δῃὰ ἴδεσγε 3 τυνδϑίθα ἢϊ5 βυ ρβίδησα ψ]Ὦ σἰοΐοιβ νην. μά Ώθη 
86 88 βρϑηΐ 811, ἴπεγε δτοβὲ ἃ τιϊρῖν ξαπηῖπο ἴῃ τμαΐ Ἰαηὰ ; ἀπά 

15 ἢ Ὀαρδῃ ἴο 6 ἰῇ ψδηῖ. Αηῃὰ ἢδ ψεηΐ δηὰ Ἰοϊηδα Ὠἰτη56 1} ἴο ἃ 
οἰ Ζεη ὃ οἵ ἐῃαΐϊ σοιηίτζγ ; δηὰ δ βεηΐ Ὠϊπὶ ἰηἴο ἰδ 86145 ἴο ἐδεὰ 

16 5νηθ. Απᾶ δὲ ψουἹὰ ἕδη δανα Ε]]εα ἢ15 Ὀ6Ιγ ὁ τ τ (ἢ 6 Ὠυ515 ὃ 
17 ἴῃαϊῖ τῆς ϑυνίης αἰά δαῖ: δηα 20 ΙὩΏδῃ ρᾶνα υῃΐο πη. Δπηαᾶϑβ 

ΜΉ θη δ σᾶς ἴο Βἰ 1561, ἢς 5αἰὰ, Ηονν τῆδηγ Ὠἰγεὰ βεγνδηῖβ “4 ζοιρ. Αδις 
οὗ τὴν [δῖ μευ 5 ανα Ὀγεδα δῃηοιρἢ δηα ἴο βρᾶῦε, δῃὰ 1 ρεη βῃ 

18 ψ] Βυηρογ 1 Ψ1] 86 δῃά σὸ ἴο τὴγ ἔδίδεσ, δηὰ νν1}}} βᾶγῪ υπΐο 
Ηἷτα, ΕἙαΐμεσ, 1 δᾶνε βἰηπθᾶ δρδίηϑί θάνῃ, ἂἀηὰ δεΐογα {πθε,8 

19 “Αῃάϑ 8Δπὶ ΠῸ ΠΊΟΓΕ ΜΟΓΙΉΥ ἴο δ6 Οσ4]164 [ὨῪ 50ῃ : πηδῖζε ΠΕ 88 4 ὥϑπαρ. ομαρ. 
20 Οὔβ οὗ (Ὦγ διγεά βογνδηίβ. Απᾶ ἢδ δζοβϑθ, δῃὰ οδηηα ἴο ἢ ἱ8 

[αῖῃεσ. Βαυΐ ψΏδη 10 6 ννὰ8 γεῖ ἃ στεαΐ ΨΑΥ οἱ, 15 δῖε βὰν 
Ηἶτα, δπὰ δᾶ 1] οοτηραββίοῃ, δηὰ 7 τη, δηὰ 9 61] οῃ 8158 πβοῖς, δηὰ 7 ἔων ἵν. 8. 

21 ἢ" Κὶβϑδδά ἢ. Αμπά [86 βοὴ βαϊά υπῖο ἢϊπ), Εδίμογ, 1 ἤᾶνα ϑἰηηδα ὅ ἐγηην εὐ Ὁ 

αραϊηϑὶ ἢδάνθῃ, δηά ἴῃ τυ βἰρμί, δη ἃ ὃ δηλ ΠΟ πιογε ΨΟΧΩΥ ἴο καὶ ἐρααν δ᾽ 

22 Ὀ6 οΔἰοἃ τῆγ βδοη. Βιυΐ [86 ἐδίμεγ βαϊὰ ἴο 818 βεγνδηΐβ, Βσίπρ ξϑδειῖς 
ἕοστὶ 12 ἐς Ῥα6ϑβί σοῦο, δηὰά ρυΐ 22 ου ίτῃ ; δῃά ριυῖΐ ἔα πηρ οἡ 815 ὦ Ζεοὶ, 1. ἿΣ 

23 ὨδΔηά, ἀπ ᾿βῆοεβϑ οἡ ἀξς ἔεεῖ: Απά Ὀππρ ΒΙμεσ 18 [ῃς ἐδίίεα Ἢ Ἐξεκ. χυὶ. 
24. οΑ1ΐ, δπὰ [1}} ΣΖΖ; δηὰ 1δΐ ἃ δαΐ, δηὰ ἤ' θὲ 15 τὭθυγΥ : ΕῸΓ [15 Ὧν πρὸς δι 

800 " ψὙῸ5ΡῚ ἀφδά, δηὰ 15 αἷϊναε δραίΐῃ; 8ΒῈ6 ψὰ5 ἰοβί, δῃὰ 15 ἔουηα. τ θ ΕΝΙ 

[Ὶ, 12 

Απὰά {Πδὺ Ὀδρϑῃ "᾿ ἴο Ὀ6 ΤΏΘΙΤΥ. - πο ἢ Ἂ 

1 τὴγ βυδβίδποε 3. ἐμισεγί Ὦ6 8 ὁοη6 οὗ [6 οἰ ΖΘ 8 τ. ὉΠ 
4 αρν αροΐδρε αεζλογέζέδς γεααῖ Ἀανα ὈΘοῺ 5116 ἀ 
δ σγεεῖ, Ῥοὰ5 οὗ (δε σατοῦ-ἴτεαὶ ὁ Βαϊ ἴἷ “ἦε δεεξ αμέλογέξέθς ἐμπδεῦζ Πδτε 
8 ἴῃ τ ΒΡ: 91 (,ἀε δεεΐ απζλογεζέος ογεΐξ αὐτιὰ) 10 ψῈ116 

11 νγᾶβ τοονϑα υὐ] ἢ 1. ,ῃε δεεξ αμεζλο» δος ἐρεοογέ αΟἸΟΚΙΥ 
18. εἶ ΕἸΤΏΟΥ 14 τῃὰκε 



ΓΗΑΡ. ΧΥ. 11--32.] 

25 
26 

27 

28 

29 

30 

31 
42 

16 (Δ]]6α ἴο ὮΣΤΩ 
1 δηὰ 15 ἔδίῃου σδὴθ 

ΤΗΕ ΘΟΟΘΡΕῚΙ, ΑΟΓΟΚΡΌΙ͂ΝΕΟ ΤῸ {0ΧΚΕ. 

Νον 5 6] ἀθσ βοὴ ψὰ8 ἴῃ τῆς ἢ6]4 : δῃηὰ 88 ἢς σδηὶθ δπα ἀγαν 

Ὠἷρῃ ἴο ἴῃ Βουβ6, 6 δεαιὰ πηυβίς δηὰ ἀδποίηρ. ῚΔηᾶ ἢθ 

“4116 4 16 οῃς οὗ ἴδξ βογναηΐβ, δῃηὰ δϑίϑὰ ψῆδὲ ἴῃθβε [ΠϊηρΡ5 

τηθδης. 16 Απά Πα 584 υπίο Ὠΐτη, ΤΥ Ὀτγοῖδου 15 σοτηα ; δηα [ὮΥ 

ξαϊῃοσ μαϊῃ Κι] ἃ τῃς ξαϊιοα οα]ξ, Ὀδοδιιβα Ὧ6 Ὠδίῃ τϑοοῖνθα ἢϊτη 

βαΐα ἀπά βουῃάὰ. Απᾶδ ἢθ 88 Δῆρτυ, δηὰ ψουἹὰ ἢοΐ ρῸ ἰῃ: 

{πογοΐοσε οὴθ ἢἰ8 δι ῃογ 1 οὐ, αηα δηἰτοαϊθα ἃ. Απηά δ6 

ΔΏΒΜΟΙΙΩρ 841 18 ἰο ἀξς ἔδίμογ, 1,0, [686 τῆδηγ 19 γϑαγβ ἀο 1 

56σνα ἴῃ66, πο [ΠΟΥ ἰΓδηβρτθββθα 1 δἵ δὴν {{π|6 ΤΥ σοιῃτηδηά- 

τηθηῖΐ ; Ὁ δηά γεῖ δου μανοῦ ρανοϑβί π16 ἃ Κιά, [ῃδῖ 1 ταὶρῃϊ " τη δ 6 

ΤΏΘΙΤΥ ΜΙ ΤῺ ἔτίεπάβ: Βυΐ 845 5000 853} [818 [Ώγ 800 νγᾺ8 
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οοτης,23 9 Ὡς ἢ 3. Πα ἀενουγοά [Ὠγ Πἰνίηρ ψ ἢ Ὠατ]οῖβ, ἴῇου “ Ῥτον. χαΐκ 

Παβϑί Κι 16 α 33 ἔογ Ὠϊπὶ δα ἐαιϊεα οαἱ. Απά ἢδ 5 υηΐο Ὠΐμ., 

ϑοῃ, ἢ ἴδου τί ὄνοὺ ψ] τη6, δηὰ 411 [αὶ 1 δανε 35 15 [Β΄ η6. 

ΜᾺ5 ταθαῖ ταὶ να βου] 38 π γηδῖζα σθοσγυ, δηὰ θὲ ρ]δὰ : ἔοσ [815 
(γ Ὀτγοΐμογ " ψὰ5 ἀθδᾶ, δηὰ 15 αἰΐνε δρϑίῃ ; 53 δηὰ τνὰβ 33 Ἰοβί, δηά 
15 ἑουηά. 

16 γᾷφ δες αμπέλογέξέες γεαά τηὶρῃξ Ὀς 
18 Βαϊ Βε δηβνγεγεα δηὰ 5414 19 [0Γ 80 ὩΔΩΥ 

ΤῈ 2 7οδὴ νβϊ. 

30 ἈΠα 1 ΠΘΥΟΓ ἸΓΔΏΒρΤο 5866 ἃ σοϊῃηϊηδηστηδηΐ οὗ [δ1η6 
14. ΟΔΙᾺΘ 38 ψὮΟ 9. κΚ|Π] ἀκ 
36 Βυῖϊ 1 γγᾶβ τηϑοί ἴο Ἵ γλς ὀεεΐ σϑλονξέδς ογεῖζ ἀρ αὶὰ 

1: ΧΏΘη 
36 δῖ 8 ΤΪΠ6 

38. συας 

ΤΗΣ ΡΑΚΑΒΙῈ ΟΥ ΤῊΕ ῬΕΟΡΙΟΘΑΙ, 50Ν. “Τδ6 
σσόσγῃ δηᾶ ρθδη]᾽ οὗ 411] οὖσ 1,ογα 8 ρδγδῦϊοβ. [ἢ 
ἰβ ἃῃ δάνδῃος ἔτοιῃ ἴδε ἴγο ψὩϊοἢ ῥτεοδάς ἰδ 
ΤῈΘ ολβε οὗ (6 Β'ΏΠΕΙ ἰ8 τεργοϑοηϊθα 85 ΠΊΟΤΟ 
ἀαρταναίεὰ : 5 ΘΟΕ στεαίοσ, ἢ15 ψσεϊομβεάῃθβ8 
ἴΔΟΓΟ ὑτοίουηα. ΗΣΒοσίο ἴ86 1] υϑιτα ]οη5 λᾶνα 
Ῥεοη Ὀοστοναα ἔτοσι δοῦοηβ ργοτηρῖδα Ὀγ 8εῖξ- 
ἰπίοσοβί ; πον ον δηΐεῖβ. Τῆς 5Π66Ρ, τῆς οοΐη, 
ἍΕΙΕ νυ Δ]6, Ὀὰὲ ΠΟΙ ἃ Βυγηδη Ὀεῖηρ 18 ἰἢς οβὲ 
οη6. ΟἿΪΥ Βεῖα, ἐπεζείοσο, οδῃ 1Ὲ6 Ὠἰβίοτυ οὗ (88 
ὙΔΠΕΤΙΠΡ 8500] δηὰ 115 τεΐασηι Ὀ6 ρΡοχίγαγδα ἰῃ 115 
δυσςαβϑίνα βῖθρ8, δῃ!ἃ ΟἿἹΥ ἤδγα οδῇ ἴῃ6 ΤΊΘΙΟΥ οὗ 
Οοὰ "»ε {τέθεπιεα 80 8ἃ8 ἴο τενϑὰὶ ΗΠ Βεατί οὗ 
Ἰονθ. Τῆς ἔοπῃ οὗ ἰδ ρῥδυδῦϊς ΔΗΒΎΘΙΒ ἴο ἰΐ8 
ὨῖσΒοῖ ἱσαϊῦ, Βυϊ δαὐμλϊγαΐοη οὐ 115 θεδυτῦ ἀο68 
ποῖ ΠΟΟΘΒΘΑΓΙΥ ἱπῚ 0] ἃ ἰϊὸ τοῖαγη ἴο ἴῃς ΕΔΙΠΟΙ 8 
δουβϑε, ἙΑσίῆοῦ [ἢ]5 5: ρ]6 Ῥάᾶγαῦ]ς, ἢ 411 18 
θεδυΐῦ δπὰ ρδίμοβ, ἀοςβ ἠοὶ βεῖ ἔοσίῃ (ἢ6 ψ8Ο]ς 
Βοος οὗ βδίνδίοη ἰῇ 4 ϑἰῆρὶε ρασζγαῦϊθσ. ΤᾺῊς 
της ψγᾶ8 ποῖ στρα ἔοσ γονεϊδίίοη ἰὴ τορασγὰ ἴο (ἢς 
Ῥύυγροβα οὗ οὖν 1,ογαἶβ ἀδδίῃ ; ΠΟΥ ττᾶϑ ἴδδ δὺυ- 
αἴεποα οὔς δὲ 811] ρσεραγεὰ ἴο γεοαῖνε 0 ἢ ττυςῃ, 
Τδο τηδίῃ ἰοββθοη ἴἔοσ ποῖ (86 ῬΒΔΑΓΙΒ668) τγὰ8 
ἴδδιὶ “οἂ ἰ8 τηοσοϊαὶ ἰο βίπηοσβ δηὰ (ἢΐ8 5 [ῃ6 
ξυπάλιηοπίδὶ τυ οὐ τἢ6 τΟ]6 βοῆοιλα οὗ βαϊνᾶ- 
ἤοη (ΕΡὮ. 1. 4). Τ8 δοοογὰβ πιὰ 6 νἱοῦν 
ἰαίκαῃ οὗ ἴπ6 γα ῬΆΓΔΌΪΈ8, 83 ὑσεϑεηπὴρς [86 
ΤΏΘΙΟΥ οὗ σοᾶ: ἴῃ ἴδε ἔγβέ τῆς ϑοὴ Ἄρρδδτβ 28 
Βῃορποτὰ ; ἰἱῃ ἴδ βαοοηά, ἴῃς ἱηνγοσκίης βρὶ τ; 
ἴῃ 1ἢ15, 6 ἘτοΓη4] ΕΑΠοΥ ἢ Η:15 Ὠδατί οὗ ἰονα. 
ΤὨΪ5 18 [86 ογάδσ οὗ ἴῃς δρρὶ]οδλίίοη οἵ σοῦ β 
ΤΩΘΙΟΥ͂ ἴο 5ΪΠη6τ85, ΤΆ τηλίῃ ἰθββοὴ οὐ ἴῃς ραγᾶ- 
16 ἴοσ ΟὕΓβαϊνεβ, Ἀρρθδῦβ ψῇθη τὰ 08]1] ἰΐ (45 ἰξ 
ΤΕΔΙΪΥ 18) ἴῃς ράαγαῦ]ε οὗ ἴῃς “Ῥρρέζοριξ αμαΐ είν γγ- 
ἐμ Ῥγοασϊρα! δοη. ΠΟῪ ἴο τερεηΐ δηὰ σχεΐυσῃ 
Ἰοδσῃ ἔγουι ἴῃ6 ΟΥΟΒ8. 
εΥ. 11. Δπὰ ὁ δαϊᾷ, ϑοηὶὸ οομποοὶ [158 τ] 

ψεσ. 2 (δηὰ δ βραᾶϊε (18 ῬαγδθϊςἪ), γεραγάϊηνρ 
1δς ἱπίοσνεηΐηρ νοΓβ6 8 48 ΤΔΘΓΟΙΥ δὴ ἱπισοαυοτίοῦ 
ἴο ἴδε οης ἘΠτΑῖ ῬΆΣΔΡΙΕ. -- Α οογίδϊα πδὴ δδὰ 
ἵἴτνο δοῦδ. ΓὮς ἐλίθοῦ Ταρσγοβοηΐβ Οὐ ἤδδνθη)] 
ἘΔΙΠΟΥ, βίηοα ΟἾΓΙΒΕ ΠΟΝΟΙ τοργοϑοηῖϊβ Ηϊτη8ς 
ἴυ98. ΤῊΘ ἵἴττο 80η8 ὑπαουθίθα!Υ τοργαβοης (ἢ ς 
το οἶ45565 οβα ργδβϑθησε Ἰεὰ ἰο ἴῃς ἀϊδοουγδβα ; 
τὰς 8οσῖθεβ δῃηὰ Ῥμδγβεοβ (186 6] οΥ 50η), δηὰ [86 
ΡΟΝ] Ἰσδηβ δΔηα 5 ὭΠΟΥΒ (16 γοΠρΡΟΥ 80η). Βοίἢ 
οἶ455865 ὍΟΙΘ ἴονβ, ὩΣ η4] τοι 8 οὐ σοα β 
ἔλταγ. 411 τπηθ ἃσὸ σορσγοβεηϊεα ὈΥ̓͂ ἴἢε86ε ἔγὸ 
οἶλ8868. [Ι͂ἢ ἴῃς σΟΌΓΣΒΕ Οὗ ὨἰΒίοιΥ (ἢς αἰ οσοηοδ 
Ὀεύνδοη ἴῃς ἴτὸὺ γὰβ ΒΕ τεργαβεηϊεα [8 
76» δηά τς θη! 65, Βυϊ τῆς ρᾶγδῦὶς οἷα ποέ 
αἰἐγοοίγ ἀὐῥίψ ἰο ἐδέ ϑέετος αμα Οερεέες ας «με. 
ΟὈἸ]εςἴοῃβ ἴο δυο δὴ ΡΡΠΘΒΟΗῚ (1) δε ον 
βρεακίηρ ἴδε [εν νγὰ8 Ὠοὶ ἴῆς 6] ΟΥ̓ 80, βπος [86 
δΕρΑΥΔΌοη οὗ [8185 ῬΡΘΡΙΕ ἀϊά ηοί ἰδκε ρἷδος ὑπ] 
ἴνο (βουθδηὰ γδδτβ δἰΐζοσγ ἴῃς Ἵοσζεδίίοη. (2) ΤῺς 
τοοεΡθοη οὗ ἰῃ6 Οεηι}εβ ἰπίο [Βς Κίπράοτα οὗ 
Οοα νγὰβ ποὶ γεῖ ῥ᾽ αἴ ηγ τενθαὶδὰ, δηὰ 1 18 4110- 
δεῖ ΟΟΠΙΓΑΣΥ ἴο (ἢ βοῃοσαὶ ομδγαςῖεσ οὗ Η 8 
ἰδδοῃϊηρσ ἴο ϑύῦρροβε ἴδαὶ Ης που]ὰ ἱπίτοάιυος ἵὮ 
Ὦδγα. 80 τουοῦ 80 [πδῖ οὐ 8. Βανα υβεὰ [ἢ]8 ἃΡ- 
ΡΙοδΔοη 28 ἃ ὑγζοοῦ οὗ Ἰδαΐδσ οτἱσίη. (32) ΤῊΙΒ 
νἱονν ἀερτγίνεβ [6 ῬᾶΓΣΑὈ]ς οὗ 411] σοπηδοῖῦοη ψ]Ὲ 
ἴδε οσσβϑδίοῃ ῬΙΟΒ δα ἴο 1ἴ (νοῖβ. 1, 2). [ἴ1ξ τε 
ΔΡΡΙΥ [86 ῥάσα] ἴο ἴῃ τᾶ88 οὗ πιεῃ, ΜῈ πγυϑὲ 
θδασ ἴῃ τᾶ ἰδαΐ “ΒΕ ΟΘΕΥ ϑρεακίησ, Ὀοΐὰ (86 
ΘΟΏ5 ΠΟΙ βἰκείςβεά ἅσα Ἰοϑβί, ---- [6 οἷς τὨσουμσἢ 
[6 υητσῃίεουδη685 (μαὶ ἀσρταῦεβ Εἷπι, ἴπε ΟἸΒΟΓ 
τὰστουρσὴ ἴῃς 561- Πρ εοΌβηε88 ΜὮΙΟΝ ὈΠΙπἀ8 Ὠϊπι.᾽ 
(νη Οοβίειζεα.) 

ΨοΙΒ. 12,1 3, Ργεβεηΐ τῆς Ῥ»τοάϊχαὶ ἴῃ ἢἷβ βίῃ; 
ΨΕΙΒ. 14-16, 1ἢ Πὶ8 γεγο ; νδῖ5. 117-20 ἰῃ δ18 

Σερεεό ; ψοτϑ. 20 ὅ--24, ΟἹ δΐ5 γέζμρ». 
γε. 12. ἴδιο γοῦηροσ. ΤὨυ5 τεργεβοηϊδα, Ὀδ' 
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οδυβὲ (86 τοσὸ Πρ Ηϊ-πιϊπαἀοα, τς τιοχς φΑϑ8 1 1οα 
ἈΞΙΓΑΥ͂. -- Θῖνθ τὰ ἔπ0 μογχίέου οὗὐ ΤΥ σιραίδῃοο, 
εἴς. ΤῊς τεαυεξβὲ οουἹὰ ποῖ ανε Ὀδεὴ δὴ υἢ- 
Βεοασὰ οὗ οθπαεὲ. ΤΆε Ὀερσίπηΐὶπρ πὰ δβϑθηοδ οὗ βἴῃ 
ἃτε ἤετα 8εῖ ξοτί : 561ξ“8εοἰσηρ, τὐγηϊηρ ΔΥΓΑΥ 
ἔγοτῃ αοὰ ἴο (δε ογεδίυσα. ΤῈ 800} 8 ποδί νγβ 
δΙΙοπαϊοὰ ἔγοτῃ 818 ἔδίμοσ, Οσ [δε τεαυεδὶ νουἹὰ 
ποῖ ἢᾶνα Ὀδδὴ τηδᾶθ. 561{-ϑ Βη οἰσποΥ ἀδνοὶορβ 
ἦη 119 ψᾶν ἴῃ [ἢ15 βοῃ, Ὀὰξ ἰῺ ἀθποῖμου ψγὯῪ ἴῃ ἴἢς 
δἰάδοσ οὔς (866 Ὀεϊον). Μεὴ ΟΔ]] 118 ἔοτγῃῃ οὗ 
ἱς Ιονς οὗ Πἰροσῖγ, αοα ο8}15 1ὲ ὑγάδ. --- πὰ 86 
αἰνίἀοὰ πηῖο ἴδοι) πἷα εἱνίῆσ. Τῆς γουηροῦ 
ΒΟηἶἾ5 ροτγίίοῃ σουἹὰ Ὀ6 οης ἴαϊτα, (παῖ οὗ ἴδα 
ΕἸάες ὕψο ἰἰϊγάβ (Ὁ δυῖ, χχὶ, 17). Τὴΐβ οοσὰ- 
Ἰᾶῆος δεῖὶβ ἔοσίἢ οὖὖῦ ἔτθες Μ|}} 248 ἃ]ονεᾶ 

ἃ. Τδε ἐδίδοσ 5111 δασηϊηϊβίεγεα ἔοσ ἴῃς εἰάεσ 
8ο0ῃῆ. Τῆς 56] ΠΡ ὨΘΟΙΒ ὍΤΕ ΠΟΙΆ ΏΔΙΠΥ͂ τὰ τἢς 
ἰαϊμοσ, ὑπάοσ ΗῚ8 αἰτεςοίίοη, Ὀιξ ποῖ Υἱο] ϊησ ἃ 

ορδάϊεποδ. 
γεσ. 132. Ηοΐῖ ἸΏΔΩΥ ὅδγα αἷζοσ. Τἢς οουγϑα 

οὗ ὀρθὴ 5ῃ βοοῦ Ὀδρδῃ. ---- ἀδίμοσϑὰ 811 ἰομοῖδοσ. 
ΤῊΙΒ ᾿παϊοδίοβ (86 ομῦσγε βυστοπάεσ οὗ 11] τδς 
ῬΟΤΟΣΒ Δηα ΡΟΒβ6Β810Π8 ἴο 510. --- πο 8 78:1 οουῃ- 
ὮΥ. [[ἈκῸ ἴ.6 ναπάουηρ 5ῆδερ. ΤΟ “ἔλΔΥ σουῃ- 
ὈΥ᾿ τεργοδϑηΐβ ἴδε ουαϊνατα βεραγδίου ἔτοτῃ σοά, 
[86 Ὀγεδϊκηρ ἰοοβα ἔτοπὶ γεϑιγδι ηΐ. --- Μ αδίδα ἷδ 
Βυραΐδλῃοοῦ ὩΣ τἱοΐουδ Εἰνὶηρ. Τῆς πδίυταὶ τα- 
δ} οὗ 5.145} βεραγδιίΐοῃ ἔτοιῃ Οοά 18 τρωπαλεῖν, 
βεοϊκκίηρν στα βοδίοῃ ἴῃ δλγ]γ οὐ͵εοςίΒ. Ηον- 
ἜνοΓ αἰβρι θεα ὈΥ ΠΟΌΪῈ Ὡδηλ68, 811 ϑυςἢ ται δοα- 
οη 15 σερετιεαῖ; ἃ ἩΔΒΌΩ οὗ ἀοὐ8 γ᾽ 5 ἴῃ τἱοΐουβ 
(Ἰποοιτςι]6) νίης. Ὑουηῃρς πιο ἱπιραϊεπὲ οὗ 
σοηΐγοὶ 5εοὶς ΠΡΟΓ 28 ΠΟΥ (ὨΙηΚ, δα οδίδίη 
᾿ίσεηβε ; [δῖ ᾿ΙΟΘΠΠΟΙΒ ἰβ ἃ κἰπαγοὰ ψογὰ 15 ποΐ 
Δ} δοοϊάεηῖ. Ὑδα Ἰοβί ρίεοβ οὗ ᾿ΠΟΏΕΥ͂ 4150 τὲρ- 
τΤαβεηῖβ (18 βίδίο, ἴῃ 6 βϑἴπποῖ ὑποοηδβοίουβϑ οὗ Ὦ]15 
υς ποτ, ἰπ ἴδ ἀυπὲ οὗ ἐπ. ϑόπια λει βίβ ἴῃ 
Ρογίσαυϊηρ ἴΠ6 806 65 οὗ ἴΠ6 ρῬΑΣΔ]Ὲ ᾶνα ρίνοῃ 
υηάυς Ῥτοσηϊηοπος ἰο ἴῃ6 " ποΐουβ {ἰντησ ,᾿ Ὀαϊ 
ΟἿΣ ΤΙ οτὰ 16}15 ἔπε βίοσυ Ὑ]Ὲ ἢ οὔθ ΡὮΉΓΑΒβα. 

ει. 14. πὰ ψὮθι 86 δὰ δρθπΐ 411. Ῥτοῦδ- 
ΟΙΥ ὙΕΙΥ͂ Βοου ; [86 δηὐογτηθηΐ οὗ δίη 8 Ὀτγίεξ. 
Βαὲ ᾿ξ 15 ποῖ ὩΘΟΘΒΒΑΣΙΥ ΣΡ] 16 ἰμαὶ 4}}] αοα 8 
ΕἸ τὲ νδβίοα Ὀεΐοσε τορεπίδηοα. ὍΤδα ρῥἱςίυγε 
οὗ “τλΐίβοσυ ̓  Ὀερὶη5β δῖα; δηᾶ ἴῃς 56ηβςε οὗ ἐ68- 
Ὀϊαξίοη 18 οι ρῃδϑβίζεα, --- Α τα σΥ ζατΐηθ. Ἐπχ- 
ἴ6͵ΏΔ] οἸτουπιδίδησεβ ἢδβδίθη ἴῃς σοῃβεαυθηοαβ οὗ 
δἷη, ἀηἃ τὸ υϑεὰ ὈΥ Οοάἂ ἴο Ἰεδὰ ἴο τερεπίδηςε. 
Ὑδὺ5 ἐς ἘΑΙΠΟΙ 566 5 ΗΠ5 80ῃ, ὈΥ 80 ογάδσίπρ 
δυθηΐῖβ ἴμδὲ ἢ6 8}4}} γεεζ Ὦ18 τβὰὶ Ἴοοπάϊεϊου : Ηθ 
Βοδι ἴο Ὁ6 ἐπ ψαπΐ. ΤὨΪ5 15. ἴῃς πιαΐῃ Ροϊπηΐϊ: 
σοηϑοϊουβ ΘΙΏΡΈ 685 οὗ 8500] τιυδὲ Ἰδδαὰ οἠς ὙΑΥ 
ΟΓ ἴδε ΟἿΟΣ ; ἴο ἀσβρδὶσ οἵ ἴο σζερδηίδηοα. 
εν. 15. δοίποὰ ἶγοδ01, Αἰϊδοπεα Ἡἰπηβο]ξ, 

85 ἰξ Ἔγα ὈΥ ἔοτοθ. Ηδὀ τωᾶλῖοβ ἃ ἀσιεστηϊποα εἴ- 
ἔοτὶ ἴο ΠΕΡ ἰπη56]ξ, ἃ5 ἢς Ὀερίηϑ ἴο ἔδεὶ ἢὶβ 
ψνληΐ, -- Ἰὸ ὁπ9 οὗ [δ0 αἰδίκοην οὗ [πδ΄ ΘΟΌΣΊΣΥ. 
Νοῖ ἴο Ἐς ἀἰσθοῖν ἱπίογρσγείεα οὗ ϑαίδῃ, ἔοσ ἰῃς 
ἴλη ΜΆ8 “ΟΠ6 Οὗ ἴπ6 ΟΠ Ζεη5., Ηἰ5 Ὀυβίηεββ 15 
ἴο ἰοοὰ σσΐῃθ, ὑπο ]θαῃ δ Π18]5, 80 [αὶ ἐδ 6 6τη- 
ῬΙουτηθηΐ νγὰ8 ἀερτιδαΐπρ. Ὑδοτα Δ 6 Δ 4110- 
ΒΊΟΏ ἰο ἔῆθ ῥυθ]ΙΟΔη5, 48 ἱπ ἴῃς ΘΠΊΡΙΟΥ "οὗ δὴ 
ΔΠΘῺ ῬΟΎΤΘΥΙ, ἀπ δηραρεοά ἴῃ 4 ἀορταάίηρ ἀπ. 
ΤΏ πιᾶΐῃ Ροϊπξ 5 ἰπαὶ δε τῆο, υπὰογ ἃ 5ἰηξυϊ 
ἱαρυ]θε, βουραξ ἴο Ὅς ταϊθβεᾷ ἔγοτῃη ἃ ξαϊ μου Β 
ΒΌΡΟΣν βίοη, 15 Ὀσουσας ἱπῖο τῆς τηοϑὲ δϑ]εςὶ ἀδ6- 
ἀξαρουαα ΟἿ ἃ ἔογοῖσηοΥ, ΏΟ [8685 ΠῸ οδσζα οὗ 

τη Ἡδαΐονεσ. Τὰς ἐτεεάοσῃη ἱπίο Ὑγμὶο ἢ 58ϊη 
Ιοδα8 18 Βάνεσυ. 

γεν. τό. ᾿Ἰοαϊὰ ζαὶπ Ἰδνὸ 8110ἃ 16 Β611Υ. 
ΜδΩΥ δποίδπε δυϊῃου 65 τεδὰ : " που]ὰ αἰ μᾶνς 
Ὀδεη Π]]ςἀ,᾽ ἀπά (ἢ 5 πιλύ Ὀς ἴῃς οοττεςΐ χοδάϊην, 
Ὀυι ἀοε5 ποὶ ]16σ ἴὴ6 56η86. ΤΠε Πα ΓΑ] {γᾶ η514- 

ΤΗῈΕῈ ΘΟΟΘΡΕΙῚΙ, ΑΓΓΟΚΌΙΝΟ ΤῸ ΚΕὐὺκΕ. [(Βᾳ}. ΧΥ͂. 11--32. 

ἴοη οὗ ἴς Ἐς ΨΝ. οοἰτεβροπᾶβ τὰ [δς σοᾶγβα 
οτανὶῃς οὗ ͵58 ἢυηρεῦ. --- 10 [86 Ὠπεῖκα, Ογεεξ : 
“Ῥοάβ οὗ ἴδε οσδγο -ῖσες, ΟΥἨΧ 1Σΐεγα , “1 Ἐεὶς 
ΒοΤη8,᾽ 80 ΟΔ]]δα ἔτγοσῃ (μεσ συγνοα βδῆαρο. Τθοθς 
ἀθᾳ ἢανε ἃ 5 ΕΘΌΏΒὨ ἰδϑδίε ; ἀγὰ ἐοοῦ ἴοσ 516, 
υἱ τ᾿ ὨΟΌΓΙΒΏΠηΘηΐ Γο0Γ τδη, δ᾽ πουρὴ τὰ 
οι ὃς εἴδη, [1 18 υποογίδϊη τπεῖδοσ τὴ6 ῥχοά- 
1] ονιαἰπθαὰ ὄνθ [ἢ 8 τ ἰοοὰά ; 1ξ Βςε αἱὰ, ἴἴ 
ΨΔ5 ἰΔΚΟῺ ἔσο) 5106 116 6 ἰδηαεα ἔδει. --- 
᾿Απὰᾶ πὸ 285 809 ἴο ἷπι. ΝῸ οπε ῥγονυϊἀςὰ δηγ- 
τϊηρ ἔοτ ἷβ8 ποεῦβ. ΤὨ]5 15 ἴῃς γεᾶβοῃ ἢς 80 
ἀεβίσοεά (86 βϑν)ηςἶβ ἐοοὰ, ϑοῖὴς ὄχρί δίῃ ἰὰς 
τοδῖίου [8 : ΤῈ 5. 1ὴ6 ̓ εσα δὰ, δέϊοσ τῆς ῥὑσχοά- 
χα] δὰ ἀσίνθῃ ἴδε Βοῦῖα ; μὲ δᾶῖν ἴπ6πὶ δὰ, 
ογανεὰ ἃ 5δᾶσγο, "δηὰ ἢο τηδῇ ράᾶνε (Ἔνθῃ [815} ἴο 
Ηἰπι.) Ὦνε Ρτείεσ 86 οἴου νον, 48 τόσα ἀϊσοςῖ 
Δα βυρσρεθῦηρ ἴῃς υπϑαϊβέγιην παίυγε οὐ ἴῃς 
“Ἦυ8Κ8.᾽ ΤὨ18 5ἰαΐίς οὗ ἀεερεϑὶὲ ναὶ ᾿ψῶβ ἴδ 
τυτηϊηρ ῬοΪηΐ. 

Ψοεῖ. 17. σπιο ἴο ἰτηδ0. ΤῊΪ5 ἱτρ1165 ἰδ δὲ 
Βο μβαὰ Ὀδεη ὄειξαε ἀένιροῦ Ὀεΐοσε. ΑΔ 11ξς οὗ βίῃ 
β ἴῃ ἃ σογίδίῃ βθῆβε ἹΤΤΆΠΟΏΔΙ. ΤῈ ἔσες Μ|}} οὗ 
τῆς 5ΙΠΠΘΓΥ 5 Ὀσουρῆὶ οὐ, 45 1 οου]ὰ ποῖ ΡῈ ἰῃ ἴδ6 
ἴνο οἷον ρᾶσϑῦϊεβ. Τῆς 5εαηρ δπαὰ ϑανίηρ, 
ἘΠουΡ ἢ ὨΘΟΘΒΒΑΤΥ ἴο τηᾶκα ἴῃς ῥτοάϊζαὶ οοσς ἴο 
Ὠἱτ,56}ξ, ἂτὸ κερί ἴῃ [86 Ῥδοῖ στγουπὰ, Τῆς (τὰ 
ΒΟαπδ ΠΟ ΟΡΟη5: [ἴδ86 ῥτζοῦϊρα) 5 Ρδπὶΐϊεηςδ. 
Νοῦςεο, τῆλε τῆς πιϑῇ ολτης ἴο 1156] τλοσχὲ σοϑά- 
ἮἿΥ διθοὴρς ἴΐς βϑ'νης ἴπδΔῃὴ Διο ἴδε δδιϊοῖβ 
(νεῖ. 30). -- Εο εαἰᾶ. Α8 {Π6 τϑϑυϊδ δηα δυϊάθηςς 
οὗ Ἠΐβ σοπιίηρ ἴο Εἰτη56]:. Ης χοραγὰβ στρλίζοσβ ἰἢ 
τὰςεῖγ ἴσὰς Ἰίρῃῆς. ΤΒΟ ἔδλοιβ οὗ ἰῃς ολϑθε ὅγε οοῃ- 
βἰἀοσεά : δηᾶ ἢδ ἀο63 ποῖ δἰϊετηρῖ ἴο ΡἈΠΟΒΟΡΐΖΟ 
ἃνουΐ 5 δίῃ 8 τ ΘΓΟΥ͂, δἴς.,) 85 4145 ἴοο ΤΏΔΠΥ 
ΒΠΏΘΙΒ ἀο, τ Ώδη βεοσηΐῃρ ἴο τορεϑηΐ. ᾿ 
Ἠον ᾿εἱτοὰ βοσγαπί. ---- ΤΏοβδα σσετὲ ἴῃς 

[ΕΙΏΡΟΓΑΣΥ Δ θΟΥοΙ5 οσουργίηρ ἴδ ς ἐσισέσέ Ρἷδος οὐ 
186 οβίαϊθε. Τῆς ϑβογνδηῖβ τ: 22.) σουϊὰ [ἴη- 
οἷυάε τπο8ε τηοσς ἱτυβίοα λπα μοηῃοστοά. δ νγᾶβϑ 
ἈΙΠΒΟΙΣ ΠΟῪ ΟἾΪΥ ἃ “ πίτεὰ βεγνδηϊ." --- Οὗ Ὺ 
ἐδῖμογ 8. Ηἱἰβ ρεηϊϊεπὶ ἱπουρηῖξ 15 ῥαβεὰ οἡ {με 
ξεε] της, ᾿οϑὲ ὩΠς ἣς νγν28 δεβί ας Ὠἰτηβοξ, (μαι ἀς 
ΕΠ λας α Καίλεγ. ὙΤὮδ ϑ'ππεν Μ11] (ὰυ8 τεῆεςὶ δηὰ 
τορδϑηΐϊ ΟὨΪΥ σε ὃς 45 ΒοΙὴς στουῃα ἔοσ (ἢΪ5 ἔεεϊ- 
ἱπῃρ. Το (στὰς ρτουπα 5 ἴο ουπά ἰῃ [6505 
ΟὨγιβι, - Ηδνο Ὀχοδὰ σμοῦρῃ, εἰς. ΤΈοβε ἰονεβὶ 
δεσνυδηΐβ ἢᾶνε δρυηάδληοςο, δηᾶὰ 1 (ἃ 50 58}}1, [πουσἢ 
80 ὈπνοσὮγ) Ροσὶδῃ Ὁ Σὰ Ὁ . Ὑ6 οοπίζαβί 18 
ταλὰς δῖ νου Ροίηὶ. Οοαβ Ῥγονϊ θη] Τᾶσε 18 
δἰυἀεὰ ἴο ἱπ 115 ραγὲ οὗ [6 Ῥάγδθῖα. 

εν. τ8.ᾧἱ «τὰ Ιδο. (Οοττεοὶ τεβοσίοι ᾿ἰοὰ 
ἴο Το οι γαηος οὗ ἴδς ἐδίδοσ, ἰδὲ ἔδο] ηρ Ἰεὰ ἴο 
τεβοῖνα δηᾶὰ οοιγεϑροηδίμηρ δοὔοη. ΤῈ Ὑ{1 18 
ἰὐυχηοά : Βα φγοῤονός ἴο ἴεαᾶνς ἰδ 27 σου. 
-.ὶ δεανὸ αἰπηποᾶ. ὙΠεΙΘ οδὴ θὲ 20 τεϊυγη ἴο 
Οοὰ ὙΠΙΟΝ ἀοε5 ποῖ ἱποῖυάς ἴδ σοηξεββίοη οὗ 8ϊῃ. 

ϑᾶνϑι δὰ ἐπ [ὮΥ εἰσ (145 ἴπ σου. 
21), 1 τοϊδείοη ἴο [Π18.ᾳ. ΤΒῈ ἵἴννο ᾶζὸ βερασαϊδα 
ἴῃ [Ὡς ρδγδῦϊς, Ὀὰϊ ἅσε ἴο Ὀς ἰἀδημδεὰ ἴῃ ἕδος ἴῃ- 
τεγρτεϊδεέίοη. Ηδ δἱοηα ΤΟΔ]ΪῪ ςοπῆδββος ἢἰβ 5108, 
ὍῸ [45 γτερασγαεα ἴθ πὶ ΤΏΔΙΩΪΥ 45 5105 δραίηβ 
Οσοά, αραϊπβὲ ἃ δἰσῆοῦ, ΒοΑνΘΩΥ ΟΥΟΥ οὗ {δΙηρΒ ; 
δΔηᾷ [ἢ]15 8 ἴῃς Ὀεϑῖ 5:5) (δῖ ἃ 5Β' ΠΟΙ ἢ85 οοτδ ἴο 
ἈΣΤ56]Σ. 

ΨεΙ. 19. Σ πὶ πὸ ΣΔΟΣΘ ΨΟΣΣΥ, εἰς. Οεηῦϊῃς 
Ῥεηίΐδποε ! --- Βέαἶκο 16 88 ὁχ0, εἴς. Ης ἀο68 ποῦ 
Εἶνε ὉΡ ἷ8. Βοηβῆρ, Ὀὰϊ 85 Κ8 ΟἿΪΥ ἴῃς ἰσεδίσηοπε 
σίνεῃ ἴο ἃ Βἰγε]ηρ, ἔοσ 6 ἀοεβ ποῖ ὄνεὴ ἀδβεσνα 
ἴμδὲ, ϑοσλὲ ὀχρίδίη ἐμαὶ με ψϑῃεὰ Ὀγ βἀ 6] Ὁ ἴῃ 
[παῖ ροβι οῃ ἴο ὑσζονα ῃἰπιβοὶξ ἀραὶῃ νΟσΩΥ ; δυΐ 
[ῆὴς ΡάΣαὉ]ς τηυβί ποῖ θ6 ῥγεββθα ἢεζα, βίῃοε ἰῃ 6 
Ῥδηϊίθηςϊ Β᾽ΏΠΟΥ 885 αἱ ὅτβὲ οοηξυδεά ἰάδα8 οὗ ἴδ 6 
τοίσῃ ἴο αοά. Τα πρδΐη ρῥοϊπὶ ἰ5, (παι (ἠέ 2γ0αΐ- 



σβαρ. ΧΥ͂. 11--32.] 

ἡραῖ τπαξζές πὸ ἔχωσε 707 ἀξςε εἰρες, ὄμξ αοξροτοίξαζρες 
ἧς μρετυογίλἠ»έ::. 
ες. 2οθ. Αμὲὲ Ἐ6 ΔΙῸΌδ0, εἰς. Ἴδα ΔΟ ΟΣ ΟΟΙΤΟ- 

ΒΡΟΠα5 ἴο ἐς τεβϑοῖνο, ἴῃ ἴῃς ρδγδδῖὶς, θαΐὶ ποῖ αἱ- 
ΑΥ̓͂Θ ἴῃ Τολ] ]γ. ὍῊ8 15 ἴῃς 1δϑὲ 5οδῃδ ; [ἢ6ω76- 
ἐμ7".--ὋαΑι Ῥ ΨΑΥ οἷ. Τῆς ἔδίῃοσ 865 ἴο 
αν ὀχρεοϊοεα πηι; (οὐ σουίδίη!υ ὄχρεςοῖβ {δα 
Ρεηἴδηξ βἰηηοῖ. - ΗΪδ ἔδίθοσ δὰν πἰτι, εἴς. 
Οταρϊο ἂδπὰ ἴσῃς ἴο πδῖίυσε. ὍΤῃα ἔδί μετ᾿ σοη- 
ἀυοὶ ἰ5 1ῖ56}6 ἃ β8εεκίηρ οὗ ἰῃς Ἰοβὲ ϑοῆ. Οοά 18 
ναὶϊτηρ ἰο Ὀ6 στδοίουβ; Ηδ σοῃῖαβ ἰὸ πιεεῖ τ. ἢ 
Η!5 τλϑσοῦ ; Ηδ πηδη 6808 1 ὀεγογε οὖσ Ρεηιζεηΐ υἵ- 
(εγϑΏς 68. --- Απὰ κἰοδοῦ εἷπ, Τῆς ἴοκεη δπὰ 568] 
οὗ Ιονβ. “Ἴδε ϑανίουγ δηὰ σχηεαϊδίοσ 15 οοποεαὶοὰ 
ἴῃ ἰῃς Κ'β8᾽ (ΕἸξρεηθδςο!). 

Ψ ει. 21. ἘΔΊΔΟΥ, εἰς, ΤὩς ρυΓροβαα Τοηΐεββίου 
6 τηδάς, Ὀυϊ [06 σοπο]υϑίοη 18 οὔτε. “ΤὨς 
ἴΟΙῺ5 416 {6 βᾶτηθ, “1 ἢὅδανα βἰηπεὰ,᾽" Ὀυϊ ΠΟῪ 
οἰ δεγεηῖ ἰ5 ἰμ6 δοσθηξς 1 16 Υ [611 ἰξ Ῥχοξουῃάϊν : 
(δε ἀϊδβοονογυ οὗ ἴῃς αἀἰβογεμοα Ὀδεΐνεθη ἴπ6 Γαὸ- 
Ῥεπίαπος οὗ ἴϑασ δηά ἐμαὶ οὗ ἴονε ννὰ8 (6 ἰσυς 
Ῥτίηςὶρ]ς οὗ ἴ[λς Ἐοέοσηδίοῃ᾽ ((σοάοῖ). 

ψεσ. 22. Βαΐ 0 Ῥαῖβοσ. Τῆς ἐλευ Β δοῖβ Γὸ- 
Βροπὰᾶ ; Ὀυΐ ποί δοοοτάϊηρ ἴο ἴδ ποσί βίηθβ8 οἱ 
ἴδε 8οη. --- Βχίπρ ἑοχία “Οὐ Κ]γ,᾿ ομὶῖ- 
ἰφςὰ ἰπ τὰς Εἰ ', 15 βδυρρεδῖίινε. Ἰδο Ὀθδί ΤΟῦΘ. 
ΤὨς ὕῥῤρῥΡὲσ ζαιτηεηΐ οὗ ἴὴ6 ΠΙΡΠΟΙ ο0145865 Δπηοη 
(δε [ἐτ8ϑ. (Μαῖῖκ χίΐ. 28) Α ςομραγίβϑοῃ υἱῖ 
15. Ἰχὶ, το, Εδν. 11}. 18 ϑυρρεϑίβ ἃ85 ὑῬσοῦδῇϊα δη 
Δ]]υδίοη ἴο ἴῃς τοῦς οἵ ΠρΏϊΘουβη 658 Ῥσονϊ ἀδα ἔοσ 
05 ὈΥ ΟΠ γβί, --- Α σία, 564] Σἱηρ,᾿ ΌΤΙ ΟἿΪΥ ὉΥ͂ 
ἔσεθιηθῃ, ἃ8 αἶβο 88.008, πος 5140 68 νγγεηὶ Ὀαγοίοοί. 
ϑοῖὴς ἀρ ϑα τῆς τίηρ, ἴδε 568] οὗ ἴῃς ϑρὶπο, (6 
Βῆοα5, “ἴὰ 6 ργερδγδοῃ οὗ ἴῆ6 ροϑβραὶ οἱ ρμϑδοδβ. 
Τῆς 56η86 οἱ (ἢ ὙΠ0Ο]6 νεγβα 15: σοά ψ]}} τοβίογα 
ἴῃς ρεηϊδηϊ, δηὰ ρσὶνςο δίτα, ουὔξ οὗ Ἰονο, 811 ἴμδὶ ἰ5 
ΠΕΟΘΒΘΆΓΥ ἴο τὰκ τ 88 ἃ 80}. 

γετ. 28 Το ἐατῖοὰ 6811. ϑόοτης Δ] βίδηαϊης 
ἴῃ (ἢδ 58.8}1, ΡΓΟΌΔΡΙΥ ἰῃ τεδάϊης88 ἔοσ ἃ ἔεαϑί, 15 ἴο 
Ὀε ΚΙΙςα, 85 (86 δέσέ, ἔοσ {815 βυάάδῃ ἔδβεν!γ. 
ὙΤΠοσα ἰδ πὸ Δ]]υδίοηῃ ἴο ΔΩΥ 5δοσίῆςα. --- Μέαἶχο 
ΤΔΟΥΤΥ. ΤὨςΘ “ΟΥ ἴῃ μοανθη᾿ (νοσ. 6) ἰ8 ἀραΐῃ 
ΔΙΙυάεὰ ἴο ; εἰς ΡΑγίθβ ἔθδϑθηρ ἂτγα “ἴη6 5867- 
νδῃῖβ᾽ (νοῦ. 22), ἱποϊυάϊης [86 Μ80]Ὲ ἔδυ ; 
ΔηΡ 615 δῃὰ σεἀδδηβδα τθῃ, 

Ε΄. 24. ἯαΔδ ἀοδᾶ, διὰ ἰα δνο δραΐ. Ἐνεη 
ἴῃ [86 ῬάΆΓΑΡ]ς, τὰς ζαῖθοσ βροᾶῖκβ δρυγαῖῦνοὶν οὗ 
ΤΏΟΤΆΙ ἀδβῃ ; πο ἢ ἸΏΟΤΟ ἴῃ ἴδ ΔρΡΙΠοδ ΟΩ ἰ8 
ἧς τὰς ; ἴδς 8ἰδῖς οὗ βἰῃ 18 ἃ τῇοσαὶ ἀδδίν, ἴῃ 6 
δἰδίς οἵ βαϊναίΐοῃ ἃ τῇοσὰ] σοβϑυσσθοιοι. --- 788 
ἰουῖ, δὰ ἰδ ἰουπᾶ. ΤῊΪ5 ἜΧρσαβ865 ἴῃς γχαϊδ οη ἴο 
τὰς ἔϑῖμεσ. [Ι͂ἢ τῆς δρρ!οαίοη : ϑίη ἰβ ββϑίτδηρε- 
τηδηῖ ἔσομῃ Οοά, βα]νδίοη 6] ΒΡ ἢ Οοά. --- 
Απᾶ ΤΏΘΥ ἴο ὯΘ ΚΟΥ. ΤὨς 841η6 ΡοΪηὶ 18 
ΠΟῪ Ταλοῆεα 45 ἴῃ ἴδ ΟἿΠΘΙ ΡΑΓΔΌ]68; δηὰ [86 
οδίϊησ ἢ Ροηϊΐοηῖ 5: ΠΕΙΒ (ν6Σ. 2) ἀρυπαδηιν 
᾿Ἰυ5:Π6ά. 

Ψοῖ8. 25-12. ΤῊΝ ΕἸΡΕΚ 5ΟΝ. Τα οἴδευ 
51ἀς οὗ 6 ῥἱοίυγα 18 Θα Δ} ἀρρτοργδῖς ἴο ἰδς 
οὐσοδϑίοῃ. ΤὮς πχυττηυγίηρ ῬΏΔΙΙ5Ε65 ΔΙῸ ΠΟῪ ἴο 
866. ΤὨοτηβοϊνοβ ρογίσαγθα, ΑἸέοτὰ : “ΤῊ 8 ρατὲ 
οὗ ἴῆς ΡΑΥΔΌ]6 βεῖβ ἔοσγίἢ [Ὡς στεσερίοῃ πα πιθεῖβ 
ΜΠ ἔγομη 815 [6] οὐ -τ θη ἰῃ σοπίσαβε ἴο [δι ἔγοτῃ 
815 ἔδῖμοσ.ἢ 

ψεῖ. 2ς. Ἡον πἱὁ οἱᾶδυ δοὰὶ τσῶδ ἱπ [80 δοϊὰ, 
“ΤΏΘ οἷάδσ ϑοὴ δὲ ἴδε τεοϊυσῃ οὗ ἴπ6 γουησεγ 
Ὀγοῖδου 18 ποῖ ἴῃ ἴπε πουβα, Ὀυϊ 45 βρεηΐ (ἢς ΟδΥ 
ἴῃ Παγά, 561{-οἤοβδῃ, 514 ν]5} βούνῖσοθ, δηα ἢον ἢχβὶ 
τοίυγηβ ἤοης δὶ δνεπίηρ, ἤδη ἴῃς [εαβὶ τᾶς 
ΑἰΙστοδαν ἰῃ Ργορτοβϑ᾽ (νη Οοβίετγζθϑο). --- Ἱξυδῖο 
διὰ ἀδηοίησ. ἴὕϑυλὶ) δὶ ἔδαβίβ ἰῇ ἴ:6 Εδβῖ. Ὦδη- 
εἷπρ ἴῃ ἴῇς Ἐδϑὶ Ῥ͵Δ8 508} ρεγέοστηεὰ Ὀγ ἴο86 
διταὰ ἔογ [86 Ρρυγσροβα. 

γΟΙ,. 1. 

ΤΗΕ, ΟΟΘΡΕῚ, ΑΓΓΟΒΚΌΙΝΟ ΤΟ {ύ0{ΚΕ. 449 
γεσ. 26. Οτο οὗ ἴδ δοτυδιΐβ. Νοὶ ἴῃς βάσις 

ὝΟΙΑ 845 ἴῃ ΨΕΙ. 22; ΡΓΟΌΔΌΪΥ 8Δῃ ἰηξοσίογ ἀοτη6.- 
ἔς ἴῃ ([Π6 Ρειτπδπδηΐ ΕἸΏΡΙΟΥ οὗ ἴῃς ὨΟΌΒΕΠΟΙ ΟῚ, 
Ὀυϊ ποῦν βίδπαϊηρς σίΐπουϊ. --- δὲ ἴλοδθ (δὶ 
ταν ρὰ Ὧθ. Οδεπάεὰ τμδὲ (δ158 βδουϊὰ Κα ραδσα 
που Ηἰὶθ Κπονϊεάρσε; ἰεδίουβ οὗ ἴῃς ἸΟΥ̓ ἴῃ 
ἩΠΙΟὮ δα που]ὰ ποῖ Βῆδζεα. 

γεσ. 22. ΤῊΥ ὈΧΟΙ͂ΔΟΥ 8 οο6, Τῆς βογνδηὶ 
βἰδῖεβ ἴῃ6 οαϑὲ 85 ἰΐ ἱπργαβϑ68 τ. Ης 88 
ποίῃίηρ οὗ ἴῃ6 σοπαϊοη ἴῃ τ ϊοἢ [ἢ6 ρῥτοάϊραὶ 
τεϊυγηςά, θαϊ 5ίσαρΙν (μαὶ [πε ἐδίμοσ ἢδὰ σϑοοϊγοᾶ 
ὲπὶ Βαΐθ διὰ 80 ΝΟ 5Ρ6ΟΪΔ] ἱπιοσρσγεϊδοῃ 18 
ἴο Ῥ6 Ρυΐ ὕροη (ἢ 15 νεσβε. 

νεΣ. 28. Βυΐ Ἐθ ΨΔΣ ΔΕΟΥΥ. Τῆς Οοσολβίοῃ οὗ 
ἴῃς ΔΏΡΕΙ 25 ἰἢ6 ΔΏΒΨΟΙ ρίνεη Ὀγ ἴἢ6 βεγνδηΐ; 
πε τελϑοὴ οὗ ἴ86 ΔΩΡΟΙ 15 ἐουπὰ ἰῃ γΕ 15. 20, 30. --α 
ὕδπιθ ουΐ διὰ οηἰτοαίοα εἷπι, ΤῊΣ ἐλίποῦ Ἰεϊ [Ὡς 
ἔελϑβί οὗ οὐ ἴο Κιπαὶν ὑγρὰ [Π6 οἰάες Ὀγοίῃεσ. ΤῊΐβ8 
ΓΟΡΥ βθηβ (86 Ἰοπρ-ϑυοηρ οὐ σοὰ τοπατὰ (δ ς 
86 ξ-ρδίεουβ, ἴῃς Ἔθογίβ ἴο Ὀσίηρ ἴθτὴ ἴο ἃ εϊίου 
ταὶ, Τα ρδγδῦϊο ἰἴ561, Βρόκδη ἴο ἴῆς ῬΒδγίβοαβ 
(νϑσ. 3), ἴγᾶ8 80 δῃ τ Δ  ἴο [ἢ ς εἰ ες Ὀγοῖδοσ. 

Ψεσ. 29ὅ. ἴω, ἴοσ δ0ὺ γΟΔΥΒ ὧο 1 δ0Σζγὸ 
Ὧμο6. Τὰς Ιορᾶ] ἰάβθα Ἵοοῆπιεβ8 ουξ  Βετῖα, ρ]ελάϊησ 
Ὑἢδὶ [85 Ὀδθη ἄἀοῃα. --ῷ ὩΘΨΟΣ ἰχδηδρτοδδοὰ 8 

οὗ πο. ΤὨς ῬΠδγβθοβ υἱστυ Δ }]γΥ͂ 
βαϊὰ {ππἴ8. ΤῊΣ πογάβ οὗ ἴδε οἱ άεσ βοὴ ρσονὲ {πὲ 
8 οὐδάϊδβηος ἰῇ 6 ραβδὶ μαὰ ποῖ Ὀδθῃ διοασίυ, 
δηά τῃηδί ἢ6 γγᾶβ ΠΟῪ ἱῃ ΟΡΡΟΒΙΠΟῺ ἴο Ὦ15 ἔδίμο τ 8 
Ψ7}}1. --- Δπὰ γοῖ ἴδοι ΠΟΥΘΣ σανοσί π|0 ἃ Ἰχἰὰά. [Ι͂ῃ 
ςσοηίγαβδὲὶ ψ “186 ἐλιοα οΔ{,᾽ ὙΜῚΝ δὴν ἐγίοηάα, 
4 ταβροοῖδθὶς Ῥδορὶς,᾽ ἢδ ἱτλρΡ]1}65, ἴῃ οοπίχαϑὲ τ] Ὰ 
ὁ Βασὶ οῖβ.᾽ Ταὶβ ὑτουά, 56]{-86εἰκίησ, υπδβέεοι οη- 
δΔἴο 800 8 ὩΟῪ [6 οβϑὲ 8οὸῃ, 96}1- Πρῃϊθουβηθ88 
15 ἀἰβ8ϑα θα στῇ ἴῃς τονδσζαὰ ἱΐ σεοεῖνεϑ, ΤΕ 
Θ5ϑθητα] ζδί]υζς οὗ ῬὨΔει βαί βίῃ 18 115 νηὶ οὗ ἴονθ 
ἴο σοἀὰ ἀεδρίϊε [5 Ἔἐχίοσῃδὶ ονδαΐεηςα. 

γετ. 30. 11} 80 ὁΔπ|6ὸ. Ηδ γ}}} 
ποὶ 8ΔΥ “τοίμεσ., [Ἃἢ δχρσαβϑίηρ οοπίεμιρίι οἵ 
ἢϊ5 Ὀτοίδογ ἴῃς στεαΐεϑί βίῃ δραίηϑὶ Ἀ18 ἐδίῃου ἰ8 
αἱἱετεὰ ; 80 ῬΏΔΓΙΒ66Β 8 τηοϑὲ ἢοΠΟυΒΙΥ ἀραϊηϑὲ 
Οοὰ ἴῃ ἴῃοῖν ἔδο ηρβ δηὰ δοῖίβ τοναγὰβ ἐΠ6ῚΣ ξ6]- 
Ἰονν-Π6ῃ. --- ϑονουχοὰ ἔὰγ ᾿ἰνίησ. Ὑδογα ἷἰ5 ἃ 
ΓΕΡΓΙΟΔΟΝ οὗ ἴῃς ἐδλίμεσ ἱταρ] ]θα Βόγα 8190.--- ΤΣ 
Βεασίοῖβ. Τί νγᾶβ Ὀγθδιι  ὩΘ ΠΕ ῬΒΑΣΙ ΒΑ 4] ἴο Γδ- 
ΟΔ]1] Ἰυβὲ [δὴ [18 ἕδοῖ. - Του ΚίΠοὰδί, εἴς. [ἢ 
οοηίγαϑὲ τῖτὰ [86 Ἰαἰίοσ ρᾶτί οὗ νϑσ. 29. 

νεῖ. 31. βοῃ. 51} αβεςϊομαίθ. Οοά 888 
ἔογθοασίησ Κἰπάης688 ἰονψαγὰ (ἢς 56]-τἱσῃίεουβ δπὰ 
ὉΠΟΒΑΙΔ0]6. -- Του ἃτί νοῦ τἱΐὰ θ. Νο 
Οὐσοδβίοη ἔοσ οχίσδογαϊ ΠΑΣῪ ἸΟΥ δὰ αγίβδη ἴῃ 8 

“0856. - ΑΙ (δδὲ ἐδ τοὶπο ἴ5 ἐπῖπο. ΟἾ]Υ τῆς ροτ- 
οῃ οὐ τῇς δ᾽ εσ 80 σεπγχδϊπεὰ ἰῃ ἴμ6 ἔλίῃο ΒΒ 
Ὠδηάβ. 

ει. 32. [Ὁ δῦ στηϑοΐῦ ἴο σβϑῖκο , Εἴς. 
ΤἼδ ἔοττῃ 15 σθηογαὶ, σὶ νης ᾧ ᾿υ5Π δολίου ἔογ 186 
ον, δπὰ γαοὶ Ἰεανίηρ ἰξ ἴο ἴῆ6 οδοῖος οὗ ἴῃς οἱ οσ 
800 ὙΠΘΙΠΘΙ Ὡς ΜΠ]11 βῆδγα ἴῃ ἴΐ. 

Τῆς οἸάεν 80 στερσγαβθηΐῖβ ἴῃς ῬΠδγβοοβ, δηὰ 
Ῥα β ἔοσισασγα [ΠΕ σ οἸδπβ. ΤΏδβα ἂῖς ποῖ αἰ γεοῖὶν 
οοηίγδαϊοϊοεα ἴῃ ἴῃ6 Ῥᾶσγαῦϊα ἔοσ ψζοοα σϑββοῃβ. 
(1.) Τῆς Ιοσγὰ πσου]ὰ τοργοβεης τῆς ἐουθδδσγάαπος 
οὗ σοὰ ἰοναγὰ (ῃς ῬΏΑΙΒ66 45 γὰὲ}} 45 ΗΒ Ρᾶσ- 
ἀοπίηρ ον ἰονψασὰ [Ὡς Ῥτγοάϊ,αὶ ; ἤδηος βανδσα 
τε ῦυκΚα 18 Ἔχοϊυάεα. (2.) ΤῊς οἱαὶπη τεϑίθβ ἃ ὑροη 
ἃ οοττϑοῖ ὈΣΙΠΟΡ]Ὲ: “ἴῃς ἀοεῖβ οὗ ἴῃς αν 5}2]]} 
ὃς 7υϑεῆεάα " (Ἰζοτῃ. 11. 12}, Ῥυαϊ τἢς ομασγδοῖθσ οὗ 
[8ς οἰ ἀδΥ 800 15 80 Ῥογίσαγβεα 85 ἴο ἱπάϊοδλίς τῃδῖ 
ὮὯς ἐξα ςὰ ἴο βίαπα οὐ ἴδδαὶῖ ὑγίῃς 8. Τῇ αν 
νγ238 Ὡοΐ γεῖ 400] 56, Δηὰ [ἢ ποτάβ οὗ ἴῃη6 τῖβ6 
Ὑσδδοθοι ΕΓα δαδρίοα ἴοὸ [6 οἰτουτηβίδηοεβ οὗ 
Η:}5 δυάϊξοτβ. --- ̓ἴ 18 ποῖ βαϊὰ (μδὶ [86 βοὴ πεηῖ 
ἴῃ. ΤῊΪΒ 4180 Τρροβϑβ (86 ΥἹεν ἰδαΐ Ης σεργα- 
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δοηΐϑ ἰῃς [εν 15} Ρέορῖθ. Τῇε Νεν Τεβίαπιεπι ἡ] εδοῇ οὗ ἴῃοβε ψβοτι Ηες τερτεβεπῖεα [86 τα- 
Ιοβεβ ἢῸ ὁρρογίυῃ υ ἔοσ Ῥσγορμϑϑυίηρ ἴῃς υἱεἰτηδῖς ΒΡΟΠΒΙ ὈΠΠΠῪ οὐ δηβυγεγηρ νγὰ8 ἰεξῖ. ΑἹ] οὗ υβ, ἴῃ 
Βαϊνδοη οὐ [56], δηὰ δυο ἃ ρῥγεάϊοϊϊου σου ψβοσιὶ βἰπ τοπιλίηβ, ἀγα σερζεβαπίεα ὈΥ οὴς ΟΥ̓Ά ἴΠ6 
Ἰεαϑὶ οὗ 81} {41} ἰὴ ἃ ραγαῦὶς ψῆοτα ἰονα δηὰ ἔοσ-ὀ οἵδπεν οὗ ἴοβε ἵνγο β8οη80.0 Βοῖῇ ψεσε οἴξεπάστβ, 
Ὀεάσγδηοα δίομθ σα ἀδρίοιοα. Ὑὰ ρᾶσγδῦϊε τγγᾶβ ἸΥ Ε ἙΔΙΠΟΣ ο8115 Ὀοϊῃ β5οηβ, δηὰ ψουϊὰ βάν 
ἰι561ξ τὰς Εδίμοτ᾽ 8 Θη σ δ ἴο ἴδε δ᾽ ἀδὺ βδοῃ, δηὰ οι οἷ45565 Οὗ 5: ΏΠΟΙῚΒ ογα ἀσρίοίοα. 

ΟΠΑΡΤΕΚ ΧΥῚ. 1--13. 

7. αγαδὲές οὗ ἐΐε ζζχχωμδε δ:σιυαγί. 

Ι ΝῺ δὲ 5414 δἷβο υπἴο- 151 αἰβοὶρίθβ, ΤΏθτο ψὰ5 ἃ Ἴδυίδὶη 

ΤΙΠἢ ᾿ἸὭδΔη, ΜὨϊοἢ 3 δά 68 κἰεναγὰ : δηά ἴῃς 88π|6 85 80- 

2 Οιι56α υπΐο ἢίηλ [δὲ Βα ᾿δὰ τναϑῖθα ὃ ἢϊ5 ροοάβ. Απα ἢδξ οδ]16α 
Ὠίπη, δῃὰ οαδαϊάὰ υπΐο ὅπ, Βΐον ἰ5 ἰἴ [Δὲ 1 ἤδασ 1ἢ}15 6 οὗ ἴῃδ66} 

σῖνε δὴ δοσουηῖΐ οἵ ἴῇΥ βἰθναγάβῃιρ; ἔοσγ ἴδοι τηαγοϑῖ δ Ὀ6 0 
3 ἸΟΏΡΕΓ βοναγά, ΤὭρη ΤΊ ἢ βἰανναγὰ βαϊὰ στη Ὠϊπλβο , δὶ 

5081} 1 ἀο ἢ ἔοσ πῖγ ἰογά (κεῖ ΑΨΑΥ ἔτοτη τὴβ [86 βίθνδγαϑῃιρ : 
4 1 οσδῃηοῖϑ αΐρ; ἴο Ὀδρ 1 81} φςῃδπιδά. 1 πὶ γεβοϊνεὰ νῇῃαΐ ἴο 

ἄο, μαΐῖ, ψβδη 1 ἂπὶ ρυΐ ουξ οὗ {με βίεναγάβαιρ, ἔΓΠΕΥ πηᾶγ ὁ ζῶ, οαρ. 
5. τοοαῖνα τὯ6 ἰηΐο {Πεῖγ Βουβθβ8. 50 ἢ6 οδ]βὰ δνϑγυ οὔθ οὗ ῃΪ8 Ὁ. ΔῈ ταν 
Ἰοτά 5 ἀδθθίογβ μρηώζο ἀξζφε, δῃηὰ 10. βαιά υπΐο ἴῃς τοί, ον τὰς 55 

6 οναϑί ἴμοιι υπΐο τὴῦ ἰογά ἡ Απά ἢς 5814, Α δυπαάγεά “ ΠηΘΑ5, ΓΕΒ “ ϑϑς Ἐπεὶ 
οὗ οἱ. Αμὰ δα 5841]4 υπίο Ὠϊπι, Τακα ΤΥ Ὁ], δῃὰ 11 ἀονψῃ ᾿ς 

7 υίοκ)γ, δηὰ ψτῖία δἰγ. ΤΏδη 56] 4 ἢδ ἴο δηοΐῃμοσ, Απᾶ ἴον 
πὰ ἢ οὐεβϑὲ πο ἡ Απᾶ ἢδ 8814, Α δυπάγεοα “τηξδαβυγεβ οἱ 4 886 ξεν. 
ψ ῃοαῖ, Απὰ ἢδ 5αϊ4 ὶ υηΐο Ὠϊπι, Ταῖϊτα [Ὦγ Ὁ1]1, ἀηὰ νυτῖζς ἔοιυτ- 

8 80ογε. Απᾶ {δε Ἰογά σοτηγηεηαβά “ [6 πη͵αδῖ βίειναγα,1.2 μβοαυδε " οΡΑΡ ἀνϑ 
Ὧ6 δὰ ἄοῃα ψίβοϊυ : ἔοσ “186 οὨϊ]άγεη ἰδ οὗ σ [15 δ νου] ἀγε ἴῃ 15. κα 

9 1μεὶγ σεπογαίίοη 56. ἴδῃ ὁτἢ6 ΠὨΙ]άτεη 18 οὗ ᾿ρῃϊ.1δ Απὰ 1, ἰζμι, τὶ 

58} υηΐο γοῦ, ἢ ΜᾶκΚε ἴο γουγβοῖναβ ἐγ θη 5 οἱ 6 [ῃ6 ἐτηδιωπιοη οὗ κα ἴλλιι. χιῃ. 
ὁ ἸηΤΙΡδουβη6585; (παῖ, ἤδη γα [41},.7 ΠΟΥ ΤΩΔΥ τγοοαῖνα γοὰ ἔν 86. 

10 ἱπῖο δνογβιίίηρ Βαριταιο58.}8; 5 Ης ἰῃδΐ 15 ἑδϊ[ζὰ] ἴῃ τῆαΐ ᾿ ἐὸν Ἐβὰν ν. 

νΥἸΟἢ 15 ἰθαβί 15 [δ᾿ τὩξ] ]50 ἴῃ τηυοἢ : δηα ἢδ [ἢδῖ 15 απ͵]υϑὲ [ἢ ν. 5. 
δ Μδλῖι. χιῖχ. 

11 [δε ᾿δαβί 15 ππ]}ι51 α5ο ἰῃ πλυςἢ. [1 [Πεογεΐοσα γε ἢᾶνα ποῖ Ὀεδη 31 ἜΝ 
ξαϊτξα] ἴῃ τ[.6 ππτὶρΐθουβ ἰτηδιλτηοη, ν᾿ ὯΟ ΜΥν1}1] σοτηπηϊς ἴο γουΓ ἐ των νἱ. 17- 

[2 {γυβὶ ἴῃς γὰρ γέεόε 7 Απὰ 1ἔ γε Βαανα ποῖ Ὀδθὴ διὰ} ἴῃ ἴδαῖ γέ. ΠΗ 
ΜΏΙΘἢ 15 ἀποίμου τηδη᾽ 5,3 ψνῇο 584]}] 39 ρῖνε γοι (δαί ψὩΪΟΒ 15 κεῖϑοε νεῖ δ 4. 

[3 γουγ οὐση “9 Νὸ βεγνδηΐ οδὴ β86ῖνθ ἴΜῸ τηδϑῖθῦβ : [Ὁ δ 6, ἄς 

ΨῚ1 Ὠαῖα [ἢ οὔθ, δπὰ ἰονὸ ἢ οἴδοχ ; οὐ οἶδα δ ψ1]}} Ὠο]ὰ ἴο 186 51} 

6 ΚΠΆΡ. 

1 (Π6 3 Ὑ8Ο 8. ἃ5 ψδϑίϊηρ 
4 ἡγῃδὶ 15 1ῃ5 [δὲ 1 ἤδασγ δ γρηᾶρου (6 
8 οχηβῖ Ἰ Απᾶ 4 
δ Ὑγηδὶ 5881} ἀο, θεσδῦδε μὰ Ἰογὰ ἰδεῖ ἀνγᾶν {με βίθυγαγαάβ}:  ἔγοτη πηὲ ἢ 
9. 1 πᾶνε ποῖ βίγεηρτῇῃ ἴο 

10 Αηὰ οδ]] την ἴἰο Ὠ1πὶ Θδοῦ οἠδ οὗ ἢΪ5 ἰογα δ ἀερῖογϑ, ἢ 1: δ βδίτἢ 
12. ([ὴ6 υητὶρῃῖδουβ βίεναγα, ΖζΖ.,) [86 βίεναγα οὗ πητὶρ ἰθουΒη 655 
18 ΒΟἢ5 14 ἔοσ δ᾽ τὴς Ἰίρῃιϊ 
16 ουΐ οὗ 1 216 δες αωέλογέξτδς γεααῖ ᾿ὶ 50.411 41] 
18. τὴ6 οἴδσῃδὶ ἱδῦθγηδοϊθβ. 19 ΔηοΟ ΠΟΥ 5 ὃ Χἰ]] 41 σνεῖζ (ἢ 6 



ζΓΗᾳ». ΧΥῚ. 1:-13.} 

ΟὔΘ, δηά ἄδβρίβα (ἢς οἴδογ. 
ὁ ΤΩΔΙΏΤΉΟΏ. 

ΤΗΕῈ ΟΟΘΡΕῚ, ΑΓΓΟΚΟΌΙΝΟ ΤΟ [0υκέξΕ. 451 

6 οδηηοΐ ϑβϑοῖναο ἀοᾶἂ δηά 

ΟΟΝΤΕΝΤΞ. Τδὲ σ«εορμαὶ αἰνβίοη οὗ (ἢ ἀϊ5- 
οοιγβ6 (Ομ 805. χν.--χν]]. 10), δα ἀγεββεὰ “Ὁ 24: εἷξ- 
εἰῤίεσ. ΤὯδ ρῥᾶγδῦϊε ἰξ σοηϊαϊῃβ ῥσαβοηῖβ ρτοαῖ 
ἀπ βηου 168 ἴο με ἰπιοτγρτεῖου ; δι πουρῇ [6 56 η88 
οὗ ἴα τινοτὰδβ 15 οἰδᾶσ, ἀῃὰ ἰῆς ρεποσδὶ ἰἜβ80η Οὔ- 
νίουΒ. ΤΈε νίενν ρίνεη δον 868 ἴο ῥγεϑεηὶ 
τῆς ἔενεβι ἀπ που 1165; ΟἿΟΥ ἰηϊεγργοίδ οη5 ἅΓ6 
ἀπάϊςαϊεα ἴῃ Ραϑβϑιηρ. 

νεῖ. τ. [ὁ το ἀϊποΐρ]θ68. Το ἴδε Ῥοὰγ οὗ τὰς 
ἀϊβοὶρ]ς5, ἱποϊυὐϊηρ τθς ρυ] ] οΔη5 ἔου οπιὶ ἴῃς 
ΔΙΔΌΪΕ δα ἃ βρεςϊδὶ δἀαρίδίίοη. ΤὭδί ἐμ ῬἢΔΓ- 

158665 αἰβο Ὠεαγὰ νῇασι Ης βαϊὰ Ἄρρϑδῦβ ἔγοϊῃ ὑοσ. 
14. --- Α οοζίδίῃ σἱοὰ δ. ΤὨΪἷβ8 τεργεβοηΐβ σοά, 
ἴη6 Ῥοββεββου οὗ 411] ἰϊησβ. ΤῸ ποπὲ οἴδεσ ἀὸ 
ΙΏΘΠ ΤΟΔΙΪῪ βίδηα ἰῃ ἴἢ6 τεϊδίίοη οἵ βίενδζάϑ. 
Τῆς ΟἿΪΥ οὈ]εοίίοη ἴο 1815 ἱπίεγρσείδοη, ἀγ βίην 
ἴῃ νου. 8, ἰ8 δηβϑινοσεα ὈΥ τηδὶ νεῦβε 1156], ἢ 
ἱπαϊοαῖεβ [δὲ ἴῃ 6 τ ΠΟ]6 Ραγαῦ] 15 θοστον θα ἔγοτα 
(ἢ δοιΐοῃβ οἔ “ἴῃς 8008 οἵ (ἢ8 ννου]ά,᾽ δῃὰ οἣἱ]γ 
ΔΥΌΔΙΥ ΔρΡΡ σας ἴο “1Π6 80η5 οὗ (Ὡς Ἰσῃι.᾽ 

[με νίονν (δι »εσρερεονε 18. τηδδιηῖΐ ἱσνοῖνοβ στεδῖ 
ἀπππου 68. Α Ἔὕτεΐοεγεποα ἴο ϑαίδῃ 18 ἔδυ ἐειοῃ δα, 
Εχίβετς Ροϊ ῖοα] οἰγουτηδίδποθβ τὺ πᾶνε βὺρ- 
βεβίεὰ ϑοῦιε Ροϊηῖβ ἴῃ ἴδε ῥδύδϊθ, θυξ 4 ἀϊγεςῖ 
ΔΡΡΙΙοδοῃ ἰο ἴπεβα [Π]ησ8 15 ουἕξ οὗ ἴῃς ᾳυεδίϊοῃ. 
(Εοτ Ἔχδιηρὶς : δοῖηδ τ ϊηἰς (86 Εοτηδῃβ ἃσὸ τορ- 
τεβεηϊοαὰ ὃν ἴδ τἱοἢ τδη, 6 ΡΟ οᾶῃ5 ὈΥ 8 
βίενναγα ; οἴδοιβ ἴπδὲ (ἢ ΤΟΙΤΏΘΙ ΤΟρΡγαβθ 5 ἴῃ 6 
Εταρετγου, ἴῃς Ἰαϊῖοσ 4 σονογηοῦ κα Ριϊδῖο, εἴς.) 
Οἰδδσ νἱεννβ 86 ἴὸ ἱπΡῚῪ ἰδὲ ΟἿΓ 1,οτὰ Βροῖκα 
τὴς ῬΆΣΔΡ]ς ἴο ΡυΖΖίε Η!5 Ὠρδγοῖϑ. --- Α ίρψασγά. 
ΘυΟὮ δἰονναγαβ τοῖς οἴΐθη 51Ανοβ, Ὀυϊ (ἢΪ8 μα νγ88 
Ἔν  ἀ ΠΕ Ὺ ἔτεθ. Ης σοργαβοηῖβ ΟὨ 8 ̓8. α1501Ρ168, 
Ὀαϊ εβρεοῖδ!]γ ἴμεη τῃς “ωῤῥίοαρς, “ΠΟ, θεϊηρσ ἴῃ 
ΤΑΔΌΥ 0Ά365 ΤΙΓὮ, ποραδα 80} ἰπβίιτυσίίοη. (Ζδο- 
ΟἸδδι5 ΤΥ ἤανα Ὠδαγά οὗ ἰδς ᾿6Ἂβϑοῦ, 566 οὔδρ. 
ΧΙΧ. 8). --- )δ05 δοοπδοᾶ. Τῆς δοσουδβαίίοη νγᾶ5 ὑπ 6 
(νετ. 3), Ὀᾷξ ῬτΟΡΔΟΪΥ πηα]ϊοΐοιιβ 4]50. --- ΑΒ '᾿ψασῖ- 
πα δα ποοῦδβ, Ηε ἰεὰ 4 [6 οὗ Ἰυχυγῦ οὐ δἷ5 
Ἰοτὰ 85 χθδῃηβ. [Ι͂ἢ ΠΟΥ͂ ΤΏΔΗΥ ΝΑΥΒ 15 [ἢ158 δοσυβα- 
οη ἴσας οὗ (γιβι᾽8 ἀἰἴβοῖ 0165 1 -- Τῆς Ρῥ]δίη βιδῖε- 
τηεηΐ, ἴπαἰ [Ὧ6 ὈΓΟΡΟΓΙΥ οὗ ἰῃς πηλϑίευ νν85 ᾿γαϑίθα, 
ΟΡΡοΟβ6βΒ ἴῃς δχραηδίοη ἴδδὲ ἣς ἢδὰ αδὐάεά ἃ 
ῬΙοῖϊ ἔοσ Βἰμηβεὶ ἴο (6 τεηΐβ, εἴο., οὗ (ἢς ἰδηδηῖβ 
δηᾷὰ ἀεςὈϊοτβ. Ασοογαάϊης ἴο [ἢ ]15, (ἢς τγδηβδοίίοῃ 
ἴῃ νδῖβ. 5-- "γ»88 5 ΠΊΡῚῪ δὴ διίεσδίοηῃ ἴο ἴδῃς ἔδὶν 
τεηῖ. Βυῖ (15 τνουἹὰ Ὀς πο τᾶ] γος] ἢ. ̓ ΤῊς 
γΥἱονν ἰῃδλὲ τρδηηπιοη 5 ἰῃς Ἰογὰ, ᾿ΏνοΙν6 5. στα (πὰ 
δίγαησε ἰάδα (πδξ [15 νναϑία 18 εαυἱναϊθηϊς ἴοὸ δἢ- 
ἴαγης ἴΠ6 5βεγνίοα οἕ (τὶβί, βίηος ἴἤου σουϊὰ ποῖ 
4 βεῖνε σοὰ δηὰ σιδιηηοη. Απά 80 ἰῃγουσδουξ 
τῆς ἡ ο]ς, [ἢ18 ἰηϊογρσοϊδοη σομρ6}8 υ8 ἴο ἱ8ΚῈ 
ἴῃς ψγνοῦϑῖ δοίβ ἴθ ἴῃ 6 ΡΆΓΔΌΪς 45 γαργεβοητηρ [Ὡς 
Ὀεδβί ἴῃ τῆς Δρρ]ϊοδίϊοη. 

εν. 2. ὙΩΔῖ ἰδ ᾿ϊ5 ἴδαΓ Γ ὮΘΑΣ οὗὁὨ [869, 2. Ζ., 
ὀχρ δὶπ {}λὶ8 τεροσί. --- ΒηδΟΣ [80 δοοουοῖ οὗ (ὮΥ 
δίοψασάδῃΐρ.Ό. ΝῸ ρτσονίουβϑ σεοκοηΐηρ δὰ ὕδθη 
τηδάδ : γασυΐϊλῦ βϑίδιίθπηθηῖβ γεσε ἔπαη υπυβυδ]. --- 
δπδί ἼῸ ἸΟΠΘῸΣ Ὁθ δίθιψαχἃὰ. Τῆς σοττεςίης85 οὗ 
ἴῃς ταροσΐ 18 τρ]| 16, ὙΤΒὰ τείδγεηος ἰ5 ἴο ἴῃς 
σετίδιηῖν μαι δας τηϑὲ τεπάςγ δσσουηΐ δὲ ἀεδιῃ, 
ἴο σοα. 1λεδιῇ ἴῃ ὄνεῦὺ οἂδα ἰβ ἴῃ 6 σοῃβθαῦδηοα 
οὗ ἴῃς νδϑίηρσ οὗ ἴῃς 1, ογὰβ ροοάβ. Τῆςα ῥτυ- 
ἄεπος οἡ ἰῃς δι οὗ ἴῃς 5βιἰεναγά αβδη ἤδη Ὦδ 
τεραταςα ἢὶ5 αἰβηι19541] 48 οογίδίη, θαϊ ἰοοῖκ ρῥδος 
Ὀείοτε τῇς ἀϊϑη) 55] ἰϊβεὶϊ, Τὰς ταίεγεηος ἴα 
ἸΩΔΙΏΤΊΟΏ 85 (Ὠς Ἰοτά 18 ὈΥ͂ ΠΟ τγξδῃ8 80 Δρί. 

νεῖ. 3. Ἔα δ8}8}} 1 ἀο, εἰς. ΤΙ 8 ὑποοῦ- 
ἰλὶ πίγ, Ἀ6 ΟΔΓΘΕΌ]]Υ σοῃδιίἀογθα τἢς οᾶ56, ἀπά [ἢ ΐ8 
ἷ8 ἴῆε ροϊπῖ ἴῃ ὙΠΙΟὰ (ἢ6 οὨΠ]άγεη οὗ [ἢ15 ννοσὶὰ 
ὍΤΕ 80 οΟἔΐδη Ν βου ἴδῃ τῆς σὨ]άγδη οἔ Πἰρἢϊ, --ῷ 
λμαγο ποΐ ΤΎΒΒΕΤΙ ἴο ἀΐσ. Η!5 116 οἔ Ἰυχυῦγ παὰ 
υηδιϊεὰ Βἷπι ἴον ΠΕ: Το Ι πὶ κρ βυσὴ 
Βεοδυβε οὗ 8 ραᾳϑὶ ροβίοη. ΓΏΪ5 ρυαρῃϊς ἀδ- 
ΒΟΓΙΡΈΌΟΙ Ργθβθηΐβ σογίδίη Ροϊηϊβ οὗ Ὠυπηδη ΟἤδΓ- 
δοίου, Βαϊ οδηποὲ Ὀ6 ἔσο υδοὰ ἴῃ (ἢδ ἰπΐοτ- 
Ρτεϊδίοη. 
εν. 4. 1 δὴ στοβοϊνοᾶ, εἰς. Τῆς ρἷδῃ ἰυβὲ 

ΒῖΓΚ65 Ὠἰπι. - ΤΏΘΥ, 1. ς., [ῆς ἀφθζοῦβ τ] ἢ νοτα 
ἢδ ἱπίδηαβ ἴο ἀ68], ΣΔΥ͂ γϑοθὶνο ἰηΐο Τμοὲν Βοῦδθ8. 
Ης πουϊὰ 85 β86ουτε ἔυϊυγα ΒΒ ΘΙ ΟΣ ἴοσ Ὠἰπιβε]έ, 
ἘΘΤΙΠΟΥ τἤδη [818 [Π6 γοῦβα πυβὲ ποὶ Ὀ6 ῥχεββεὰ 
(8ε6 νεσ. 9). 

Ἄεγ. 5. Ἐδοδ οπθ οὗ μἷδ Ιοτὰ  ἀουΐοσθ. ΤῊΣ 
ἀεςΌΓΟΥΒ ΘΓ ΒΟΔΥΟΘΘΙΥ τη η8 ΟΥ σοηῃϊγδοίογϑ, Ὀὺῖ 
ΤΊΟΥΘ ῬΓΟΌΔΟΙΥ πιδὴ Ὧο πδὰ Ὀουρῃὲξ ἀπὰ ποῖ γεῖ 
Ραϊὰ ἔοσ ςοσίδιῃ βἴοτεβ ὑϑ]οηρίηρ ἕο ἴδε ΓΤ ἢ τηλπ, 
-- Βαϊὰ ἴο ἴι9 δνεῖ. ΝῆΥε ἔδνε ἔντὸῪό ΘΧΔΠΊΡ]68 οὗ 
ψθαῖ ὨΔρρεηςα ἴῃ δδοῦ οδϑβα. 
ει. 6. Ἡσυμάγθα πιθαδητθα, οἱ, " Ὀαϊἢ5,᾽ Ξξ [ἢ 8 

ΕΡΒΔὮ ἴῃ ἀτγγ πιδάβυτα, ΠΕΑΙΥ ἴδῃ ζΆ]]ΟΠ8. ---- Ταχο 
ΤΥ ὉΠ, 11|, “ΓΙ ΌΗρ5.᾽ Ὧδ ἀοοσουμοπὲ ἰῃ (ἢ6 
βίον Α Γ᾽ 5 ἢδηᾶβ, Βδονηηρ ἔπ ΟὈ] ζαἰίοη. --- Φαΐοῖκ- 
Ιγ. Τῆς Ὀυδίπαβ5β πηυϑὶ ἔς ἄοπαο ἴῃ ἃ δυχτγ.--- Απὰ 
υτίο ΒΖ, ἡ. ὁ.,) αἰίοῦ (ἰῆς ἤρυγαε. Τῆς οἱὰ Ὀοῃπὰ 
18 ποῖ ἀεβίγογεβα, Ὀὰξ τεϊυγηεαὰ ἴο 1π6 ἀενίοσ ἴο 
Ὀς τυ α]ϊεγοὰ, Τὴ βυρροβίοῃ ἐμαὶ ἰδ βἴεν- 
τὰ Ὠϊπλβοὶξ τη ὉρΡ ἴδε ἀἰθογοηος 8 ουἵἱ οὗ 186 
υοϑοῃ,. ὙΒΘΤΟ 8 ΠῸ 5:5) οὗ ρεηίϊΐεῃος, δηά 

ἴῃε πιδῃ νγὰ8 ποῖ Δ0]6 ἴο ἀο ἰΐ (νεσ. 3). 
γεν. 7. Δπ δυπάγθα τιθαδῦσχοδ. ΤῸ Ηδοῦτον 

τηξαϑυγα (΄ ΠΟΥ) 5 Ὠεγα Βρόίκδθῃ οὗ, θαυ] ἰο ἔθη 
ΘΡὮ Δ}. -- τσιῖο οἰχῖγ. Τῆς ναιϊδθοη ἴῃ [ἢ6 
διηρυηΐ ἀεαἀυοίοα 5 νπϊμουϊ ΔηΥ 5Ρ6618] τρξ Αἰ ηΡ. 
511] νὰ ΠΑ τ ἰῃ ἴἴ ἃ νεοοῖ, οὗ δε 5ἰεννασα 8 
Ρτυάδσποο. Ης Κπὸν [ἢς τηδη Ὑ1 τοῖα ἢς πδά 
ἴο ἀ64] δηά. δοϊεὰ δοοοτζάϊησὶγ. ΟἸγβιίδη τθῃ 
ἴοο οἔζρη 5) 1σῃηϊ βιςἢ}! Καονίεάρο, θυϊ (ἢ15 ῬΑγΔ 0] 
ςοπάεπιηβ ρυϊηρ ἃ Ῥσοτ πὶ ΟἹ ἱρηογδηοα. 

γεγ. 8. πὰ πα Ἰοσὰ, ὁ Ζ., ἰὴς ἸΙογὰ οὗ ἴ 68 
βίεινατα, οὗ οουγβο, ποῖ ἴῃς Ι,ογὰ 765ι. --- ΤῊ 
πη Ἶτυδὲ δἰοναχὰ, 1|., “τς 5ἰειναγὰ οὗ υπτὶρῃίθουϑ- 
655. 15 ργαβθα ϑίδιῃρ8 ἰπῈ σοπάσποϊ οὗ ἴδ6 
βίενψασα 85 ᾿ΠΙΏΟΤΑΙ ; ἀπα ἴῃ (818 ἀβρεςΐ 85 υῃ- 
ΜΟΓΠΥ οὗ ἱπιϊδέϊοη. Βυϊ ἴῃς ρμοϊπὲ ἴο νῇῃϊοἢ 
Ρτοχηΐηθηςα 18 σίνοη ξο]] ΟὟ 8 : ὈΘΟΒΏΒΟ 86 δὰ ποϊδὰ 
ΨΊδοΙυ, Ξῃτειννάϊγ, ργυάδηϊγ. ΤῊς πιαϑίοσ μδὰ αἋΪ8- 
οονοταὰ (ῃς {τοἷκ, γεῖ ρΓδῖ565 8 βίεινατὰ ; ἔογ ἰῃ 
τε ρᾶγδῦϊα Ῥοϊῃ ἀγα 8018 οὗἨ [ἷ8 'χοσὶ ἃ, οὐ "γε. 
--π᾿ δου (ποῖ δρβοϊυϊεῖγ, Ὀυ1) ον ᾿ποῖσ χοποσα- 
Ὅσοι (ἐ. 4.,ὄ ἰη τῃεῖὶτ ἀεα]ηρ8 ἢ Οὐδ ΔηΟΙΠΟΙ, 
Β'ποθ 106 ᾿οΪς ρᾶσαῦὶς ἰ5 ἄγαν ἔγοτη [(ἢδί 
ΒΡΏΕ͵Θ) δ [9 δ0πη8 οὗ [80 Ἰίρδῖ ((ῃοβ86 νὴρ 
ΔΥῸ το] ΓΟ γί βι14η5).. ΝΟΥ ΙΥ τὰὸπ δοὶ ρῥσγυ- 
ἀεμῦν ἰονψαγὰ οα δἀποῖποσ. Βυῖ "πα 80η5 οἵ ἴῃ δ 
᾿σμε᾿ ἴῃ {πεῖς ἀδα!ηρβ τὶτ οηθῦ ἀποίθοσ (“ ἔοσ 
ἐμ εῖγ σεποσγδίίοη ἢ, οἔΐδη Ιδοκ τὰς ῥργυάθηςθ ἤθγα 
ςομητδηἀεδα. [Ι͂ἢ [ἢ6 56 Οὗ ΠΊΟΠΘΥ, ἴῃ ἐῃ6 υβ6 οὗ 
811 [ἢο586 ΡοΟΥγῈσ5 οοτηγηϊεα τὸ υ5 Ὁγ Οοά, νὩ ἢ 
βηὰ ἴῃ “ [ἢ 18 νου] ἃ ̓ [6 ΟἿΪΥ ΒΡ Ἔσα ἔου ἐπεὶτ ι186, 
ΟΠ βείδη8 ἴοο οἔζεη {411 ἴο δοὶ ἢ ρῥτυάσποε. 
ΤΕ 5δἴοναγα οαγοξι Πγ σομπβιἀοσεὰ ἢἷ5 βἰζυδίοι; 
Ῥυϊ ΟὨγΙΒΌΔη8 νοῦν οἴη 41] ἰο Ἰοοὶς δὲ {πεὶγ 
ἀυΐγ ἴῃ ἰδς ρς οὗ [μεῖγ Κπον]εάρσε, ἀπά ἴο δεὶ 
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85 ΟΟΙΏΙΏΟΙ 8686 νου] αἰοιδῖς, ΒΘ οὔσας ἴδῃς 
Ρτοιηΐβεβ ἀρουῖ αδὰ αδπὰ Οτίβί, [ηρβ ἐδ ροσαὶ 
Δηα δἴογηδὶ, ἀγὸ δατηεαὰ. ΤΏεΙς ἰ8 πὸ σείεονε- 
,“ε εά γοἰδν 530 ρτεαῖ 85 πδὲ οἔ ἃ βοῇ οὗ ἴδε Ἰίσῃῖ 
ὙΠῸ ἰϊνθ8 85 ἰξ τηοηου- χεῖρ πεγα ἴδε δηᾶ οὗ 
ἢΪ5 εχίβίθσηοθο. ΟΣ οουγβα ἴμουα 15 ἃ 51}}} ΠΊΘΟΥΣ 
νυβάουι ἱπιρ δα. 

γε. 9. Απᾶἂϊ δὰ υπῖο γου. Τῆς ]α5ὲ νεῦθα 
ςοηΐδ!η8 ἴη6 οοτητηοηαἀδλίοῃ οὗ οης οὗ “ἴδε 808 
οὗ τἢ18 νου] 3’ όσα νὰ ἢδλνα ἃ τϑροουηθηἀδἤοῃ 
ἴο “ἴε 508 οὗ (6 Ἰρἢϊ.᾽ --- Ἱέακο ἴο γοῦχϑοϊνοα 
ἐτϊοπὰθ οὐδ οὗ [209 τρλσιπθοθ. ΒΥ υβίηρ ΤΟΣ 
ὙΠ 8 ̓ ἠδχορε δε Κα (δαὶ οὗ ἴπε υπ͵]μψϑῖ βἴεννασ 
Ῥυΐ υηάδγ ἃ δίσμεῦ τηοῦνε δηὰ τ ἢ ὈειίςΓ τ 6 Δ Π5 
ἴλη 5, ραὶπ ἔοσ γουγβεῖνοβ "ἐγ μα5,᾽ ταί ῦ 
[δη οϑίδίεβ, τη δηβίοηϑ, οἴο. “ Μδι:ωποῃ ᾽ 1156} ἰ8 
ἠοῖ ἴο Ὀς ηἴλάς 4 ἔποηα, Ὀυΐ ἰο 6 υϑεὰ ἴῃ τηδὶς- 
ἱῃξ 16 ἔπϑηΐβ. --- ΟἵὗὨἁ πϑουδηθδα. ΜΜδιω- 
ΤλοΏ, ἴῃς Ῥεγβοηϊβοδίίοη οἱ ᾿ΟΠΕΥ, σΟΠΊΠΊΟΙΪΥ 
Βοοοιηθα ἰῃς οσοδϑίοῃ δηὰ [Β6 πγλδᾶπβ οὗ δῇ ὑῃ- 
τὶ ῃϊθουβ σοῦγβα οὗ σοηάυςῖ ; ἔοσ {18 δηἃ ΟΙΠΟΥ 
ΤΟΔΒΘΟΏΒ 115 ἱπῃεσοηΐς ομδγδαοῖοσ ἰ8 ϑδια ἴο δε υἢ- 
ΠΡ οουϑΏ 688. --- Ἐμδ' τοι ἐξ 58.411 ζαὶϊ, ἱ. 4.,ὄ [η6 
τηλιήσαο οι ἴο Ἡγἱοἢ (ἢ οοττοοῖ γεδαϊης ὑπαουθίθαϊν 
Τεῖουβ. Τῆς βρεοῖ8] γοίογθησα 15 ἴο ἀθδίῃ, ἤθη ἃ 
ΤΏ Δη 8 ὝΘΑΙὮ ὈΓΟΥΙΙΥ {8115; Ὀυΐ 1 τῖδὺ 81} Ὀεΐοσςε 
{Πδῖ. -- ΤΒΘΥ ὩΙΔῪ χϑοοΐνο γοῦ, 2. 4.,ὄ [6 ἐποηαβ 
γου δανε τηδάβ. Τμαϑςε " (ΠἸδηα 8 ̓ ΟΠ ΟΠῪ “Τα- 
οαἶνε ᾽ υ8 ἐπΐο [86 οἴδστ δὶ ἐδθΘση δοὶθθ, 1. ἐ., 1ῃ τῆς 
ξαΐυγε 5ἰαϊς οὗ δ] ββθάποθβ. ὙΏΘΥ ἀο ποῖ ὀρϑῃ 
Ὠδάνθῃ ἔογ ΔΩΥ͂ οὔς, ΠΟῪ ΟἾΪῪ τυδίεονες λεγε. 
Οἱ οουὐγϑὲ ΟἿΪῪ ἴμοβα ἐγ επάβ, ἔμ πιδάς, γῆο Ὀ6- 
ἰοὴρ ἴο Οὔγ 1 οταβ Κίπράοπι, ἃγε ἱποϊυάεὰ ἢεζα. 
ΤΏΘΥ ΤΑΥ͂ ὮΕΙΡ υ8 μεδνεηναγὰ ΟΥ̓ {ΠΕΣ ὈΥΆΎΟΥΒ 
Ῥεΐογα ΕΟΥ ρὸ ποῦς ἰο “τεσεῖνα ᾿᾽ 8. ὙΠΕΙΘ δὰ 
ὨΌΣΏΘΥΟΙΒ ΟΙΠΕΙ ΘΧΡΙΔΏΔΙΪΟΙΒ; ον ἜΧΔΏΊΡ]6 : ἴῃς 
“ὙΠ οπα8᾽ ἂσε [πε δῆγρεὶβ, ῦο ᾿ψεϊσοπια ἴδε γγῆο 

᾿δανα Ἰοῖῖ [6 βογνίος οὗ τηδηηοη, υδὶπρ τῃς ἰη- 
ἴεσγναὶ (πὰ 4150 ἴδ πηθδῃβ ραϊπϑά ἰῃ ῃαῖ 56 .ν] 6) 
80 838 ἴο ΔΚ βυ(οἢ ἔτίοπάβ. ΤῊ5 Ἰεα 5 ἴο ἰηΐοτῖ- 
δης685 Ὀοσγάεσίην οἡ τῆαΐ ἰβ ᾿ὈγτΟΥΑΙ. 

ΨοΣ. το. Ηδθ (δδΐ 16 ζαϊ[ὔπ], εἰς. [1,6ϑὲ 1ἴ 
Βῃου]α βεοτι βίταηρε [μδὲ 80 τιῦοἢ ἱπηροσγίδπο ἰ8 
δἰϊδοῃδα ἴο ἴῆδ ῬΓΟΡΟΙ υ86 οὗ ρΡοΤΙΞηϊηρ ἀπὰ υη- 
τὶ Ὠδουβ τγοϑ] ἢ, τοτηθταοσ τῆς ρτεαῖ ὈΥΩΟἱΡρῚ6 : 
“Ἡς ἰδδὲ 15 ξαϊτἢξι),᾽ οἷς. -- Τδῖ τϑϊοῖ ἰ9 Ἰοδδβῖ, 
ΟΥ̓ “ἃ ΨΟΙῪ [Π||6.ὴ ΤὨΪ8 Γαῖθυβ ἴο δαυτ]}ν ρο5568- 

ΤῊΕ ΟΟΘΡΕΙῚ, ΑΟΟΟΚΌΙΝΕ ΤΟ ὝὙΚΕ. [(μάᾶρ. ΧΥ͂Ὶ. 14-31. 

5810η8, δηὰ [πε ξΑ] ἘΠ] π6855 15 τὴ6 νῦῖβὲ δηὰ ῥτγυ- 
ἄεδηξ οοπάυοιὶ βυρρεδίεά ὉγΥ (ῃς Ῥάγαθῖε. --- 
ΣΟὮ, ἴῃ (Π]8 ο886 (Πβ 15 εαυϊναϊοηΐ ἴο : “τῆς 
ὕυς το 65,᾽ “γουγ ον, ἴπ6 ἱπδοτίδηςς δηὰ - 
β6βϑίοῃ οὐ ἴμε βοῃβ οὗ ἴδε ᾿ἰσῃϊ. Βυξ ἴΠ6 ῥηποὶ- 
ὈΪΞς 15 ζθῆδγαὶ, δῃα σΑρΑὉΪ]ς οὗ ἃ ρτεδῖ νϑΊΠ ΕΥ̓ οὗ 
ΔΡΡΙΙςΔουβ. ΤὨΪΐβ νεῦβε ὀρροβέβ ἰδς νἱεῖνν (ἢδὲ 
[Π6 βεσγνίος οὗ τηδιῃποη 15 τηθδηΐ ἱῃ ἴῃς ῬᾶΓΣΔὈΪς, 
ἔογ δοοοσζάϊηρ ἴἰο παι ἱπιεσργείδοη ἰξ 15 ὉῪ Ὀεΐην 
τργαϊ εἶ ἴο τλλτοτήοη τμαὶ ἴσια βαθ. 18 ἴο ὑὲ 
το ο ἢ 6α, 

γε. 11. [Ι͂ῃ [19 πασίβῃΐθουθ ταϑιπτλοι. ἴπ 
νὰ 186 οὗ ᾿ξ, 1. 4., "ἔδιΠέα] ἰῃ πὲ Ἡ ὩΙΟἢ 18 
οαϑί.᾽ -- Ἐ:ο ὙΨ111 οογιτοΐς ἴο γοῦγ ἔσυδὲε τ ϑυςἢ 
ὈΠΕΔΙ ΤΠ ] 6558 Ργονθβ8 υ5 ὑηξλι τέ} ἴῃ τας (νοτ. 
10), δΔοοοσάϊηρ ἴο ἴδε ᾿υὐστηεπὶ οὗ σοῦ, πῆο ψ1}} 
ποΐ ἰῃογεΐζοτα δηίσυϑὲ 05 ὙΠῸ [820 ἴτι0 γτίοβοδα. 
ΤῊς ποσὰ “τσ μεβ᾽ 'ῷ ῬΧΥΟΡε Υ βυρρὶ!εα ἴῃ (δς 
(ταπβιδίου, ἀἰουσ πε [{|6Γὰ] ϑθεῆβε 15 “186 
ἴτυς;,᾽ (δὶ ὙΠΟ 15 Γελὶ, 45 ορροβεα ἴο ἴδε ἀε- 
οαἰτξ} πδίυτε οὗ δα γ τ δ] ἢ. ᾿ 

ψετ. 12. [ὴ (δαῖ ψΔιοΣ 18 ποῖ γ 8. ἘἙΔΓΓΏΪΥ 
ψο ἢ ἰ5. Πο]ὰ ἴῃ ἰγαβὲ ; ἴῃ6 ἔσὰς ΤἱσῆῈ5 ἃτὰ ἀσ- 
ΒΟ θεὰ 845 γΟΌΣ οσι. ὌΝ ΘΔ οδῃ ΠΕΥΟΥ ἔοττῃ ἃ 
Ῥασὶ οὗ οὖγ Ῥοϊῃρ, 18 ΠΟΥΘΥ ῬΕΠΠΔΠΘΠΠΥ ἴῃ ΟὐΓ 
Ῥοβϑοβϑϑβίοη ; ΜὸῸ οδὴ ἢᾶνο ἴπ6 υ8ς οὗ 1, Ὀυϊ ἱῃ π0Ὸ 
ἴσυς 56η8ς οσῃ ἰ, Βυϊ [μὲ το! Οαοα ρὶναβ5 ἴο 
[8 85 [Τ6 ΥἹΟὮ 65 ΥὙ71}} ἔοτ ἃ ρᾶγὶ οὗ οὔὐγ εἴεσγῃδ) 
᾿Βαΐηρ, 185 Οὔσ ᾿ῃ8] 16 ΏΔ0]ς ροβϑεββϑίοῃ, Βεοδυβα 
[815 18 80 σῃυςἢ ΕἰσΉΕΣ, τὸ ἅτε υτρεοὰ ἴο Ὀς ξΑϊτἢ- 
ἔα] ἱπ τῇς υβε οὗ νου] αὶν πσεδ] τα, Ὀε]ενίης ἴμδξ ἰξ 
8 ποῖ οὐγβ, δυὲ δηἰπιβίςα ἴο 5 ἴο ἴδαῖ ΟὟΥΓ Πα ε}1Υ. 

Ψεῖ. 12. Οοὔρ. Μαῖὶ. νἱ, 2. ϑὅϑῖπος ἴδε 
ΡῬΙΌΡΟΙ υ86 οὗ ΘΔ ἰβΒ ἔος αοάἄ, ἴοϑε ψῦο ἀο 
ποῖ ἴῃ υβὲ ᾿ξ ἅτὰ ϑἰανεβ ἴο Μδηγῆοῦ, ΤῈς ἰδϑὶ 
νΟΙΒ6 ἱΠΡ1168 ἴμαὶ το Δ] ἰ5 πο οὐσγ οὐσῃι, [15 ἴτ- 
ΡΙΪ68 ζμαἱὲ τῆδῃ 1 185 υϑεὰ 48 ΟἿΌΣΓ οὔτι, ἴῃς ῥγέε- 
δυηδα ΟὟΤΟΙ ποῖ ΟὨΪΥ ἀοδβ ποῖ οὔσῃ ἱξΐ, Ὀὰϊ Ὠϊτη- 
861} Ὀεϊοησδ ἴο 22. --- ΤΏΕΙΟ 15 ποῖ ἃ ΨΟΥα ΠΟγα 
σΔΡΔΡ]6 οὗ ἃ οομμηπλυηβς ἰηϊεγρτείδοῃ. Οὐὗ 
Τιοτὰ βρϑαΐκβ οὐ ψεαὶ ἢ 48 “ἴπαὶ σΔΙΟΒ 18 Ἰεδϑὶ;, 
τηοάεγῃ βοοίδ] ἰβτη τερατὰβ ἸΠΟΠΟΥ ἃ5 ἴῃς [τπι6 
τίοαβ. [ἢ ῥγίῃοίρις, ρσγαςξος, δηα γοβϑυ]ς, [ἢ ἵνο 
ϑυβίθιβ 41ὰ ἰοίδ !Πῦ ἀἰνεσρεπί. ΟὨ ΓΒ Δ ΠΣΥ 15 [ῃς 
βογνίςεα οὗ σοά, βοοία  βαι ἔλα βοσνΐὶος οὗ πλλτησηοῃ, 
--οἸυάρεα ὉΥ 115 ἔπι 8, “εαγ]γ, δοηδβυδὶ ᾿ πὰ 
ἀεν!]}5ἢ. 

ΟΠΑΡΤΕΚ ΧΥΝῚ. 14--31. 

7Τἀε ῥαγαδίε οὗ τες Κιοὰ ἥασρ απα  αδαγμς. 

14 ΝῺ (ὃς ΡῬΒδγίβθαβ αἷβϑο, ὅν ῆο Ψψογα οσονοίοιιβ,1 ἢδαγὰ 81]] « : Τίμι. ἢϊ. . 

[5 [686 ἰίηρβ: δῃά (μαγὺ ὃ ἀογ θα 2 ΐτη, Απά ο 54]ἃ ὁ Θμάρ, χχϊὶ. 

ὯΡ. χ. 29: αηΐο {Π6πὶ, Ἧα ἀγα 6 Ὺ ψνὩ]Οἢ 8 “ 50} γουγβεῖνεβ Ὀαΐογα " θῇ ; " Ἀέρα π᾿ ως 
θυΐϊ 5 (οὐ Κηοναίῃ γοὺγ Ὠφαγίβ: ἴοσ. ἴμαΐϊ ψηϊοῆ 185 δίρηϊν ρον δας 

. δϑίδοιμηοά ὅ Δηοηρ ΠΊΘη 718 δροηγηδίίοη ἴῃ (ῃ6 ϑἰρῃϊ οἵ σοά.͵ ὅς. ανὶ. 

Ι6 σ Τῆς αν δπὰ ἴῃ6 ὑτορῃδίβ τῦδγό ἀπ} ΙΌΠη : βίησε 5 [δὲ {{π|6:, ὗτον. κνὶ. ς. 

τῆς κίησαουι ἴ οὗ (οά ᾿5 ῥγεδοῃμθά, δπὰ δ᾽ ὄἽνεῦγ πᾶ Ργαββϑεῖ 5 ὅ, 

Απάϑ ἐἰ ἰ5 δαβίοσ ἔοσ ἤδθανθὴ δηά δαγίῃ ἴο ρ855, [ἤδη 17 ἰηῖο 1. 

4 Μαῖι. χὶ. σἃ, 

ἄ ακορισναρ. 
χν. 1. 

ἡ δῖι. ν. 18. 
18 οὔθ {ΠπῚ|6 οὗ τῆς αν ἴο [411.0 ὃ Βοβοανοῦ 11 ρυϊίοτἢ ἀνα Πὶ5 ἃ 866 Μαῖεν 

Σ Ἰονδῖβ οὗ ΠΊΟΠΟΥ 3. Ξοοβεά δἱ 8 (ῃδί 4 ἴῃ {86 5β'ρῃϊ οἵ 
δ Ἰοξγ 5 ἔγοῃγη Τ γ ἴδε σοοὰ Πάϊηρβ οὗ τὴς Κιῃράοπι 
8. Τοσγοϑῖ ἀξ σύν 9 Βαϊ 10 4] 11 ἘνΘΙΥ οη6 ἡ ὮΟ 



σβαρ. ΧΥῚ. 14-31.}1 ΤῊῈΕ ΘΟΒΡΕῚ, ΑΟΟΟΚΡΌΙΝΟ ΤῸ {{ΚΕ., 453 

νιΐα, δηα τηδυτίθτ ἢ δηοίμοσ, σοιωσαϊ το} δάι]ΐογυ : δηᾶ ψῃοβο- 

Ἔνοῖ 12 χῃδυτγίει ἢ ἢογ 18 τπδξ 15 ρυΐ νὰν ἔτοτῃ ἀξ 16 Ὠυβραπα 

σοιητα {τ6 1 δα] ΤΟ ΓΥ. 
Ι9 Ὑμεεὶδ ννὰβ ἃ οσογίδίῃ τίσ τᾶ, Μοἢ 15 νὰ οἰοίμεα ἴῃ 

ἐραγρὶα δηὰ πε ᾿ἰπεη, δπὰ " [αγϑα 1 βυχιρίπουβΥ ἐνασυ ἋΔῪ : ὦ Ἀεν. χυῆ. 

20 Απὰ ἴδετε ψ88 ἃ Ἵοδγίδίῃ Ὀδρρασ παιηθα 1,ἀζαγιι8, 1 Οἢ 85 15" '8εε τοὶ 

21 ᾿αϊᾶ αἱ μἰβ8 " ραῖο, ἔμ} οὗ βοτθϑβ, Απὰ ἀδβίγίηρ ἴο θὲ ἔεά 33 στ “ ες ἦκα, 

[ὴ6 οὐὰμ 8 ψϊοἢ 3. [61] ἔγοτηῃι τῆς στὶο ἢ πιδη 8 [4006 : “ πιογα-." ἔοι, νῇ. 7 ΥἱἹ!. 37. 
22 ΟΥΘΟΓΞ: [Π6 ἄορβ οδπὶα δηᾶ [ἰοκοὰ 5 βδοῖεϑ. ἊἈἀπά ἴΐ οδῆηα ἴο᾽υ 

2 Μαῖῖ. χνὶϊ!. 
Ρᾶ55, ἴμαί ἴῃ6 Ὀδρραγ ἀϊθά, δῃηὰ νδ8 Ἵδιτὶβα 3 Ὁγ (6 ΔηρΡῈΪ5 ὅ τος ομαρ, 

ἰπῖο ΑὈγαματλ 5 Ὀοβοπὶ: με 3 τἱοῦ τᾶη α'5ο αἷεα, δῃὰ ψὰ8 τσὶ οὶ Ηεῦ, 

23 Ὀυϊεά ; Απὰά ἴῃ 48611329 ἢς ᾿Πἰπὰ ἃρ 8. ευᾳ88, Ὀδίηρ ἴῃ ἴογ- Ὁ Ἐς ἐἀνιι τος 

τηδηΐβ, ἀπ βοοῖῃ ΑὈγδῃδπὶ δἷδτ οἱ, αηὰ 1,4Ζατιιβ "ἰῃ Ὦ15 ὈΟΒΟΙ.. » απ. Ἰπβὰ 
ΧΙ. 23. 

24 Απάᾶ δα οτἱοὰ δηά αϊά, "Εδίμεσ ΑΡγδῇδπι, αν ΤΏ ΘΓΟΥ͂ ΟἹ ΤῊΘ; « Νετ. :ο: 
βαρ. δ. 8; 

Δηὰ β6ηα [1,2Ζασιι8, ἰμαὶ Π6 πιᾶὺ αἷρ ἴμ6 ἘἰΡ οἱ 18 ἤηρεγ ἴῃ  Ὶ ὅδε 

Μαΐετ, δηἃ ἐσοοΐ ΤΥ τορι; ἴογ “1 δὴ ἰοιτηδηιθα 35. ἴῃ (ἢ 15 ΝΣ 

25 βαηθ. Βυῖ ΑΡτδῆδηὶ βαϊά, ϑοῃ, ΓΕΠΊΕΠΙΡΕΣ [παῖ “ἴὰοα ἴῃ ὨΥ ᾿χνὶ. 241 βθ8 

᾿ετπαα τεοείνεάβε ΤΥ ροοά {πίπρ8, δηᾶ {Πκουγῖβε 1ΆΖαγιιϑ 33 Ξ᾿ ΠΟΘ 

ΕΝ] τμΐηρβθ: Ὀυΐ ΠΟΝΖ Πα 18. σοτηξοτίαα, ἀπὰ ἴμοι: ατΐ ἴογ- φοπιρ, 19} 

26 ταοηϊοθα. 35 Απὰά Ὀεβίάδ 841] 15, Ὀεΐνεθ ὑ8 δῃά γοι ἴμπεῖα 15 

ἃ στεαῖ ρυὶὲ ἢχοὰ : 80 [ῃαΐ ἴεν νοῦ ψου]ὰ 3. ρα55 ἔγοϊῃ 

ἤθηςθ ἴο γοῖ! οδηποῖ ; 39 ΠΟΙΠΟΓ οΔἢ ΠΟΥ Ρᾶ58 ἴο 8, [Παΐ 

27 τυομία εονεφ ἴτοτη [θηος. 8. ΤΏΘΠΘΙ ἢ 5841, 1 ῥσὰὺ ἴῃδε {Πογο- 
ἴοτθ, ἔαΐμοσ, (δαὲ ἴἢοὰ ποιϊάδϑε βοη ἀϊπὶὸ ἴο Τὴν ἔδιδεν 5 

28 Ὠοῦβε : ΕῸΓ 1 πᾶνε ἤνε Ὀγείβγεη ; ἴμαῖ ΠῈΣ “ τηδῪ [είν ἀπο “ Αοοἢ. (ον 
29 ἰμεπι, ἰεβέ [ἼΘΥ 4150 σοϊὴδ ἰηΐο [Π]5 ρίδος οἵ ἰοστηθπῖ, Αὐτὰ-ὀ 45“: 

θδτλ 8411}: ἀπο Εἴτα, 3 ΤΉΏΘΥ πᾶνε “ Μοβεβ δπὰ ἴῃ ῥγορβδῖϑβ ; « Ψετ. τ: 

10 "]εῖ το βδαγ ἴδ. Απὰ ἢε 5414, Ναυ, "[δίμεσ ΑΡγδἤδτα: 5: Τ ΣΕΙ͂Σ: 
Ῥυΐ 1ξ οὔβ ψϑηΐ υηΐο 88. ΤΠθτα ἔγοτῃ ἴῃ6 ἀ684, [Π6Ὺ Ψ1] τερεηΐ. ἢ ἘοπὶΡ ΤΟΝ 

31 Απὰ δὲ 8414 υπῖο ἢϊπι|, 16 ΠΥ ἤξαῦ ποῖ “ Μοβθβ δῃηά τῆς 
ΡΓΟΡδίβ, ποίου 1} τ γ θ6 ρεγβυδάθα,85: Σ [που ρ ἢ ομὲ τοβε 85 " (οπιρ.Μαῖ. 

ἼΤ ἊΝ 

ἔγοτῃ ἴς ἀ6δα. ἸΔΡ 29 

13. 216 δε: σεέλογέζἼς γέαα ἢς τμαΐ 18. ρη6 Ἱ Δ 
16 Νον τῇδ γα 16 δΔῃὰ ἢδ 1 ξατὶη - 
18 Αηΐ ἃ οογίδϊῃ ὈΘΡΡῬΑΓ παιηδα 1,4Ζᾶ1π|5 γγ͵χὰ5 (κοῦ ΐγερ᾽ 19 :λ4 δέτε απέλογέ- 

Ζ145) 
19 Β]16ἃ 30 τῃὴ6 ογμ)πὖς (ἢλί 41. γϑᾶ, δνθῇ 
33 ῬΟΥΠΟ ΔΊΝΑΥ 38. Δηα τῃ6 ΨἍ σγεεξ Ἡδάες 
36 ἴῃ Δηρι 5ἢ 36 1 ἈΖΑΓῸΒ ἴῃ ἴα ΤΑΔΠΠΘΓ 
,1. (16 ὀεεξ σεζλογέζέας γεααΐ ΟΝ ὮΘΤΕ 38 γὴο τ]ὶβῇ ἴο 
9. την οὶ Ὀ6 Δ016 80 ΠΟΥ 422} ΟΥΙΌ85 ΟΥ̓́ΣΡ ἔγοπλ {Π6ΠΟ6 ἴο 8. 
δ᾽ Απὰ 82 ἐὰξς δεεΐ αιεζλογέέξός γεαα Βαϊ ΑὈτδἢδπὶ 541 
88. ρὉ ἴο δὲ [6 γ Μ|1] ποῖ Ὀ6 ρεζϑυδαεά, ἐνθη δδ γ]586 

4 

ΟΟΝΤΕΝΤΘ. ΤΒ6 Ταβροῦβθα οὗ ἰῇς ῬΏΑΓ86 68 ἃ σεβρεοίδοϊς ᾿ΟΤ]ΑΪΥ τηδη, Ἰεδάϊηρ ἃ σοί ]εβ8 118 
(νετ. 14) οα]]εᾶὰ ἔοσ ἢ! ἀποῖμεσ ρᾶγαῦὶς, ἴῃ ῖο ἢ οὗ 56 ἤβῃῃεββ; [8.6 ῬΟΟΥ τΆΔῃ νγᾺ8 Οὴς οἔ ἃ οἶ455 
δποίδοσ ρῆάϑ8ς οὗ ἴῃς βατὴης στεδῖ ἰγἢ 8 Ὀὑσουσῃξ ἀεδρίβεα ὈΥ [δὰ “" οονείοιιϑ.᾽ Τἤυβ ἴπ6 Βηδου οὗ 
ουϊ, πη ΕἾἶΎ, ἰμαὶ μερύσο οὐ ἴμε Ῥτορεσ ἀρρ᾽ῖοαᾶ-ὀ ἴῃς ῬΏΔΓΙΒε 68 νγγ28 δηδυνεσαά. Ὅὴς οδ͵εοὶ οὐ (Ὡς 
ἴοῃ οὐ σμεα]ῃ Ὀεσοπιαβ [86 βϑουγοα οὗ δἴευῃδὶ Ῥᾶγαρ!ε ΜΒ ποῖ ἴο π18Κ6 ἃ ΠΕῪ τενεϊδιίοη ἀροιιξ. 
οΔἸδυιγ. ΤῊς Το πᾶ ἰβ ὯὨῸ στελί δίῃῃοσ, Ὀυϊ ἴῃς ἔυΐυγο 5ἰδίθ, γοῖ ψ ΔῈ υϑίὶηρς ἰῃς Ρορυϊᾶγ 



454 
ἰλησυᾶρε οὗ ἴῆς ἀδγ οὐ (8 80 ])]εςῖ, οὐτ 1, οτα β 
ΟΓ5. τηυδὲ τανθαὶ (ἢς ἱσγυἢ (566 ΟἹ νεῖ. 22). 
Βεύνχεδῃ ἴδ ράσαῦϊα δηὰ ἰῃς οοσςδβίοῃ οὗ 1ἴ (νογ. 
14), γα πὰ ἃ πυπιῦοτ οὗ [πουρἢς5 (ν ΕΓ. 15--ξ18)}, 
ΠΟΙ δα Ὀδοη Ἔχργοϑϑεα ὈΥ Οὐ 1 ογὰ οὐ οἴβμβεσ 
οσολϑβίοηϑβ, 411 ἀρρτοργίαῖε ἴο ἰῃς Ῥῃδυβεοβ δῖ {Π]15 
ὈπιΘ. Τῇ οοπηξοίϊίϊςοη ἰδ Βονψανοσ αἰδησυϊς ἴο 
ἴταςς, 566 οἡ νοῖβ. 1ό, 17. 

νεῖ. 14.- Απὰ [ὴ0 Ῥδαχίδβοοα 64180ὅθ.5Ύ Τῆς ῥτγα- 
σεαϊῃρ Ῥᾶγαθ]ς ψγὰ8 δἀάγεββεά ἴο τς ἀϊ5ς}}]68 
(νεσ. 1), θαϊ ἴῃς ῬΒΑσβεοβ θασὰ 811 [8680 πίη ρα. 
Α οοπίϊπαςα δςῖ 18 πιοδηῖ, ἤθῖα δηὰ ἴῃ ψῶδὶ 0]- 
ἸΟΒ: δὴοὰ ἴδ} βοοΐϊΐοὰ δ πη. ὙΠοὶγ ἔθο]ϊηρ 
Α5: ΤῊΪΒ ΤΏΔΠῃ ΤῃΔΚ68 σἱσπε8 οὗ 1116 δοσουπῖ, 
Ὀυΐ τὸ Κηονν Ὀείῖεῦ; ψὸ οδὴ ΚΕΟΟΡ οὖσ ψΘΆ ἢ 
Δηα ΟὔΓ ὑΟΣ ἴοος Ηδηςος ἴῃς ποχὶ νεῖβὲ 18 
αἰτηδὰ αἵ [πε ῚΓ 86 ὉΪδῃος οὗ Ρἰεῖγ, ΒΟ ἢ γᾶ {μα 
Ὀα55 οὗ {πεῖν ἀδγβίοη οὗ Η!πι. 

γεσ. 15. Υο δ1Θ ψι δὲ κεπὲ ̓ πΌ γούσβοῖνον, 
ἀεοίασε γουγβεῖνεβ ἴο γρῃίεου ἰπ [80 εἷσπῖ 
οὗ τηϑῃ ; Ὀπί ἀοὰ Κηπονσοίδ γΟῸΣ Ἀδασχίδ. Ρ]Δ1η] 
ἱαρ  γίηρς [Πδλὲ ἱῃ 5 βίσῃι πο ψεσε ποῖ ἠυδιςεα, 
δοοουπῖοα 45 τἱρῃΐθδουβ. ἘῸΥΣ [μδ΄ ὙΣΟΣ ἰδ ἸΟῪ 
πρός δ υτρεε ζ. ἐ., ᾿οπδιἀογεὰ 80 Ὗ ΤΏΘΗ. --- ἴ8 
ἃ ἰίοπ ἴῃ [89 εἰσμΐ οὗὁ αοὰ. Βεοδιβε Ἠς 
Κηονβ ἴῃς πεασῖ, Ης υάρεβ αἰ ΒΥ ΠΕΥ ἔτοσῃ τηθη, 
δηᾶὰ ῥσδοίβεὶυ ψηδῖ θη τεραγὰ τηοϑὲ Ὠίρηϊγ Ης 
ταζατὰβ Ἰελϑὶ, ΤῊϊ8 σοηεσζαδὶ συ ΔΡΡ] 165 ἴο [ἢ 6 
Βρϑοΐδ] οδβ6 οὗ ἔς Ῥῃδγίβοςϑ. ᾿ 

γετβ. τό, 17. ΤΏδβα νουβϑδβ ΤΔῪ Ὅς 1808 ρᾶΓᾶ- 
Ὠταβϑᾶ : “1 βανε βϑαίὰ {παῖ γοὺ ᾶγὰ ποῖ ᾿υϑεδεα 

1ηὴ τῆς 5'ζῃϊ οὗ αοά, Ὀυϊ δἷόὸ δὴ δροῃγχίπδίίοη ; δηὰ 
[Π6 δίαπαλγά οὗ [18 Ἰυάρτηεηϊ 15 οης {πᾶϊ γουῦ 80- 
Κηον]εάρο.᾽ -- Τὴ ἰῶνν διὰ [20 ὈΣΟΡΙΘΙΣ ΤΟΣ ππ- 
ἘΣ Φοῦπ, τηδὲ σοπιρ]εῖεα ἴῃς ῥγερασγδίοσυ ψουκ, 
διρὰ δἷποθ [λδὲ (ἰπθ 1.0 ἰίηρσάοσῃ οὗ ἀοἃ ᾿45 Ὦθ6Σ 
Ῥτοδομβοὰ, διὰ ΘΥΟΣΥ 026 (Ρ6ορ]ἜῈ οὐ 8]] οἱ458565, 
ἀν πῆμ δΔηα 5 π6γ58) ζοσοϑίδ ἰδ ΨΑΥ ἰπῖο ἱΐ; 

ἴ, Ιαϑὲ γοὺ της ἱπέον ἰδ 1 ἀδὴγν γοῦν στρ ϊ- 
ΒΟΏΒΠΕΒ8 ὈΥ̓͂ ΒΟ ΠΕ ΓΌΪς, 1 ἀδοϊᾶγε ἴο γου, ἐξ ἐδ 
θαδίοσ, εἴς., Μαῖϊ. χὶ. 12,13; ν. 18. 

ψ εῖ. 18. ΕΥΘΣΥ ὁη0 Ψ 0 ρμυζοῖι αὐσαν ἰδ τἱΐο, 
εἴο. ΤΣ ἰδν τεῃγδίηβ νδὶι ἃ οὐ ἃ ροϊηϊ δϑουϊΐ 
ΜΉΘ ἸΏΔΩΥ οὗ ἴῃς ῬΠΔΓβοοβ ψεγὰ δἰϊορείθοι 
στΟὴρ (ςοΙρΡ. Μδῖί. χὶχ. 3- 9). 1, 245 τς Ῥεϊῖονα, 
ἴΠς γεῖβα ΟΟΟΌΣΒ ἰπ ἰἴϊβ ῬΤΟΡΟΙ σοπηροζίζοῃ, ΠΟ Γα 
γν45 ἰη 1ῃ6 ορ᾿ηἰοηϑβ οὗ ἴῃς Ῥῃατ56 68 ργεβθηῖΐ βοιὴς 
Οὐσσαϑίοῃ ἔογ τοίοσσίηρ ἴο [818 πιδίίεσ. ΜΈΓ 
ΒΏΟΓΟΥ δἰογτναγαβ [ἢ8 ο14358 ἰδπηρίςα Ηἰτμ ἴῃ τὸ- 
τὰ ἴο [6 αυδϑείοῃ οὗ ἀΐνοτοα. Αἡ δ)]υβίοη ἴο 
δσοα 8 οοπάυοϊξ 15 ὕηΠΚοὶγ, βίης ἢ18 οᾶ86 ΥΥΔ5 

ἀϊβεγοηῖ, ΑἿὩνΥ τεέεγοπος ἴο σῥέγεέμαί δα] τεσν 
(16 βογνίος οὗ τηδιητηο!}) 56 6 18 ξαγοειο με. Οἡ 
[ἢς ῥΣηοΙρ]ς μεῖς ἰδ ἀονγι, 58ες οὐ Μαίΐ. ν. 21, 
2. 
ετβ. 19-1. ΤῊ ῬΑΒΑΒΙῈ ΟΕ ΤῊΞ ΕἸΟΘΗ 

ΜΑΝ ΑΝῸ Ι͂μἉΖάαβῦβ. Δξεσ γε υκίηρσ ἴῃς ῬΠΑτ- 
δε 68, Οὐγ 1 ογὰ δηξογοθβ {πε τεδοῆϊηρ ΜὨΪΟΝ ἘΠΕΥῪ 
ἀεγίάδα ΌΥ πιδδῃ5 οὗ 118 ρᾶσαῦ]ο. Τὴ ἴνο 
σμδγδοίθσβ 5ΏΡΙΥ γοργοβεηὶ ἴῃς ο͵45565 ἴο ψΏΙΟΝ 
{εΥ θεϊοησ. ΑἹ] δἰϊεπηρίβ ἰο πὰ ἀδεροῦ 8]]υβίοῃ8 
ΑΥ͂Θ υῃβιοοδβϑἕῃ, ἔοὼΥ Ἔχαιήρὶς, ἰπαὶ Ἡοτοὰ δηά 
]οΒη ἂγὲ πιϑδηΐ, οὐ [υἀδίβπλ δηὰ μεδιίμεηίβηι, 

γε γ. 19. Α οθσίδίῃ χίοι δ. 15 πᾶτης 185 ποῖ 
ξίνεη, Ὀὰϊ Πα 18 οὐΐεῃ οδ]εὰ 2 ες, ψ ΕὶςὮ ἰ8 τη 6 
Ὶ αιἱη ποτὰ ἔοσ “στῖοῃ τπδη." ὙΤσδαϊτίοη σῖναβ Ὠϊτη 
ἃ Ὡᾶπὶς (ήέμομε), Ὀὰϊ ἰΠμοτα ἰδ πὸ ρῥτοοῦ (δαὶ δὴ 
λοῖυ 8] ΡΘΊβο Μ),ὰὲ8 γεξεστγαὰ ἴο. -- ἴῃ ῬΈΌΣΡΙθ. ΤῊΣ 
ΟΟΘΕΥ πλαῖογα] ἔου ΡΡΟΣ ρατιτηεηῖβ, Ὀσουρῃϊ ἔτουλ 
Ὑγτα. -- Εἶλθ ποθ. Εοτ υπάετ ρδιπηςηΐβ, ἔγοιῃ 
Ἐργρῖ; βοῖης ϑβυςῇ ννᾶβ βδϊ ἃ ἴο Ὀ6 ψοσίῃ ὑνῖοο 118 
ψοΙσὨ ἴῃ ρο]α. --- ἙΑΥΐηρ ΒυΤαΡΙΠΟΌΒΙΥ ΘΥΘΣΥ ἀΔΥ. 
Ἦε ν»ᾶ8β Ὡοΐ ἃ σ᾽ υἱέοῃ, ΠΟΥ ΓΕΟΚ]Ε55ΙΥ εχίσαναρδηῖ, 

ΤΗΕ ΟΟΘΡΕῚ, ΑΓΓΟΚΌΙΪΙΝΟΑ ΤΟ Ε0ΚΕ. [(ΗΠΑρ. ΧΥῚ. 14--31. 

Ὀυΐ ἣς ᾿ἱνεὰ νι 6]], 25 ἃ τὶ οἢ τβδη οουϊὰ αοτγά ἴο ἀο. 
ΤΠΟΙα 18 ὯΟ ΤΕΆΒΟ. ἔοσ βυρροβίηρ ἰδὲ 6 ψἃ5 ἃ 
ϑδαάάυοςδα; ἀουθε]ςβ5. τῆς το δποηρ ἴῃς Ῥῃδτγί- 
8668 4]530 ᾿Ινεα δοοογάϊηρ ἴο 1Π6}Γ πιεᾶπβ δπὰ ροϑὶ- 
ἴἴοῃ. ΝοΥ 18 ἴα τὴδπ σεργεβεηϊθαὰ 845 5ρθοῖδι!}ῦ ἃ 
Βίπηοι. Ης Μ5 ἃ “80η οὗ (15 που] ᾿ ᾿ϊνίπρ ἴο 
ἈΪΠ.561Ὲ, ψτπουϊ ἔγγίπρ ἴο ταᾶκε ἔγιεπᾶβ ουἱὐ οὗ 
ἴῃς πιδπιηοη οὗ ὑπ ρῃίδουδηεββ. ΤῊ Ῥδγδῦϊε 
[δλοδ 65 τ᾿δὲ βυοἢ ἃ οπμε ἰβ Ρυπὶϑηεα δέϊοσ ἀδδιὴ 

Μυτοχ βυζρυτδ, βουτοθ οὐ Τγτίδη Όγο. 

ει. 20. Α οοείδϊη Ιηἰτοάυςεα ἴῃ 
οοπίταβι ἢ ἴῃς Τοἢ τη, ἼΟ 18 ἴῃς ῥγίποὶραὶ 
ἔσυτα. --- Ναϊηοὰ Ιᾶξαστα. ΤῊς 5ρηϊῆολπὶ πάτὰς. 
ἷθδ ἹΠΘ ΠΟΠΘΩ ἰπ [Π]|585 οςᾶ56. [τ τηρδη8 "ὉΟοὰ ἃ 
Β6]Ρ,᾽ ποῖ, ἃ8 80π6 ΒΌΡΡοβε, “Δ 6])ρ]658.) Τῆς 

οὗ 118 ῥᾶσδῦϊας 828 ποϊπϊηρ βδᾶνς ἴῃς 
δῖα ἴῃ σοιηπηοῃ {1 1,ζάτυϑ οὗ Βείζδηγυ. γε 
ἰπέοσ ἔτουλ ἴῃ6 Ὡδηιθ, ἃ5 ἯἋ61 8ἃ5 ἔσο ἴῃς 56αυεὶ, 
[δὶ ἴῃς Ὀεῦρατ γγᾶ5 οὔς τῆο ἔεδλγεὰ σού. --- Ἅ᾽ 88 
Ἰαϊὰ αἱ ἱα χαῖθ. Τῇ τ ἢ τηδη ἴ(μυ8 ἢλά ἃπ 
ΟΥΌΠΙΥ οὐἩ τηλιεϊηρσ ἃ Ὀειζοσ υ86 οὗ δὶ5. νγδδὶ]ῖ 
ΟΥ ἴῃς “ρμαῖς᾽ νβ ἴῃς ΟἿἹῪ δηΐσδηςε ἴο [Πε ἤουϑςε 

1186], --- ἘῸ]1 οὗ ϑοσοθ. (ονετεὰ (ἢ ἴμοπι. ΤΟΥ 
ταὶσϊ να Ὀδδη ἴῃς τοβϑυ]ῖ οὗ ᾿ἰπϑυδηοϊεης ἐοοά. 

ΕΓ. 21. Απὰ ἃ ἴο 6 Δ11ο8., εἰς. ϑοχτης 
Κη ἣδ ἐϊὰ ποῖ ὄνθη οὔϊδὶη (ἢΪ5 ἀδϑίσο, δηα ἴἢυ.5 
Βεϊρῃίδη [86 πορ]ίρεπος οὗ ἴῃς ΤΙΟῊ τηδη. --- ΤῈ 
ΟΣ δα τ Βΐο ζ6]1, 11ἰ., “τῆς (Ὠἰηρβ ψὩΟΣ ξε]]} ;᾿ 
ἴῃς Ὀεδὲ δυιμοσιἶεβ οὐ τησ ὁ οταμ 5. ὙΠαβα 
ὙΟΌ]α ΒΟΆΓΟΕΙΥ 541|5γ Πἰτὰ ; ἴῃ ΔΩΥ οᾶ56 ἴδε ΓΙ ἢ 
Ιαδῃ ρᾶνεα ὨΪΠ15616 ΠΟ σοησοτῃ Δρουΐ ἰῆς πηδίζεσ. 
-- 88, ονϑὰ [6 ἀοἱζα οὔσηθ διὰ 1ἰοκοὰ ἢΐ8 ΒΟΣΘδ. 
Τῆς ἀορβ βουρῃϊ τῇς 58πὶε ροσϊΐοῃ, ὑὰϊ ὄνεῃ {ΠΕΥ 
Δ] εν λι ἃ ἷβ ραὶῃ ΌὈΥ ἸΙοκιηΣ 15 βϑοσεβ8. [1158 ἃ 
ΤηϊϑίαΚα ἴο Βῦρροβες ἔπαῖ {ΠΕΥ Πεϊσῃϊεπεὰ ἢ ΐ8 
ΤΑΊΒΟΥΥ ὉΥ ἸΙΟΚίηρς 158 ΒΟΓ68, ΠΟΥ 15 ἔῃ γα ΔΠΥ ρτοοῦ 
[παῖ ἴλοΥ βηδρρεὰ ὕὑρ ψῆδὶ ἢς νυ ϑῃῆςα ἴο οΟὈϊΔίη, 
Τῆς ΡΥ οὗ ἴμε ν]]αὰ δῃὰ τηδϑίθυ]ς85 ἀορβ ἰβ σοῃ- 
ἰγαϑῖθα υτἢ της ᾿πα  ογεπος οὗ [6 τἱοἢ ΤηδΔη. 

γεσ. 22. ἴδ ἀἰοὰ. Νο πιχοηϊΐοη 158 
τηλάς οὗ ἢ8 ἔπεσα. Α ρδυρεῖβ Ὀυγ14] πνου]ὰ 
αἰίταοϊ Ὧοὸ αδἰϊδηϊίοῃ. --- πὰ ῬψπῸ ὈΟΤΙΘ Φ'ΨΑΥ͂. 
Η!5 801] 8 τηδδηΐ (58ο (ῃς ἘδΌΡΙ π5 ἰδ ρἢ τ) ἰπ σο- 
γαϑὲ ἴο ἴῃς Ὀυγ4] ὁ ἰῃς Ὀοαγ οὗ ἴῃς τὶς ἢ τηδῃ. 
--ΒΥ [89 διροῖὶδβ. Τὸ ὃς ἰδκβϑη ᾿ἰΐεγα! γ. ΤὨς 
ἐμ Ἰωρὰ ςσοηίγαβιὶ ἰβ ψ ἢ τῆς ρ4]}}-ὈΘΆΓΕΥΒ δὲ τὴς 
τὶσἢ πιδη 8 ἔμπηοζαὶ. --- [πο ΑΌΣΔΏΔΙΙἾΒ ὈΟΒΟΣΩ. 
ΤῊΙΒ νγῶϑ, ἀῃηοηρ ἰδ6 ες 5, ἃ ᾿ηοἰ ΡΠΟΠΟΔΙ 6χ- 
Γαβϑίο ἔοσ ἴῃς βἰδῖς οὗ Ὀ]εβϑεάμαβϑβ δέζεσ ἀφαῖῃ. 
ἰ8 ποὶ Ἔχδοῖν δαυϊναϊοηὶ ἴο " ἤεάνοη,᾽ Ὀυῖ ταῖῃον 

ἴο "Ῥαγδάϊβε᾽ [αἰς ΧΧΙΙ. 43), ἴῃς ΒΔΡΡΥ δίας οὗ 
(Ὡς σίαΐε 97 166 αἀεαά. Ουὐυτλ 1,οτὰ τὨτουσποῦς 
δαορίβ ἴῃς ρορυΐϊᾶσ ἰδηρυᾶρε οὗ ἴῃς [ενν58, ψἱἢ- 
ουΐ ἱπ ΔΩΥ ΝΆΑΥ ἱΑΡΙγἱηρ ἴπαῖ ἰξ ψγᾶ5 ἱῃοογτεοῖ, 
Ἠδὰ [1ἴ ᾿πηρ]εὰ εγσοσ, Ης νουϊὰ ἄουι]ε55 ἢανα 
80 ἱπαϊοςαῖϊοα, Τῆς Ὀερρασ αἰεα δτϑί, Ὀεϊης ἰἌκεη 
ἔτοτὴ Ὦ8 βδυβευηρβ ; ἰῆς οἴδοι ψγ͵λβ8 ρίνθηῃ ἸΟΠΕΕΣ 
ΒΡᾶ0ς ἔογ γαρθηΐϊδῃοςσ. -- [09 σἱοῖ ΤΩΔᾺ --- 88 Ὀυ» 
τὶοᾶ. ΤῊὮΘ ἔπποσγαὶ ἀουθ]6ε58 σοτσοβροηαοα τυ ἢ 
ἢ.15 "ἰξθ, --- 8 τιλρηϊβορηῖ. 



ΓΗΑΡ. ΧΥῚ. 14--321.] 

εν. 22. Απᾶ ἐπ 8611, τεεκ, “ Ηδάςβ,᾽ ἑἐ. ., 
πῃ ἴῃς σζῶζέ ΟΥ έαεε οὗ ἀεραγίεα᾽ 5ρ 18; ψΠΊΟΣ 
ταυβί ποῖ Ὀς οσοηΐουπαδα νι Οεἤδηπα, [ἢ 6 δηΔ] 
βῖαϊῖαε οὗ δἴδγῃδὶ Ρυ πη βῃπηδηϊ, πος ἴῃ [8 σ886 ἴἴ 
ἱπο] 65 ΑΡΥδῃ δι 8 Ὀοβομλ.᾽ --- Ηο εὐθὰ ἪΡ ἰδ 
ΟΥοδ. "ἘΠΊ Πεσ ἢ Ἰοοκβδα ὕρ ἴο ἃ δἰσῇοῦ ῥΪδος, οὐ 
ἢς ΠΟῪ Ὀςξοδῆς ἔ1}}}7 σΟΠΒΟΙΟῦΒ. --- ἴῃ ἴοσ- 
τηουΐδ. ΤῊς ΤἹΟὮ τδὴ ννὰ8 ἰῃ ἃ ρἷδος οὗ ρυη]5}- 
τηδηῖ ; ἔοσ ἴδ ψΠ0]6 ῬΑγδῦ]6 ἴυγη8 οἡ [18 Ροϊπΐ, 
ῬὨγβίοδὶ τοστηθπὶ 18 ποὶ ἱπῃρ] δα, βϑανα 80 [δ 45 
ἰϊ Ι85 ΠΟΟΘΒΘΑΤΥ ΖῸΓ ἴῃς ἤρυγαῖΐνε τερσαβϑοηϊδιίοη, 
Τῆς τ ἢ πιδη᾽8 ὈΟΑΥ͂ γγάβ Ὀυγιθά. --- βοοῖδ ΑΌΤΣΔ» 
Βοση δἷαν οὐ. Ασοογάϊης ἴο ἴμς [εὐγῖϑ ΠΟΙΟΙ, 
Ῥαγδάϊβε δπὰ σεῃομηᾶ ἅ1Ὲ 850 διϊυδῖδα ἰμδῖ ὁπ 15 
Υἱβ} 0] 6 ἔγοτῃ ἴῃς οἴθσ. Α ᾿ἰΐεγαὶ βθῆβα 15 ἠοΐ ἴο 
Ὀε Ργεββεά, Δγ τῆοτα ἰμδῃ ἴῃ [6 ῥὑχενίουβ ρασζί οὗ 
ἴμε νεῖβεὲ. ΤὨδ τεσορτίοη οὗ ΑΡγδῆῃδηι ΡοΪ 5 ἴο 
ἴῃς ἕδοϊ ἐμαὶ ἀδϑοεπὶ ἔγοσῃ ΑΌσδμῃδσζω, ὄνθὴ ψΏδη 
δοκῃονεαρσεαὰ ἱπ τμαὶ 5ἴαϊο δέϊεσ ἀθδίῃ (νοσ. 25), 
5 ἴῃ 1561 οὗ πο ἃνδ1]. --Ἴὴ ἷδ θοθοσι. 5. ΟΌΥ 
δρυταῦνε. 
εῖ. 24. ἘΔΙΒΟΣ Αὔταθδπι. Ἔνθ ἴδετε [6 

τλῃ οα5 ποὶ ἐοτρεὶ αὶ 6 8 ἃ ΤΩΝ. --- 
Ἰδκατυβ. [Ιἰ 19 
ἢς 51}}}1 ἔδηςοῖεβ ἢς 8258 ϑοῖης ρῃϊ ἴο ἴῃς βεσνίοβϑ 
οὗ οἷς ἯὮΟ 45 [18 ᾿ῃέδυίοῦ ΟἿ ἀπ δ, πρίϑαον κι 
ΤΩΔῪ αἱρ. ... οοοἱ ἴοιϑτο. 6 ΤΕΆΒΟΏ ἴοσγ 
(8 τααᾳυαϑῖ 15 σίνοη τὴ Ι δῖὰ ἷπ δχιρυ δα πὰ [18 
δοτλθΘ. Ουΐ Ιοτάὰ υ8ε8 [μἷὶ8 ἤσυτε ἴο τερτγεβϑηὶ 
ἃ ἔδασξυ ἰσυῖϊῦ., ὙΒουρὶ ἐπΌΓοΙΥ Ἀρυτγαῦνςε, ἰξ 
Τηδδη8 παῖ ἴῃς 80018 οὗ ἰῃς ἱπηροηϊίοηΐ Δέοσ 
ἀεδὶὴ βυθεσ 45 ἰοΥΤῚ ΌΪΥ 88 που γα τεσ ἴοσ- 
ταοπηρς {μεσ Ὀοάϊε5β. Ὅλ οἷοβε τστεϊδίοη ὃ6- 
χεδη 510 δπὰ 115 ρυπίϑητηθηῖ ἢ ὑεξσ τες ὃγ 1ῃς 
τοοιοῃ οὗ [6 ὥρη. Τὴς ΟἾϊεζ οτρδὴ οὗ 8ἴῃ 
Ῥασοπιο8 ἰὰς οἰΐεξ οὔρᾶῃ οὗ ρυπίϑημθεηῖ. ΤᾺὨς 
ςοπάϊιϊοηβ δῖε σονοσϑϑαᾶ: [ἢ6 ΤΟΥΙΏΘΙ ΤἹΟὮ τΆδῃ, 
ΠΟῪ ἰηῃ ἰοτγχδηΐ, σουἹὰ Ὀὲ ρ᾽λὰ ἰο τεοεῖὶνςε τοῖγοϑἢ- 
τηςσηΐ ἔτοτῃ (6 ἀδδρίϑεα ὈδρΡΆΙ, ΠΟῪ ἴῃ Ὀ]ε5βεά- 
6385. ΕΑςΐ τεϊδίηϑ ἢἷ8 σμδγδοῖεσ. 

ψεῖ. 25. 8οη. Τῇε σεϊδύοῃ ἰ8 δοκπομίεάρεά, 
ἴῃ ἃ ἴοῃς οὗ ΙΓ ἀπά ἰεμάσγηθϑϑ, θυ πδὲ ἰ8 οὗ 
ὯΟ ΔΨΔ]]. --- ῬΘΙΏΘΙΙΡΟΣ. ΜεΙΏΟΤΥ τοπγδίηϑ δπὰ 15 
ἰηἰδηβἰΠαὰ ἰῃ (δὲ βἰδίῖς ; 1ἴ 15 Βοσα Δρρθδ]ϑά ἴο 80 
885 ἴο ὑτονς ἴο ἴδε τηδῃ ἴῃ ἰοστηθηὶ ἴῃς Ρῥἱοΐατε οὗ 
δὶ5 Ιοῖ. -ἴὸὰ ΤΥ 9}0-Ὁἶπ|Θθ06 Οὐοηίταβίεὰ σὴ 
! ΠΟΥ͂ τὸ Ῥὶάδὲ τϑοοΐνϑ. τα ὌΝ ἴθοχα 18 Ἀρε Ια 
Ἰοῖ ἴο ἵνθη γοῦ. --- ἀπὰς ἐρ : 
ἷπ μὼμ ἄξει ὙΠ21 δα δὰ οἡ δάσίῃ, ἢΪ85 νεῖ, 
ὍΔ5 τεορατάςα 458 ἀξ: ελήζ ροσά, Ἡδησεα Βα Τα- 
οοἰνοα αὐ ἀΐξς ρογίζορε ἐάεγε. ΤὮδ οοπποοῦοη στὰ 
ἴῃς ῥτδοςεαϊησ ρᾶγαῦϊς βϑυρρεβὶβ ἰμαὶ 1 ἢς πδά 
ταλὰς ἔτ! πὰβ ουΐ οὗ ἴδ πηδτητηοη οὗ υῃΠΠρΒίεουβ- 
Ὠ655, ἴΠετς πουϊὰ παν Ὀδεη 8οπὶς οὗ ἴδε " ροοά 
{πηρβ᾿᾽ ἀνα] 0]6ς ἔΟΥ Δποίμευ ψρου]ά, --- ̓ϑκασαι 
ἧπ 11κὸ ἸΩΔΏΤΙΟΥ ΟΥἹ] ΑΙ] τὰλε γοοὰ ἔογ 
ομδ Δα οοϊῃα οἡ δίῃ : “ἢ {ἰκὸ τοδηπογ᾽ 411] ἰῃ 6 
ΕΥ̓] ἔον ἴῃς οἴου. --- Βα πον, εἴς. ΤΏ τεδϑοῃ 
Ὑ245 ποί ἴηδἱ 1,ἀζάτυϑ λα Ὀδεη ΡοΟΥ δηὰ (ἢ οἴθοΣ 
ταᾶτι το, [Ιἰ νγὰϑ ἴδε τἱσο ἢ τλδπ᾽8 Ἂϑτηδις οὗ ἢ 15 
τ Δ] 1, οὗ τοῦ ΑὈγαῆδηη βρόοκθ. 850 ὲ ΤΊΔΥ 
ἰπέοσ ἴδὲ ἴἃ ψγὰ8 ἴῃς Ἴοοπάυοϊς ’᾿οὗ 1,2Ζατυβ ὑῃ σου 
ας οη δπὰ ρονεῦν ΨΒΙΟΣ 8 δ υἀδὰ ἴο. ΟΟπΊΡ. 
4150 γὙ6 73. 27-21. 

ψεσ. 26.4Ἡ. Απὰ Ῥοεϊὰθ 411 Ε|:6. Βεϑί 69 ἴῃς 
ΤΔΟΓΆ] ἱηρτορτίεῖν οὗ ρταπίίηρ {με τεαυσϑῖ, {86 
ΨΓΙΒῊ ὙΓΔ5 81 τ ροββίθϊας πα. Οοα δὰ5 ᾿πητηυϊᾶ- 
ὉΙΥ ἀεοτεεὰ οἴμβεγνίβε: ἊΠΟΣῸ ἰδ 8 στοαὶ (τ 
χοἂδ, Ὑμε ἤρσυγε 5 ἰηλὲ οὗ δὴ υπῃέδίμομηδῦ α 
ΔΌΥ58 το σαπηοῖ Ὀ6 βϑρδηπεᾶ, Ηδστγε οὐ [οτὰ 
τονϑᾶϊα Ὑῃδῖ γγ8 ὑπ κηόνῃ ἴο ἴδ ὌΡΟΣ τηϊπὰ 
οὗ τηδὲ τς. --- Ἰὰδῖ, [Ιπ ἴμ6 νοτ] οὗ ἀεδρατγῖθά 
“ΒΡ ΠΙΒ, δοοογάϊηρς ἴο οὖσ Στὰ 5 ἱπηλσοσυ, ΤΟΙ 

ΤΗΕ ΟΟΘΡΕῚ, ΑΓΓΟΚΌΙΝΕΑ ΤΟ {{0ἁὑὐῖκέ. 

Ροβϑβίῦϊς, θαϊ ποῖ ῥσόῦδῦ]ς, (Βαῖὶ 

455 
Ης ἀενίδίε8 ἔγσοπι [ἢ6 ρορυΐαῦ ποίίοῃβ, σ ελαμρε 
Ὁ «ἰαξέ ἐν ὑρεβοσετόζο; Οοά λας :0 ογαγεα ὦ. Ῥὰτ- 
βαΐοσυ δηᾶ σερθηΐδῃοα δέίϊεσ ἀδδῖῃ δηά πο β8ὺ0Ρ- 
Ῥοτῖ ἢεζα. 

ΕΙ8. 27, 28. ΙΤΧΑΥ ἴδο0 ἰδοχοΐοσζο, εἰσ. ἩΗϊς 
Ὀτγοίῃγθη ες ᾿ἰνὶηνῦ 48 ἢς δὰ ἀοῃς. “ΤᾺ Ϊβ 5 
(6 ὀείέσυίρρ ἀνα ἐγεγεδέέγρ οὗ Ἰδτωθϑ 1.9. Η]5 
λᾶς ΔΓΘ ΠΟΥ͂ Ορεηδά ἴο ἴδε ἰτυῖῃ ; δηὰ πὸ ψοη- 
ΕΓ [δὲ Πὶ5 πδίυγα] ϑυτρδῖῃῖεβ ἀγὸ ἀνγδκοηςὰ [ογ 

ἢ15 Ὀγείΐῆσγεη. Τμδῖ δ ἐσεέ σῤέγέξ Βῃου]ὰ ἔδεὶ δπὰ 
ἜΧΡΓΟ55 βυςἢ ὙΠΡΡΔΥ 18 ἢοῖ ἴο Ὀς ψοπάετγαοὰ δῖ; 
[Π6 ΤΪΒΟΣΥ οὗ βυσἢ Ψ{11 δ νεΎῪ ταῦ ἢ Πεϊ σε ηδά 
Ὁγ (ἢς Διν7γδιζεηθα δηὰ δοῦνε βίδίες οἵ ἴῇοβο ἈΙΡΉΟΓ 
ἔδου θβ δηὰ ἔξοὶηρβ ΒΟ 5685 π685 δηὰ ἴῃς 
ὍΣ Κερῖ ἄονχι ἢεσὸ.᾽ ΑἰἸέοτά. 

ΕἸ. 29. ΤΏΘΥ δανὸ οδου δηὰ [89 Ῥσορδοῖδ, 
ἑἐ. 4., ἴς ΟΙἹά Τεβίδιηοηϊ. -- 128 ΘΙ. ΕΘᾺΣ ΘΙ, 
ΤὮ15 ἸΏ ρ]165 ταὶ [Π656 τηδη, ᾿μβουσῇ Ομ] ἄγοη οὗ 
ΑὈγαθδπ δηὰ Ῥοββεβϑοῦβ οὗ (ἢς ΟἸἹὰ Τοβίδιηθηϊ, 
δὰ πενοῖ ΤἱσΠΕἾΥ αἰϊεηἀεὰ ἴο ἱϊ. ; 

γεῖ. 30. ΜαΥ, ζαΐμον Αθγαμδια, ΤῊ 8 ΒΟλσοοὶΥ 
ΤΏΘΔΏΒ : [ΠΟΥ ὙΠ] ποί ἤδᾶσ ἴῃθω, Ὀαΐ ταῖποτ, ΝΑΥ, 
Ὀαΐ πηακο (ἢς τλδίίος οσε ϑυγο. ΤΏς δανοοδίε 
οὗ πιοσεὲ ἀεοϊάδα “βρί τί 8] τη δηὶ οϑίδ οηβ᾽ 8 ἃ 
Ιοϑβὲ δηὰ 5111} ἱπηιρδηϊθηὶς 800], νους γϑὰ] αΪ5- 
οογητηθηΐ 845 ἴο ἴῃς Ὀεδὲ τηθ8η8 Οὗ ρυδζςδ. 

γεν. 241. 17 ΤΟΥ ΕΘᾺΣ ποῖ Μοδοῦ, εἴο. ΤῊς 
ΟΙἹὰ Τεβιδσαθηὶ ϑοσιρίυγοβ γεσς βυβηοϊδης ἴο Ἰοδλὰ 
ἴπδῖλ ἴο Σερθηίδῃοο, δηά ἰξ {ΠΕῪ ψψετε ποῖ τἰρ ΠΕ 
δϑεοιεα Ὀγ [Βεῖ, ἢῸ ἀρρεάσζαηδε ἔτοσῃ ἴῃς οἴμοι 
ψγοτ] α πουϊὰ ἀνγαίκεη γε, εονευξείέονε οὗ 1λέ ἐρτἕλ. 
ἜΟΙ τἴῃ6 7εν5 αἱ τῃλὲ πιο ἰὴ ΟἹὰ Τοβίδιηθηςξ 
Ὑ45 δ Ποιοηῖ. ΤΉοΒβε τψῆο ἀο ποῖ δεᾶγ σβεη σοά 
ΒΡ6ΔΚΒ, γ1}}} ποῖ δῶσ (ῃς τσχυϊῃ δῦουϊ [6 ΟἾΒΟΣ 
σΟΥ]α, Ἔνθ ἰξ ἃ τηδβϑϑᾶσε ΟἌΤης ἔτοτῃ . Οταπεης 
[δ6 ΡοΟΒ510 1} οὗ βυοἢ ταοβϑαρε, γ͵ὰ τηυδβῖ, ἔσγόσω 
[818 νεγϑα, ἄδην σ»}) νιογαὶ αὐυσκέασε ἴο Ὀς ἀδ- 
τινεὰ ἔτοιι ἱἰϊ. ὧς Ἐλδ ον" ἴο οὖ νἱεῖν οὗ τς 
ΟὨΓΧΟΠΟΪΟΡΎ, ἴδ ταϊβίηρ οἱ 1,4Ζᾶγιι8 δὰ δἰγεδαγ 
οοουττεά; ἀηὰ μΐβ, 80 ἔᾺ, ἔτοταῃ σοηνίποίην ἴΠ6 
Ῥηδιίβοοβ, . ψοτ πον Δἀάτοββοα, Ἰοἃ ἴο {ΠΕ 
Ὀϊτεγεβὶ ΠΡΕΘΞΠΡΗ, ΟυὖΣ Τοτὰ τοβεὲ ἔγοτῃ ἴπ6 
ἀεδά, Ὀυϊ αἸ( ποῖ ΔρΡΡδᾶσ ἴο Ὡς ῬΠαγίβοοβ ; δπὰ 
[ἴῃς ἰΕ5ΌΩΟΩΥ σοποοσηίηρ ΗΒ τΓεϑυσγο ἢ ὈΓΟ- 
ἀυςοα πο ἱπηροτίδηϊ τϑβϑ} 5 ἀηοηρ ἴδει. ΤὨς 
Ῥτογθαυϊδιῖς ἴο [86 σοηνεσβίοῃ οὗ ἃ [εν ἴο ἔτ 
ἢ ἴῃς Γίϑοη Τοσγὰ νγ͵ὰΔὼ8 δῃ δασησϑὶ βίης ἴο 
ψῆδλὶ οὐ δά βροϊζδὴ Ὀεΐοσγε. 

ΤΗΕΞ ΕὝΤΟΌΒΕ ΟΞΒΙΌ, ἴῃ τἢς Ἰίσῃξ οὗ [818 
ἐπέρα θὲ ΟυὖυΣ Ι,οτὰ Βοσα δϑϑυμηδ: (1) ἴδαϊ αὐ 
ἵνς αἴΐοεν ἀδδίἢ : (2) (μαΐϊ ἰπ τῆς 5ιδῖς οὗ ἰἢς ἀ18- 
εὐ οάϊςα ἀδδά, ἴμοτα ἃ πὸ ο͵4558658, ψΠΙΟΝ τὸ- 
τιδΐη ὑπομβδηρδά : ἴπΠ6 ρυπίὶϑῃεα δηά ἴδε Ὀ]6586α ; 
(3) ἴδε ἴδε αἰβειηθοάιεαὰ βρὶ τὶβ στεϊδιῃ {πο ὶγ 247- 
σομαίεν ἀπὰ {πο ῖγ εόρεονν ; πὰ [μδὲ οἷς οἰεπιδηξ 
οὗ ἰογηδηΐ ἰβ [6 Δρρσγεῃδηβίοη, οἡ ἴῃς μαζὶ οὗ 
τῆς Ἰοβί, οὗ ψνῇδὲ ἴοῪ που]ὰ ποῖ δαεϊέενα οἡ δασίῃ, 
ψ]Ποὰΐ ΔΠΥ ΟΟΙΤΕΒΡΟΠἀἰηρ πΊΟΥΔ] εθεοῖ ; 80 ἰδαῖ 
Ἔνθη πδίυτγαὶ ΒΥ ΡΑΙὮΥ ΟἿΪΥ ἱπογθ 568 ΠΟΙ ΤΠ Ι5ΕΓΥ. 
Τῆς Ρᾶγαῦ]ς, ΘβΡρ οί} ἴῃ ἰ(8 οἱοβίης νεσβε, σδῦ- 
ὨΟῚΒ ἀραϊηβὲ ἴοο στοδῖ ΟΣ] ΟΘ Ὕ οἡ [18 50] 6ςῖ, 
ΤὨδ δηβεῦ Ης ρμυϊ8 ἱπ ἴῃς πιουϊῃ οὗ Αὐγδῆϑπι 
8 ποῖ ΟὨΪΥ ορροβεὰ ἴο τηοάεγῃ " ϑρ ̓ στι 8118π|,᾽ Ὀυϊ 
4150 ἴο αἰϊειηρὶβ ἴο σΟσΚκΚ Ὅροη ἴῃς οοηβοίδησα 
δηᾶ Δ ΆΚοη ἐδιτἢ ὈΥ ΚΥΑΡὮΪς ροτίσαγαὶα οὗ ἕυϊυγα 
Τηΐϑοῖγ. [Ιξ 1 ιζατυϑ, σοπμλίηρ ἔτοπι ΑὈγδἤδη 8 
Ὀοδβοηὶ δηά ἃ Ὑἱἴη655 οὗ ἴῃς βυβετηρθ οὗ Ὀῖνα8, 
οου]ὰ ἀο πο ρσοοΐ ἴο [ἢοβϑε ψᾷο ψετὸ ἀἸϑουεάϊεηϊ 
ἴο (6 5'πιρ]Ὲ ψοσχάβ οὗ Ὠινίπα τονοϊαϊίοη, 1116 
ποοά οδῃ εχρεοϊδα ἔγοπι ἴῃς τιοϑβί νιν ἀ6- 
ΒοΙρΡοηβ πιδάς ΟΥ̓ ἴποϑα γῆο μάνα πανοῦ Ὀδδῃ 
ἴδε. Ὁ δηϊεῖ8 ζυ»πο ᾿Δ5 ἄοης 1{Π|ὲ ἔογ ΟἾγ]8- 
Ὀδηΐιν. 



456 ΤῊΕ ΘΟΟΘΡΕῚ, ΑΓΓΟΚΌΙΝΕΑ ΤΟ υὑκξ. [(βαρ. ΧΥῚΙ. 1--το. 

ΟΒΑΡΤΕᾺ ΧΝΊῚΙ. 1--1ο. 

ξωμγίλεν 1 ήδοοι»ε 6 οὔ Οσσρηέρο ξαΐά, τὐλέεΛ ουόγεονισς Ογέρηεες. 

ΗΕΝ 58εἰά 61 υπῖο ἴῃ 3 ἀἰβοῖρεβ, “11 15 ἱπιροβϑίθ]βε Ὀὰΐ « Μαῖι. χνιὶ 
ταὶ οἴδηςθβ “1118 ὁοῃα: 

2 ΜΏΟΠΙ ΠΘΥ οομα! 
ΕΓ δδηρθδα δροιῖ 15 πεοκ, δηα ἢδ οαϑβιὅ ἰηΐο [6 864, [δὴ 5 «.. 

3 ἴῃαϊ δα 5βουϊὰ οβδηα οἠβ οἵ [ἢ 686 Π|||6 οπμϑϑ. 
ἸΕ ΤΥ Ῥγοῖμεσ ἴγεβραβ88 " δραίηϑι ἴμες,9 ὅσερυκε “ἦ δέρα- τνῖῆ. γοῦγϑβεϊναβ : 

4 Ὠϊ ; 

δραϊηϑί ἴ6 6 ἐβϑδνθὴ {{π|65 ἰη 4} 
ἀδγ 11 ἴὰγῃ δρδίῃ ἴο ἴμεε, βαγίηρ, 1 

ὮΙ). 
ς΄. ΑπάπΠιδε δΔροϑῖϊδβ βδἱά ὑπο [86 

δὰ ἰζ ἢδ σαρβηΐῖ, ἔογρίνα Ἀϊη,. 

Ὀυσϊ νος φρο ἀζε, τἰὨτουρἢ 

᾽ς ψόσο Ὀοϊζογ’ ἔοσ Ὠϊσὴ ἰμαῖ ἃ τα] ]]ςἴο τη 6 ὁ Μαῖὶ. χυϊη. 
: Μδιΐ ιχ 

Τάκο Ὠθοά ἴο 

Απά 1ξ μὲ ἰγθβρδβ88 8 4“ τιν. 
ἀδγ, δηα βδανθῇ {1Π|65 1 ἃ “ ὕοπιριΜαῖε 

Γοαροηΐῖ; ἴδοι 5ῃδ]: ἴογρῖνε ὦ 

Τοτά, σ Ιπούϑᾶβθ οὐσ διῇ." ἐεῆ ΜΝ 

6 Αμπὰ [ἢς Ι,ογὰ βαϊά, "1 γε δα 12 [αϊτῇ 845 ἃ ρταίη οὗ πιυβίασα 5 ξοκιρ Μαῖα 

8664, γε τ] ρϊ 18 ΒΑΥ υηΐο (15 βυοδχηΐηθ ἴτε 6, Βε ἴδοι Ρ] ποκα 4 ἃ 5ες. Μαῖ. 
ΧΥΊΙ. 20. 

ὉΡ Ὀγ ἴδε τοοῖ,} δπὰ ὃ6 ἴδοι ρἰδηϊθά ἰπ ἴῃς 568 ; δηὰ ἰΐ βῃου)]άὰ 18 " ζῶτρ, οβαρ 
7 ΟΌΘΥ γοιυ!. Βυῖ ψὨΙΟἢ 1 οὗ γου, Πανίηρ 4 βόγνδηΐ ρου ρ ϊηρ ΟΣ 

Γοδάϊηρ οδί]ς,1}6 νν}}} Ὁ βὰν υπίο ἰτπα ὈΥ δηὰ Ὀγ,}8 ψῆθη Ὧδ 15 
8 σοΙὰβ ἔτομ ἴῃ6 ἢ6]4, (ο 19 ἀπά 511 ἄοσψῃ ἴο τηδδῖ ἐ; Απά ν}}} ποῖ 

ΤΑΪΠΕΓ 84Υ υπῖο ϊη, Μάκο τοδάγν θεσαν 1 ᾿ ΝΥ ΒῸΡ,}9 δηὰ 
ἐϑίτά τ γϑβεῖξ, αηά βεσνα τὴθ, {111 ἤᾶνα βαΐθη δηὰ ἀσιηκδη ; δηὰ της ΘΙΑΡ 

9 αἰϊεγναγὰ ἴδοι 5παἷῖ δαΐ δηὰ ἀτγίηϊ 9 Ποῖ 6 (δδηΐς ταὶ 51 

ϑασνδηΐ Ὀθοδιιβα δα ἀϊά (δ6 [Ὠϊηρ8 ἴῃαΐ ψοτα σοστηδηαἀθα Ἀΐτη Ὁ 

ΙΟ 1 ἰτοὸν ποῖ3 90 ᾿ἰκον δε γε,33 

ἴο ἀο. 

Ά Απὰ δ6 5εαϊὰ 3. ἢ 
4 σαΐῃ δ ΘΓ ᾿ὨΓΟΨΏ 
Τ ραυβα ΟὯ6 οὗ [π6586 1116 ΟΠ 65 ἴο βίαπιθ ας 
9. ἐῃε δεεέ σιελογέδέες ονεῖξ ἀραϊπβῖ ἴῃ 66 
1 ,ω44 δεεΐί σμεζλογήἑεδς ονεῖζ ἸῺ ἃ ΟΔΥῪ 
18 που]ὰ 14 τροίξα ὕΡ 
16 Κοορίηρ β5ῆεθρ Ἱ τῃδῖ Ὑ1}} 
19 (οῃα 5ἰγαὶρῃϊνα ΤΥ ΒΌΡΡΕΓΣ 

ΜΏΘη γὰὲ 5841} ἢανα ἀοης 4]] 

ἴ[Ὡο86 (Ὠἰηρβ ψὨΙΟἢ 35. ἀγα σομητηδηάδα γοὶὺ, 88γ, δε ἀγα ἰυη- 
ΡΓΟΒΙΔΡ0]6 βεσνδηῖβ : ψὰ Ὦανε ἀοῃς ἰμαὶ ΨὨΙΟΝ τνὰ8 3 οὐγ ἀν 

ὦ Μαῖ:. χχυν. 
30; ΘΟΠΊΡ. 
)οῦ χχὶϊ. 2, 

ἡ ΧχχΥυ. 73 
οι. χὶ. 3ς. 

8 σγεῖξ ψὶ]} 
6 γαῖδοσ (ἤδη 
8. 510 
10 τὴ6 
1. δλνο 

16 ὍὙὯο 5 ἴθ Γ 
18 ρ»ΐ ἐὈΥ δπὰ ΌΥ͂ 

1 τς 
22. ,)Δ2 δες στεζλογηξιός ο»εξ Ὠἶτὰ σπα ἷ ἴτον ηοΐ. 
38. Ἐγθῃ 50 γὲ 4Ϊ]50 

ῬΑΕΤ οὗ τῆς αἀϊβοουτθα Ῥερδὴ ἴῃ ΤἤΔΡ. χν. 4, 
δηα δἀδτεββοά ἴο ἴῆς αἰεὶ ρ]65 (νοσ. 1). ϑόιὴδ οἔ 
τῆς ᾿1πουρη5 τὰ ἑἐουηὰ ἴῃ Μαῖΐϊ. χυἹἱ., ὈυΣ (δς6 
Ἰαϊίον ρατὶ οὗ ἴῃς βεςοῃ 18 ρΡεου δῦ ἴο Γ[Κ6. 

εν. 1. Ἰἴοὸ πἷδ ἀἰδαΐρῖθβ. Α1} [ἢ ξο]] ονγεσβ οὗ 
οὔτ [οτὰ ττῇῆο γεγα ῥγαβοηῖ; δἴπος γεῦ, ὃ Π16Π- 
οη8 “ἴμε ΑΡοβί!εβ.᾿ 1 18 ἐπιροβεί]θ, εἴς. ὅ6ε 
οὐ Μαῖῖ. χν. 6, "η. Τῆς σοηῃπεοοίίΐοη 8 ῥ]δὶῃ : 
τὰς ῬΠαγίβθαβ μὰ αἰγεαὰν ἀεγ ἀοα Ἡΐτὰ (χνὶ. 14), 
δα, μανίηρ ἴδκθὴ ρυεαίεῖ οἤδξηςς αἱ ἴῃς ἰδϑὶ 
Ῥαγαῦϊε, ἢ δὴ ρεού αν ἔοῃςε οἵ. Τῆε ἀεβίσῃ νγὰ8 
ἴο οσουηίεταςε (ῃς ἱπῆυσηος ψὨΙΟἢ 118 Ὀεδανίοῦ 
ταὶρϊ βᾶνα Ὁροὴ (6 πεν ἀϊ50 1 0165 (“ἴδς Ρ0}}}- 

Ἅ [ἢδ τῃϊηρ8 [δα 36 1 τγὋδβ 

ΟΔΠ5 δηὰ 5 ΠΏΘΙΒἾ, ψγῆο δ:ὰ Ὀδοϑῃ δοουβίοτηδα ἴο 
Ἰοοκ ὕὑρΡ ἴο ἴῃς ῬΠΑγβεαβ. 

εσ. 2. Θαεαΐμ. Ῥεουλαγ ἴο Γὺκ6. ΤῊς τοῖοτ- 
δῆς ἴο [86 εβξεοῖϊ οὗ ἴῃς Ὀεμανίοῦ οὗ [ἢ6 ῬὨασὶ- 
8668 8 ϑυβίαὶποα ὈΥ ἴῃς τηεηκίοη οὗ 11{{10 οπδς. 

γεῖ.3. Τἴακθ ποϑὰ ἴο γοῦσδοῖνθα. Ρτεςίβεὶ 
[18 ο1455 πεεαβὰ (85 σδυϊοῃ, ΕῸΣ 48 ἴεν δᾶ, 
Ὀεεη 80 Ἰδἴε]γ βἰπηοτβ μον που] "ὲ πιοϑὶ ᾿ἰ ΚΟ ἴὸ 
ῖνε οσσαβίοῃ οὗ βιπιτ Ὁ] ρ' ; Δα 85 πεν σΟη ΟΥ͂Β οὗ 
[15 01458 ἃγ δη τυ, 5116, ἐδθον νου] γθδα ]ν βεαπι- 
Ὁ]6 [Πδιβεῖνεβ. 86:6 οὐ Μϑαῖί. χνἱ]. 15, 21, 22. 
εν. 4. ΤΌσα δραΐη ἰοὸ ἴδο0. (ὐπέοββίοῃ 18 

Ρἰαίηὶν ἀδῤναποτὰ ΠΟΤΟ, ἃ8 ΓοῦυκΚε δὰ Ὀδδῃ ἰῃ νοοῖ. 



ΓΗΑΡ. ΧΥ͂ῚΙ. 1-1ο.] 

8. ΓΟ γβεῖατ οοπἔσβϑί ἢ ΤΩΔῪ Ὧδ 48 ΤΆΓΕ ἃ8 ῬΓΟΡΟΙ 
ΘΒ ϑἤδη γοῦυκα. 
εῖ. 5. Απὰ [0 δροδίϊοβ βαϊὰ, ΤῊ 8 18 [ῃς 

ΟἾΪΥ ἰπβίδηςς ἰῃ ἴδ 6 ο58Ρ 618, ῆοσε (Π6 ΑΡροβίϊοϑ 
ἃ8 ΒΓ Ὦ τηᾶκε ἃ το]υεϑὶ ἰῇ ΟΟΠΊΙΏΟΠ, --- ̓ ΠΟΙΘΘΦΘ 
ΟἿΣ ζφίι, 122., "δἀὰ ἴο υ8 {411},᾽ 2. 4.) ῖνδ υ8 ΠΊΟΙΕ 
ἔα. ΤΠοΥ ζοϊξ {Πουλβεῖνο8 ἀπεαθαΙ ἴο ἴῃς ἀν 
οὗ ἐοσρίνίηρ Ἰονς δη᾽οϊποα ρου ἰδ επὶ (ν 6 Γ5. ̓  4). 
ΤΉοΥ δὰ ἸπΆμ ἰδυρλς (815 Ὀεΐοτε, δῃα πὸ ἀουδὲ 
ἰη [δε τιεδῃ τἶπις μδα Ἰελγπδά {ἐμεῖν ᾿πϑυοίεπογ. 
ΤὭοβε ὙΠῸ οὔἶοσ ἴῃ6 ΡὈΓΆΥΕΥ Ββου ἃ Σοσλε δεῖ [ἢ 6 
οοοδβίοῃ οὗ ἱξ, 
ει. 6. Ιῆγϑο δδανὸ ἔδι ἢ, εἴς. ὅ66 οἡ Μαῖϊ. 

ΧΥ]]. 20; Χχὶ. 21. Τῆς ΟΥ̓ΖΊΠΔ] ᾿π 0]}65 (πὶ [ΠΟΥ 
Βαὰ μοΐ 8ο στοαὶ ἔδι, ἐπουσὰ ἰἃ ἀοα8β ποὶ δϑϑοτί 
[Πδἱ [ΠΟΥ ἢδά ποπε. --- Τἴ8 σγοδεοῖμθ ἰσθθ.Ό ΤΏς 
αἀἰβοοῦγβθα ῬγΔ8 ῬΓΟΌΔΟΪΝ υἰἱετεὰ ἴῃ ἴῃ ΟΡδῇ ΔΙΓ, 
δῃὰ τῆς {χε δῦ ὈΥ͂, 85 ἴπ6 πηουπίδίηβ γε ΟἹ 
16 οΟἴδοΙ οσοδϑίουβ ὙΒΘΠ ἃ 5:Π]ΔΥ ΒΔυΪηρ ὙΓΔ8 
αἰξεγεά. ΤὨα ΤῸ ΌΕΙΣΥ ἴτε 86. Π|8 ἴο Ὀς τηδδηῖ, 
ποῖ {με βυοδιῆοσε ἰςηβῃ.- ΧΙΧ. 4). ϑοηγθ ἅγρῖβ 
παῖ ἴῃς Ἰαϊίοῦ 18 τηδδηΐ, ὑδοδυβα 1 8 ΠΟΣς ΟΟΙΏ- 
το ἰῃ Ῥαϊεβδηθ δηὰ ἃ ϑἰυγαάΐοσ ἴσχοα; Ὀυϊ 186 
οτἰ κἰηαὶ ῥΡοϊπὶβ ἴο ἴδε ξοπΏεσ. --- Τς Ῥγουλὶβα 
ΒοΥο σίνεῃ 18 ὅν ῃ 5. ΤΟΉ ΟΣ (μδῃ τΠαϊ ἴῃ Μαιίθεν, 
ἔονυ ἴὴῆς ἴχδε ἰ8 τεργεβεηϊε 285 Ὀεΐηρ υἹδηϊθὰ ἴῃ 
[δ1ὸ δοδ, τεῦ στον 18 ΟΥΪΠΆΓΙΥ ᾿ΠλρΟ5510}]6. --- 
Απὰ ἐξ βδιου]ὰ ΟὟΘΥ γοὰ; [δε τες Ὀεΐπρ τερτε- 
ϑεηΐεα «4 Ἰἰἰνίηρ ἰδίην. --- ΤῊΪΒ ῥσοσ δε 18. τῊ]5- 
υπαετβίοοα, ΟὨΪΥ γΠΘῺ τ ΓΔ 0168 οὗ ΡΟΤΟΙ ἅτὰ ρυΐ 
Αῦονε ΠΊΙΓΆΟΪ65 Οὗ σγᾶοθ. ΤΏ ψΠο]Ὲ ῥαβϑαρε 
ΤΛΆΥ δ (δ ρΑταρῃγαβαὰ: Υου (πἰηκ ἴῃς αἀυ165 
Ι επ͵οϊῃ ἴοο Βαζὰ ἔου γοὺυσ δι, Ὀὰὲ [ἢ]8 βῆοννβ 
τλλι γοῦ δᾶνε 45 γαῖ Ὧὸ ἔδἢ οὗ [6 Εἰρὴ ΟΥοΓ 
γοὺ οὐδὲ ἴσ μᾶνς, ἔογ ἴμ6 531|]16ϑἴ ὨλεαβΌγε οὗ 
ΒΟ ἃ δα που] ΠΑ Ό]6 γοὺ ἴο ἀο ψγμδὶ 86 6 18 
δἰτοροῖῃο τα ρΟϑ810]6 ἰὴ [Π6 πδίυγαὶ που] ; δηὰ 
“0 τημεῦ ἐδεέ γ»πογέ ἴῃ βρ᾽τῖτι4] (μ᾿ ηρ8, βίηος Γ6Δ] 
ἐλ ἢ 15 Ῥγθδι ΠΟΘ ΏΓΥ 8 ρ ΓΙ [4] ΡΟΎΤΟΤ. 

νεῖ. 7. Βαυῖ ῃδο ἰδ ἴδμοσο οὗ γοῦ. ΤῊς οοη- 
ποσίίοη ἰ8 : ὈΘΤΑσα οὗ (Πἰηκίηρ [δαὶ γοὺ ἢανε ΔηΥ͂ 
τηοσὶϊ ἴῃ ἴῃ6 στεδὶ γοβο 5 Δοσοι !5η6 ἃ Ὀγ ἐδ ἢ. 
ΤὨς τπουρῆϊ οὗ {πεὶγ δηἀυπηρ ἴῃ αὶ ἢ 80 ἰοηρ 85 
ἴῃς ἀδγ οὗ ΤΕΣ ἸΆΌΟΙ ᾿δϑίεα, 15 4180 ἱποϊυάδά, 
ΒΥ βυοὴ νἱεῖνγβ οὗ ΓΠΕΙΣ Ὀῃρτο ΙΔ Ὁ] 6 η 688 δηὰᾶ οὗ 
τῆς περδά οὗ ραῦδηϊ δηάυγδηος πεῖ ἔδι ἢ πουὰ 
6 ἱποίςδβοα. - ἃ φϑοζυδηῖ, Α Ὀοῃά-βογνδηΐ, 
ἐητγοὶγ ἀερεπάεπί ου δ15 πιδϑβίετ᾽ 5 Μ1]]. -- ῬΙΟΌΘΕ- 
πᾷ ΟΣ Κοθρίπ δ᾽ ΒΕ 60Ρρ. ΤΏοΓΘ ΤΊΔΥ Ὅς Δη Δ]] 10 
ἴο ἴῃε ἔνο ἰκηἀ8. οὗ δροϑβίο]ὶς ἀυἷὺ : Ὀγθακίηρ ὉΡ 
τῆς ἔλ!]ονν στουηάᾶ δηὰ ἐεεάϊηνς ἰῃς 1,ογα᾽ Β Ρ6ΟΡΙδ ; 
Ὀυζ 186 ταδῃ ᾿ουρῆὶ ἰ8 ἴμδὲ ἴλε βεσνδηΐ 15 ἀοίηρς 
ὙΠαὶ ἢ15 πγηδϑίεῦ 825 ογάδγοὰ πὶ ἴὸ ἀο. --- ΟὍΣΩΘ 
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Βἰταϊεῦῖσαυ (τς Ε. Υ΄. τι ΐϑρ]δος8 {π18 νγοσά, γθῃ- 
ἀοτηρ ἰξ “ὉΥ δηά Ὀγ᾽): (818 18 οοπίγαβιθα τ ἢ 
“αἴϊοσυγατὰ ᾽ (νου. 8). 

γεν. 8. ὙῈΠῚ ποῖ Σαΐποῦ ἢ ΤῊΪΒ Δββϑυηιεβ Δ} 
ΔΙδυτηδῆνα ΔΒΓ. --- ἈΔΚΚΟ γτοδᾶνγ, εἴς. Α5 ἃ 
τλδίζοσ οὗ γέράξ 18 νγᾶβ 411 ἴῃδὲξ σουἹὰ ὃς 6χ- 
Ῥεοϊθά. Βυῖ σοπιρᾶσε Ἴμᾶρ. χὶὶ. 37, ἤογα ἴ[ῃ6 
ΨΟΙῪ ΤανοΥβῈ ἰβ ὑχοπιῖὶϑδεά, ΤὨοσγε (ἢ 2γένεέορες 
ο ἃ «ἰαΖ Ψ' εξ ἃῖὸ βρόκδη οὖ;. Βεσα οὔὐ [τὰ 
8 161πρ οὐ ψῆδὲ οουἹὰ ὈΣῈ ἐχρεοῖεα οὐ 2ἦφ φγομραῖ 
ΟΥ̓ τιϑγεξ. 

ψεσ. 9. οῖδν μ9 ΔΩ, εἴς. ΤἸΏδη ἰὰ τψγὰ5 ποῖ 
ἴῃς οὐυβίομῃ ἴο ἀο 80; δῃά ἰμδῖ ᾿ξ 15 80 ΠΟῪ ἰ8 
οὐηρ 5016} ἴο ἴῃς ἱπῆυδηος οὗ ἴῃς τε]ϊρίοη οὗ 
ΟὨγβῖ, Οη [6 ἔοιπῃοσ ἔδοϊ ἴμς 11 υϑιγαῖίοπ 5 
Ὀαβεά, ἔγοσῃ ἴῃς Ἰαϊΐϊοτ ψὸ ἱηέεγ ἐμαὶ οὖ 1, ογὰ 18 
Ὠοῖ βαυίηρ ψπᾶὶ οὐρῆΐϊ ἴο Ὀς ἀοης ὈΥ δὴ ΘΑΓΠΪΥ 
τηλϑίοσ. Οὐοὰ ἴ8 πενεῦ Ὀουπὰ ἴο ΔΠΚ ὺ8 ἔογ Οὔγ 
ΒΕΥΥΙΟΘ, Δ5 ΔΠ ΘΑΓΙΉΙ]Υ ΤηΔϑίοσ τὶρῃς Ὀς, ἀπὰ [86 
ὙΠΟΪ6 ΡΆΤΔΌ]ς 5 ἀἰϊγεςιςα ἀραϊηϑῖ ΟΣ σῃοοβίηρ ἴο 
τεσηδίη ἴῃ ἴῃ6 γχεϊδίϊοη οὗ βεγνδηΐβ ᾿ἰπβϑίθδα οὗ 80- 
οαρτν (μΒδὶ οὗ βϑοῆβ. 11 ψε ψδηΐ γᾶρε8 ἔοσ ουὖζγ 
ψΟΥΚ, ἤδη τὴς ἅ16 βοσυδηΐβ. 

οΥ, το. Ἐνθῃ 80 Υγ8 δἷδο. Τῆς δρρ]!ολίϊοῃ, 
Βαγα ῥ᾽ αίηΪΥ πιδάς, 18 [πὲ ποιῃὶηρ σδη Ὀδ οἰαϊ πιο 
ἴῃ Οοα᾽8 βεγνίος οὐ τῆς ρτουηὰ οὗ τηοτῖ, Ενθηῃ 
“1ῆς ΑΡοϑβιί165᾽ (νεσ. 5) οου]ὰ τηδῖκα π0 ϑυςἢ οἰἸδίῃι. 
Τῆς νοῖβε βῃουϊὰ συατὰ ἴῃς ἱπιεγρτοίδίοη οὐ τῆς 
ῬΆΓΑΌΪΕ οὗ ἴῃς υπ͵υδὲ βιονγαγὰ ἔγοτῃ ἴῃς ἰάεα ἰμδὶ 
ΕΑΤΉΪΥ ΘΔ ἢ σδη ὅδε Ὠδάν θην ἔανοτ. Ετοστῃ σοά 
γγῈ ο2ηῃ οἶδ πὶ ποίπίηρ, ϑᾶνε 485 Ηἢε ἢδ8 ῥτγοπηχίβεά 
11. - δα γὸ αν ἄσ:9 811, εἰς. Ουτ [,οτὰ ἀο68 
Ποῖ ΒΑΥ ἰμαὶ ΠΟΥ ψουἹὰ οΥ οουὐἹὰ ἀο 8]1. Τῇ 
ἔαςοῖ ἴπαὶ ποὴῆς δᾶνα ἀοῃδ 80, τηαῖκα5 τῇς ἀτρυπιοηξ 
1ῃς ΒΙΤΟΏΡΕΓ, --- δὲ. ἘΣΘ ΔΙῸ ΠΏΡΙΤΟΒΙΔΌ]Θ δου ϑηῖδ 
εἴς. “πρτσοδίδοι!ς᾽ ἤδεγε ἄοεβϑ ποῖ πᾶνε ἃ ναά 
8686, ΑἿΥ Ρῥτοῆϊ οΥ τροσὶϊ που]ὰ (γ|56 ἔσοτῃ (ἢ δ 
Βαινδη 8 ἀοϊηρ »ηογὁ ἴλη ἢἰβ ἀπῖν, δὰ 16 ἢς ἀϊὰ 
811 Ὠ8 ἀαΐγ, νγῦ]]6 πο ὈΪαπια οσουϊὰ διίαςοἢ ἴο Ὠίπι, 
ὯΟ τηστὶῖ οουἹἱὰ Ὀ6 «]ονεα. Ὑῆυβ 411 του Κβ οἱ 
ΒΌΡΟΙΤΟτορΔ ΟΩ ἅτε ἀεδηϊεα, δηα 411 οἱδὶπὶ οὐ ἴῃδ 
δτουηὰᾶ οὗ οὐ σοοάπεββ οἵ δάδ] γ. ΤῊΣ πιογαὶ 
ΠΟΟΘΒΘΙΥ ἔοσ ᾿υϑ δολίου οὐ ἔδίιῃ, δἰἴογναταβ 50 
Αι ηἶγ 5ἰδίεα Ὁ Ῥδυϊ, 18 ἑουηὰ ἰῃ 1815 νοῦβα ; 
υἱ Ηε νῆο υἱϊοτοὰ ἰδ 15 Ηΐτηβε 1 (ῃς ΟὈ]εςΐ οὗ 

[δὶ ἔα. Ηξ ναϑ Κίπὰ δηὰ πιεγοϊξυϊ ἰπ (8 
Βρελκίηρ, ἔου ἴῇς ποσάβ, ἈΡραύξς ΠΥ δενεῦα, ΓΟ 
ποῖ ΟἿΪΥ ἔγιιδ, Ὀυϊ 50 ΠασεβϑΆτΥ ἴο Κοαρ οὐγ ὑγ 6 
ἔτουῃ ἰϑδάϊηρ 8 ΔΊΥΑΥ ἔγοπλ Ογϑὶ. [1 18 Ὀεῖϊοτ 
τλι ψὸ βῃουϊὰ οοηξεβ8 ἴὸ ἴῃς Μαβῖεγ: "γα ἅΤῸ 
ὈΏΡτΤΟδΙΔ0]ς βογνδηῖβ,᾽ τδη ἰμαὶ Ηδ ββουϊὰ οδ]] 
05 350 (Μδῖϊ. χχν. 20). -- ἢ τὴ18 Ἰπουρδῖ, τ[ῃ6 
8617165 Οὗ αἰβοουγβεβ οΪ 0568. 

ΟΗΑΡΤΕΚ ΧΥ]. 11--10. 

Πἰδαΐζρρ οΥ 7δη Ζι ῤόγς. 
Φ 

ΕἸ ΝῺ 1ἴ σαπὴθ ἴο ρᾶ85, 45 Ὧ6 ψοηϊ] το ΓΘγυβαίθιῃ, ὃ δὶ ἢ6 5 μὴν θεὸ 

12 ΡΑ5564 3 [ῃτουρἢ ἴμ6 τηϊάβὲ οἵ ὃ ϑαγηδτγία δηᾳ (δ ] 1166. Απά ὁ δες Με. 
ἃ5 Ὧδ6 δηϊοτγοα ἰηΐο ἃ οσογίδϊη ν]] ρα, [ΘΓ πιεῖ ἢἰτὰ ἴδῃ πλθη [ῃδΐ ἘΡῸΡ᾿ 1988 

13 ΜΓ ἸΕρΡΘΓβ, “ ΨῃΪΟΙ ὁ βίοοα αἴδσ οἵ : Απά {πὸγ ᾿ἰππθα ἀρ 2627 « Των. ἰῇ, 45, 
14 νοίο65, δηά 5414, [6511.5, ὁ Μαξίοσ, ἢανθ ΠΛΘΙΤΟΥ ΟἾ 08. Απὰᾶ νῆῇθρη 4 ἘΞ οδδρ. ν. 

Δ ΠΥ ΜΟΊ οἱ {μεὶγ ψὺ (σεεογαϊζμρ ἐο ἐλέ δε:  αμείλο»ξδ5) 
3. γὙΔ5 ῬΑ βϑἰηρ' 8 θεν 66 ἢ 4 νἢ0 5 βαυίῃηρ 
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ἢς 8ὰνν ζάθρε, Ὦ6 βαά υηΐο {[ἢδπὶ, (ο ὅ “ 5ῆδνν γουγβοῖνθϑ απο τῃ6 “ τῶν, χῖν. :- 
ΡΓ6ϑἴϑ. 

: 
16 

4: Μδῖι. νι, 

Απά ἰ{ σἂπὶα ἴο ρ455, ἰδαΐ, ἃ5 ἴὮδΥ ψεηΐ, ἴον ΨΕΓα εὐ θαρ ν. 

ο]Ἰοδηβοά. Απά οὔδ οἵ ἴδ, ἤθη ἢδ 84 ἰἢαϊ 6 ψᾶ5 ἢρα]θά, 

τυτηρὰ ῬΔ0Κ, δηά  ψ ἃ Ἰουά νοῖος 7 ρ]οτ Πβα 8 (οά, Απὰ 9 ξε]] 7 ξξξ τὔρ. 
Ζ τῷονς. χὶῖν. ἄονῃ οἡ δὲς ἔδςβ δἵ ἢϊβ ἔδεϊ, ρίνίῃρ; Ἀἴτα [Δ ηΚ5 : δηὰ ἣδ ν85 δᾶ " “ς 

ΘΑΙηδΙδῃ. 17 
ι8 

9 

9 ἢ ὅ5:εε Μαῖϊι. χ. Απά Ϊεϑὺ5 δηϑνεγιηρ 5δϊά, νεγα ἴπεγα ποῖ ἴδ" ς. 
οἰοαηβοά ἡ θυϊ ψΏΘ͵ΤΟ γε ἴῃ6 ηἴπο ἡ ΤὭρΓα ἅγὰ τοί 1 ἑουπα (μαὶ 

τοῖυγηδα ἴο γίνε ρίοτγγ ἴο ἀοά, βϑανὲ [15 '"ϑίγαηροσγ Απά δ ἐ 1- Ιχἰ. ς. 

βιὰ υπηῖο πα, Ασίβα γὸ [Ὰγ ΨΑῪ : ἢ [Ὦγ δι Παῖῃ τάς ἴῃ 66 δ (βαρ. χντ 

ΜΏΟ]16.12 

δ ἡμαογΖ απὰ 
10 Μοτο {Ποῦ ΠΟ.6 

ἯΙ δπα 

Μετὰ χ. 52. 

9 Ἄν ογο τοῖϊ ἴῃ ἴθῆ 
13. 9» βανοὰ [66 

ΟἩΚΟΝΟΙΟΟΥ. Τῆς ἀδῖε οὗ [ἢ]5 ἱποιάδπι ἢδ8 
Ὅδοη τὰς ἀϊδουβθεα, [{ ον ἀν ὈδὶοηρΒ ἴο 
[Π6 ψζεπεγδὶ ἰΟΌΓΠΟΥ ἴο [Θγυβδ]θη βρόκθὴ οὗ ἰπ 
ΟἾΔΡ. ἰχ. 51. Ἐοίπβοη δηά τῆϑδην οἵμοῦ Βδττηο- 
ἡἰκίβ ρἷδος 1ἴ δἵ ἴῃς Ὀοκχίπηίηνς οὗ ἴῃς ἸουΣΏΕΥ, ᾿πδὲ 

Ζίοα Θεῖο δπὰ ἰϑροτγε' Ουδτγῖογ, ϑθγυδαίο πη. 

δἴζευ ἴῃς τεὐεοϊΐοη Ὀγ ἴῃς ϑασηδγίδηῃ νἹ] Προ ((}27. 
ἶχ. 52--κ5(6. Τῆς ρῥτεςοεάϊπς οπαρίοτβ (Χὶ!. ΓΟ -ΧΥΊΙ. 
10) παιταῖς ψῃδι οἂπ Ὀς πηοϑῖ πδίι γα! ν Ρ]Δοςα ἴῃ 
Ῥεγεα, δπα νῆδὶ [0 ]ονν5 (Χν]. 20--χνἹ}. 24) 4150 
Ὀεϊοηρβ ἴο ἰῃδι ἀϊπίγοϊ, σ'ἰπος Μαιίίμεν δἀπὰ Μασὶκς 
αἰβιϊ ποῦν αβῆττη Π15 ἱπ τερατγὰ ἴο ἃ πυπιῦεῦ οὗ 
[6 ἱποΙαάθηῖβ. Βυΐ τὰ ἤπα πὸ ἀϊβεϊηος νυν! άθηος 
οὗ ΔῃΥ οἴδεσ ᾿οῦτγηοΥ τυ ἢ πουἹᾷ ἰουςἢ ἀροη ἴῃς 
Ὀοτγάοτϑ οὗ ϑδτηδγῖα δηα σ4]1|ες, ὀχοερῖ ἴῃς οης Γα- 
ἔετγεά ἴο ἴῃ Γυκα ἰχ. “1, δηά 4150 ἱπ Μαῖί. χίχ. 1 ; 
Μαῖκχ. 1. ΟΥΠΟΥ νον: (1) Τμαῖ 411] τῆς ῥτγε- 
νοῦ ἰποϊάθηῖβ Ὀεϊοηρ ἴο Ο411|6ς, πὰ (παῖ [ἢ]18 ἴ8 
ἃ ΤΥΤΠΕΥ ἔτοπι (411}1εε ἴο Τετῖοῃο (χν!!. 36). (2) 
ΤῊ 5 Ὠδδ] ηρ ἰοὺ ΡΪδος ἀυγίηρ Δη ΕἸ ΠΝ ἔτοτῃ 
ἘΡΉγαΐπι (]Θὁδη χὶ. 54), οὐ (3) ἀυτηρ ἼἸΠς ἰΟυΓΣΠΟΥ͂ 
τοῦ ἘΡὮγαϊπι ἰο 7εγυβαίθπι (Απάγονβ); ἴμ6 
αἰβίπρ οἵ [,ΔΖατὰβ μανίηρ οοσουττεά δἔϊεγ (ὃς ἀΪ8- 

,Αἴτετ τῆδιί τηλε. 

σοῦυγϑε ἰλϑί τεοοσάθα. Βυϊ οὗ {818 ἴσα 185 πῸ 
Ρτοοξ, δῃὰ " δ] }]εε᾽ νἂϑ ἴοο ἔδυ οἱ ἰο Ὀς ὄνδῃ 
8, τῖθα ἰῃ 800 ἢ ἃ ἸΟΌΓΠΟΥ. 

ψεῖ. 1. 46 ὝΟΙΘ 05 ἴΒΟΙΥ ΜΨΦΥΊ6 οχῦ- 
ΤᾺὨς οοττεςὶ τεδαϊηρ ἰεανοβ ἴῃς [πα αυϊῖς 

ἰηαοῆηϊία ; σορ. σἢΔΡ. ἰχ. 51. -- Βοϊσοσδα 
τἷδ διὰ Θ41119ὁ6. ΤῊϊβ βεεῖῃβ ἴὸ Ὀ6 ἴῇς 5εηβε οὗ 
[ῃς οοττεοῖ τοδαϊησ. ΤΏετε 18 ΠῸ δυςἢ ᾿ούγηοΥ 
τεοογαθα ΌὈΥ Δὴγ οὗ ἴδε Ενδηρο] ϑῖβ ἌἼχοερὶ ἐμαὶ 
ἔτοτῃι (41}1ὲ6 δουϊ ἴῃς ἔπιε οὐ {8ς Εδδβί οἵ Ταῦ- 
δτηλοϊθ8. Ποῖα 15 ΠΟ ἰπὶ (0 1655 (ἢ ]5 γοσϑα Ὀς 
Δῃ Ἔχοδρίίοη), ἴδ δ ὄν δρρτοδομεὰ 6 δ]116 6 

Οὐυῦ Ι,οτὰ δὲ τπδὶ της ραβϑεὰ 
ἰηῖο ϑαπιδσγία, Ὀυϊ δέϊεν [ῃς τοὐοςζίοη τπεπίϊοπεὰ Ὁγ 
1υκς (ἰχ. ῥ5.56) βἰωσιοὰ [86 ὈΟΓΩΟΓΒ ἔογ ἃ ἴἰπλ6, 
ἘΠΟΡΕΣ οἷἹ Μεϑδὲ ἴο δδϑβί, ἀπε λφο ας, δ ἐρίου ὸὰ 
Υ ἴῃς νδ]]ον οὗ ἴῃς Ἰογάδη. [ὲ πιὰ ταὶ Ης 

Ραϑβϑϑεὰ [σγουσὰ Ῥεγεᾶ δ 1818 ἔπις, ϑυῖ τΠ15 5 ηοῖ 
οογίδίη, ϑαηλδγία 15 πιοπ!οποὰ ἢχβί, θδοδυςς ἴἴ 
ὙΔ5 Πεδαγοβδῖ ἴο [Θγυβάϊοση, Ἡ ὮΙΟἢ δά Ἰυ5ὲ Ὀδοὴ 
παιηθα. Τῆς ΕἸ ὟΝ. “τσουρῇ (ἂς πιϊάϑι οἱ ϑαμηδσγία 
δηάὰ ΟΔ1116ς,᾽ ᾿τΡ]1 65 ἃ Ἰουγηθὺ αΐγεςεῖν ΓὨγουρἢ 
ἴη6 τη α]6, ἄσϑὲ οὐ ϑασηδλχία, ἴθ οὗ σδ]116ο, ἴο- 
ΔΓ 5. [ογυβα]οπὶ ; ἩὨ]ΟὮ 18 ἀπ ΔΟΒΌΓΑΙΕΥ, ϑαυηδτγίᾶ 
Ἰγίῃρς Ὀεῦνεεη (81}116ς ἀπὰ [δγυβδ]θτη. 

ψεγ. 12. Α8 δΟ 65 Τῆς ᾿ποἱάςης ῥγοῦ- 
ΔΌΪΥ οσουττεὰ ουϊβίὰς ἴῃς νη]αρα. --- Τοσι ἸΘΡΟΣΕ. 
ΜίϑβεσΥ μδὰ υπϊϊεὰ ἴἤοιη, ΔΙ Πουρ ΠΟΥ πεγς οὗ 
ἀϊδξετεπί σδοδβ ; ΟΡ. ἃ 5:}1ΔΓ ΠΟΙΏΡΔΗΥ, 2 Κίηρβ 
ἶχ. 3. -ἷιο δἱοοὰ αἷς οἵ. Βεοδυϑε οἱ ἱῃεὶσ υῃ- 
ΟἸδδπηθβ8. ὅδε οὴ Μαῖϊ. υἱῖ. 2 ; δῃηα οοιῃρ. ἴῃ 6 
1 νοὶ] τααυϊγεπιθηῖβ : [ν΄ χιὶ. 46; Νπι. ν. 2. 

ψεῖ. 12. Απὰ πο Υ, “πον 15 εἰ ρῃδίς; [6 
ἢγϑβὲ βῖερ νγγῶᾶβ ἰδ καῇ οἡ {πεῖν ρατί. --- ὅοδυδ, Νέδεῖοσ, 
εἴς. Τἤεβε ΞΌΡΙς ἴῃ δὴ οὔβουγε νυἱ]αρε, ἰ5ο- 
᾿αἰδεὰ 90 ὉΥ {πεὶγ ἀἴβθδβϑε, ΚΕ ΟὟΓ 1 οτὰ δηὰ 
οΔι6 ἃ ὕροπ Ηΐπ ὈΥ πᾶτης. 

ψεῖ. 14 Απᾶν δὯ6 δὲν ἴποηι. Αἰιγλοϊδὰ 
Ὁγ τῇ εἷγ οτγ. ΤῊ 5 τηῖγαοὶς Ὀσίηρβ οὐυΐ ἴῃ Βυπηδῃ 
5:46 οὗ ἐς σοσκ οὗ ϑβαϊνδίοη, τχοϑί ἔυ]}]γΥ. -- 60 
διὰ ΒΗΘ ὙΟΌΣΒΟΪΤΟΒ, εἰς. ΤῊΪϊ5Β σοπιπιδηᾶ ζο]- 
Ἰονγοὰ της Ὠδαιϊηρ ἴῃ ἴῃς ἢχβί ταΐσγαοϊς οὐ [15 κὶηὰ 
τεςοτάδα ἴῃ ἴῃς Οο5ρ61]5 (Μαῖίι. νι]. 4); βοτὰ 1 
ῬΙδοδάςβ ἰ. Ουτγ Ιοτὰ ψουϊὰ τοδὲ τΠοὶν ἐδ! ὉΥ᾿ 
[ῆςεὶγ οὈδάϊεηςς, ἀπά, 88 ἰξ ἔυγίῃοῦ ἈρΡρΘδΓβ, μα 
ἃ .5500 γεβϑρεσηρ ἰονε ἂπὰ σταϊυᾶς, υβεξα] ἔογ 
1ὴ6 στοῦ ἴῃ 411} ἀρ65. --- ΑΔ ΤΟΥ θεῖ, οἵ, “στογὰ 
Βοΐϊῃρ,᾽ οἡ 6 ΜΑΥ, ΠΟΥ͂ οσο οἰθαπδοὰ. ὟΝ 116 
(ὮδΥ οὈεγεά, ποὲ Ὀδοδυβϑε οὗ {πεὶγ ορβάϊεηςς, Ὀὰζ 
Ὀεσδυϑε οἵ ἰῃς ἐδ ἰξ ἐχρτεββεά, [ΠΥ σετε ἢςδ]ςὰ. 
Νὸο οπς πεςεὰ νυαὶϊ ἴο κὸν 411 (Ὡς {σὰ ἢ Ὀείοτε Ὡς 
οδἢ ΓΕΔ] Ὀοονε δηὰ Ὀε βανεὰ ; Ἰεῖ Ὠἷπὶ Ὀεϊανς 



ζηαρ. ΧΥῚΙΙ]. 11--37.] 

Μηδὲ ἢς Πᾶ5 δεαιά τῆς τά 547; ἰξ ἢς τϑδ]]ῦ 
ὈεΙΐον65 Β6 Ν]]1 δοῖ δοοοτάϊηρσὶυ, δηὰᾶ ἴῃς βρίγιτυδὶ 
Βοδ]πς Ῥτουηϊβεὰ ἰο ἔα! Μ01 σοῖς ἔγοια ἴ[ῃ6 
ϑανίουσ. Ῥουβοηδὶ ἔα (ἢ ἱπ ἃ ρογβΟηΔ) [οτὰ [6508 
ΟἸγίϑὲ ἰβ οοϊητμαπαδα ; ἔ0}}ὸῦ Κπονεᾶρσε ψ]]]} 
οομλς δἰοσγιναγαὰβ δηὰ βεσνα ἴο ἱποσζεᾶβε [ῆς ἐδὶ "ἢ, 

γεΥ. 1:5. Οηθ οὗ ἴδοπι, εἴς. ΤὮδ ἀσβο ρου 18 
ξταρῆϊς, ἴῃς Πολιηρς ἴοοῖκ ρΐδος ἱπημιθαϊδίε)γ.--- 
Ταχιοὰ ὑδοῖς. ὙΠ ΠΟΥ τψετα 511}} οἡ ΤΠ ΟῚ νὰν ἴο [ἴῃς 
Ρτεβίβ. --- ΨΊΙΣ ἰοαὰ ψοΐοθΘ. ὙΏδΓΕ ὩΔΥῪ Ὀὲ Δῃ 
ΔΙ]υβίοῃ ἴο [6 οΟἸδάσηςβϑ οὗ νοΐος γεϑυ ηρ ἔχοι 
[Ὡς οὐτα οὗ Ηἷ8 ἸΈΡΤΟΚΥ, βίπος ἔπαὶ ἀΐβεαβς που 
τχᾶκςε ἴῃς νοΐος ΠΌΒΚΥ. --- ΟἸοΣΙ αοἃ. ΟἸοτ- 
ἔγίηρ αοἀ δηὰ ἴονε ἴο 7ε8508 (ῃγιβῖ σὰ ΟἹ οβεὶῦ 
Ἰοϊπεά. 

γεν. 16. ἘΔῚ1 ἄστει, εἰσ. ΤῊΪΒ ᾿πρ01168 ἐστ 
πα ν]]]Πἰρηε 58 ἴο Βυ θη Ὠἰπι561Ε δα γον ἴο (6 
ϑδνίουτ. -- Απὰ μΒθ 88 ἃ βδιλασίίδι, Τῆς οΟἴμοῖΒ 
ΜΕΙΣ [εὟν8, 1ἴ 18 ΡΓΟΡΟΤΙΥ ἱπέεστγαα. 

νεσ. 17. Ὕο ποῖ ἴδο ἴδῃ οἰοαπδοὰ ὃ ΤὨς ροΓ- 
ΠΕΡΌΡΙΕ ἴοης οὗ 8δλάπεββ ἰβ γεδα !ν δοοουηϊδα ἔοι 
Ὀγ τῆς εἰγτουτηδβίδῃοεβ. Οὐ ]οτά ἢδά, 85 νὰ 800- 
Ῥοβςεά, ἢγβι ἴδκεη πη] ἰεᾶνε οἵ (λ]11ες, στ μεσς Η!:85 

᾿ΒΟΡυ]Δ ΠΥ μδὰ ὕεδθη ρστεαϊοϑῖ, θυ ψ Ὡϊοἢ 
οἸοβεὰ δραϊπβὶ ΗΐϊηΏ. Τῆς ηἷπα ψογα (Δ }] 6 Δ}8, 
δηὰ τοργοβεηϊεα ἴῃς ἱηρταϊιίαάς οὗ τΠεῖν ἀϊδιτγὶοῖ, 
ΟΟΓΙ, οτ δ ονῃ ἤοῆθ. Τῆδ ἱποιάδηϊ 5 ρὑσγορβεῖς 
οὗ (Π6 τεςορίίοη δοοογάδα ἴο Ὁ τβὲ ὃγ ἴῃς [εν 
δηὰ Ποδλίμθη σγοϑρθοῦνεϊν. --- ΜΈΘΙΘ δῖ [00 πἷηθ 1 
ΤΠΕΥ μδὰ ἀουθι!ε88 ροὸπε ἴο ἴῃε Ργίεβῖ, ἔεε]ηρ 
(μὲ (ἢ 15 νγχὰϑ μον οἢιοξ ἀν 8ἃ5 [ἐννβ, δηἃ Ὀδεῃ 
ἀεοϊλτεὰ οἷεαπθ. ϑοπὶς ρσγδϊυας ἴηοΥ δὰ, Ὀαυϊ 
τς 2.γποηαὶ σταϊζτυδε ΜὨΙΟΝ ἰΑΚα8 ἰ86 ἔογπι οἔ 
ἔσυε ἴΔΟΥ Ἰλοκεα. ὙΒΟΥ Ὠδὰ δπουρῇ οὗ ἔδι ἴο 
τοςεῖνε ὈΟΟΙ ἢοαϊΐησ, Ὀὰὲ ἰδ 15 ἰεῖξ. υποοχίδιη 
ὙΠΟΙΠΕΣ ΠΟῪ τεοεϊνεα ΔΠΥ ϑρ᾽ Γυ4] Ὀεηςδί. 
ον. 18. βαγνὸ [15 » ὉΓ δ]1θη,᾽ ποὶ οὗ 

]επϊβῃ ἐχισδοοη. ΤῊΘ ηἷης Ψεγα ο8, δηά γοῖ 
Ρυὲ τῆς οετοηλοηΐαὶ γααυϊγοσηοπὶ ἅῦονε ρταῦτυάε 
ἴο ἰπεὶσ οὐσῃ σου Δὴ ΜΏΟ Δα Πεοαϊδα {Ποιὰ ; 
ἴῃς Βίγδηρεσ σατο, ἰπουρὴ ἴπς ενβ μδὰ πὸ ἀ68]- 
ἰπρβ ψ ἢ ἴῃς ϑατηδλυ δηβ ([οἢπ ἶν. 9). 

ΤΗΕ ΟΟΘΡΕῚ, ΑΟΓΟΚΌΙΝΟ ΤΟ ΕΚΕὑΚΕ. 

δά 4}}γ. 

459 
Ψεῖ. χορ. ΤῈ ζαὶδ ΒΔ. πιδὰθ ἴ8:ὁ0 ψ 016, οἵ 

“βανοά [ῃ66.᾽ ϑαϊναδίίοη ἴἢ ἴῃς Ὠἰσῃθϑὶ 56 η86 ἰ8 
τηδληῖ, Τῆς ἔαὶτ ὨΙΟἢ [6 τηδλῃ ἢδα τηδηϊξεϑίδα 
ΨΔ5 ΓΙΟΥ͂ ἴμδη [Π6 ἐδιτῃ οὗ ἰῃὴς6 ΟΠ ΘΥ ηἷπο : [ἃ γνγᾶϑ 
ἃ Ὠλπαὰ ορεπρὰ ἴο τϑοεῖνα ὨΙΡΊΕΥ 5. ἱ γι] Ὁ]658- 

ιοροι. 

πε, Τῆς τηλη 8 οροάΐεηςο, ργαΐβε ἴὸ αοά, σταῖ- 
τυάς, Ιονα, τγοῦα ΟἿΪΥ δνϊάθηςεβ οὗ “" [41π.᾿ ἘδΑ] 
ξαϊτἢ ταδηϊοϑίβ 1ἴ86}8 ἰπ οὐεάϊεηος δηᾶ ἴονθ. Α5 
ἸεΡγοΟϑῪ πιοϑὶ ΔΡΕΥ τοργεϑεηῖβ ΟἿΓ 5ἰ ΠΕ] 685, 80 
οὔγ 1,οτὰδβ ἀδδ]ηρδ συ] ἢ ἰἐροΓβ τοοϑῖ Ρ] δἰ ΠΥ 1105- 
{ταῖς Ηἰβ τηεϊποα 1 βανίηρ 8 ἔγοτῃ 51}. 

ΟΠΑΡΤΕΚ ΧΥΝῚ]. 20--37. 

Το φοριεγοθ φορφθρηιϑερ᾽ ἐᾷε Ορ»εΐνῃρ᾽ οὗ 1δς Κίησάονε 97 σοί. 

20 ΝῺ νῇθη με νὰβ8 ἀειηδπάβά οὔ! [86 Ῥῃατγίβεαβ, ὅν ἤδη [ἢ ς 4 (βαρ αἰ 
κΚίηράομῃ οὗ ἀοα 5ῃουϊ]ά οοπλςε,2 6 δηβϑιννογεά ἴθ πὶ δηὰ βαϊά, “" 

21 Τῆς Κιηράοπι οὗ ἀοὰἂ ὃ σοτηδῖῃ ποῖ ψ τ οὐϑογναίίοη: Νεῖτῃοτ δ᾽ Οσαρ ἐδ. 

588}} “ [ΠΕΥ β5γ, [.ο ἤδτε ! οἵ, ἰο ὃ ἴῆδθγε ! ἔοσ, Ῥεῖ} ο]ά,} [ῃ6 Κίηρ-- “ ὅϑς5 ἐβὰρ, 

ἄοτῃ οἵ (οὰ ἰ5 ὁ ψΠη γου. ἃ ΘΟΡΊΟΝΑ 
22 Απᾶ Π6 5814 υηΐο [Πα ἀϊβοίρ᾽εβ8, ΤῊΣ ἀδγ5 δ ν}}} σοτηθ, ἤθη γα " Μλν ἰκ αδὶ 

508}} ἀεβῖτε 710 5886 οὔβ οὗ ἴῃε ἀδγβ οἱ [6 ὅϑοῃ οὗ πηδῆ, δῃά γα. τς 

23 588]} ποῖ 566 22. “5 Απά “1Π6Υ 5881] 5ΞαῪ ἴο γοι,, ὅεῈ Ὦδγα ; οὕ, 8ε6 ἢ Ἡαν Τροϑὸ 

24 ἴδετε :ὁ ρὸ ποῖ δἔϊογ Ζάφρι, ποῦ ἕο ον ὃ ἡζορι, δ ΕΟΥ 85 [8 ξοιὴρ, ἐμ. 
ρΒιπίηρ, τί 9 Πρ ϊοποῖ οὐ οὗ ἴΠ6 οπς 2αγέ ὑπάογ 10 ἤδανθῃ, α πο Ὡν; 

βηϊπϑῖῃ υπΐο ἴῃ οἴΠε 2αγέ ὑπάθσ πϑάνεῃ ; 50 5881] αἷβο 1} [8 ἔτει ἱ μ. 

25 ὅοὴ οὗ τρδη Ὀὲ ἐἴῃ [158 ἄδυ. Βυϊ ἢγβί ἔτηυβὶ ἢ6 50 ῈΓ ΠΙΔΗΥ͂ ὦ 8ες Μαΐ 

1 Ῥεϊηρ Δβϑκεὰ Υὺ 2. ςομλείῃ 8 ον Τὸ 41ο δ ὍδΥβ Μεὴ νι, 
6 41ἀε δεεέ σμέλογέξἠες γεαα 1.0 ἴμοτο 1 ἴ.ο Βθσα Ἷ ῶο ποῖ ΔΨΑΥ 22. 
8 [011ὁῪῪ δέζοσ 9 ψ δὴ ἰΐ 10 “κπ5ογ [6 ἿἹ ον» εἰξ 4150 



46ο 

26 τηϊηρϑβ, απὰ Ὀὲ τε]θοϊεα οὗ 1815 σεπογαδίίοῃ. 

ΤΗῈ ΟΟΘΡΕῚ, ΑΓΟΟΚΌΙΝΟ ΤΟ {0ΚΕ. [ΓΗακρ. ΧΥΊῚΙ. 2ο-- 37. 

᾿ Απά δὲ ἴἴ νας 12 1η 1 στα ΤΠ θ 

1ῃ68 ἀδγ8 οὗ Νος,18 30 16 54}} 11 θὲ 4180 ἴῃ {Π6 ἄδγϑβ οἵ [6 ϑοὴ οἵ τι 37 

τλῆ, 27 ἜΤΠΕΥ ἀϊά εαἰ, [μα νῪ ἄγβϑηῖ, [ΠΟῪ τηδιτίεα πῖνεβ,}ὃ τ οῪ κ΄ βλι χαν 
38, 39. 

ΨΘΓΘ ρίνθῃ ἴῃ ΠηΔΙΤΙΑρ 6, ἘΠῚ} [ἢ ἄγ παῖ Νόοα 18 εηϊεγεα ἰηΐο ἴῃ 6 
28 ΑΥΚ, δῃὰ [6 ἢοοα οδῃηθ, δπᾶὰ ἀεβίγογεά (Ποῖ 8]]. {Κον 56 

αἶβο 15 5 ἴἴ νδ5.}2 '1ὶ0 [ῃῆ6 ἀδγβ οὗ Τιοἵῖ ; {1Π6γ αἀϊά δαί, το γ 

29 ἀτϑηΐ, ἴμεν Ῥουρῃϊ, [με γ 50]α, ἴμεν ρἰδηῖθα, {μα γ Ῥυ]]ά θα ; " Βυΐ " ὅδη. χἰκ. ὸ 
[86 54πη6 ἀδγ 15 [ῃδἰ 1,οἵ ψεϑηΐ ουὖἍἱ οἱ 15 Θοάοπι 1 ταϊηβα ἔγε δηὰ 

20 

21 

Ὀσὶπηβίοης ἔγοτι ἤδάνθη, ἂἀπα ἀδϑίσογοα ζάοηε 41], 
5081} 1 Ὀ6 οἴη [ῃἢ6 ἀαγν ψ ἤδη 33: τ[ὴ6 ὅοη οὗ πηδῃ 15 τενθαδὶ θά. 

Ἐνϑη ἴῃ 5 

Ιῃ οι Γὐτ ἷ,7) 
ΔΊΤΒοΙς. ἃ 

1μαῖ ἄδγ, Ὡς ψῃϊοἢ 33. 5041} 6. Ὡροὴ [ῃ6 Βουβαῖορ, δηὰ 15 7: τΡείετ ὑ. 
5106} 33 ἴῃ τῆς Βου5ε, Ἰεῖ Πἰπὶ ποῖ σοπλε 3235 ἀονῃ ἴο ἴα 1{325 ἀννᾶγ : 2 
δηά ἢς τπμδΐ 15 ἴῃ ἴδ δ6]4, οἴ Ὠἰπλ 1κουνν 156 35 ηοῖ τοῖϊαση Ὀδοκ. 

Αἴ χχῖν. 
17. 181 
Ματῖ χῖςΣ 
15γ1τ6; 

32,33 “Κειμεηρεγ 1.οὔβ ψ]6. "ἈΝ ΒΟβοανεσ 58}}8}1} ββεῖς "ἴο ϑβᾶνβ 2Ζ. τοῶρ. οβαρ. 
5 11ξπ 8388]} 1οβε ἴξ ; δῃά 3. ψβῇοβοενεγ 584]] ἰοβα 5 {{{ 39 4 5}41] {7 ὥξα. χἰχ. 36. 

24 Ῥγδϑβεγνε ὃ χἴ. Ιτ6}} 51 γουι,, ἴῃ [δὶ πἰρσῃΐϊ ἴΠθγα 5041} θ6 ὕπνο φεφε, ἃ ἦδις, ,6. 

ἴῃ 8 ρῃβ Ὀθά ; 186 ομδ 5}4]] θὲ ἰδΐκθη, δηὰ ἴῃς οἴοσ 5}4]} Ὀς Ἰοξί. 

45. πἼ ΨΜΟ τύορρέδρε 50.411] ὈῈ 835 στ πάϊηρ τορϑίῃεγ; ἴῃῆ6 οπα 5}4}} 6 

: ΤΏο55. νυ. 
οἱ 2ΤΏες. 
Ἷ. 14: Ηδδ. 
χ. 39: τ Βεῖ. 

46 τΑκδϑη, δηὰ (6 οἴμογ ἰοῖι.ι88 τὙἼννο 8δ γόης 5811 Ὀ6 ἰῃ [ἴῃς ἢΒεϊά : , ἀκ νῇ. το. 

37 ἴῃε ομδ 514]1 6 ἴαῖκεη, ἀπα ἴῃ6 οἵδεσ ᾿εἴ. Απῃάὰ ἴπεὺ δηβνεγεά ἡ μι. 

Δηα 5414 85 ηηῖο ΐῃ, ΝΏοτο, Γοτὰ ὃ Απά ἢδ 5414 υηΐο τῇ 6, τς 

“ ἉΝΒεγεέβοανεσ 8 τὴς Ὀοᾶγ ἐς, τῆι μος 8. 1} τὴ6 εαρ]65 9 θὲ ΕΣ 
σαϊπογαα τορείδογ. 

12 σδῖὴδ ἴο Ρ4855 1 ΝοΟΔἢ 
16 ΤΏΘΥ δἷθ, ἴποῪ ἀγαηκ, ἴμΕῪ τριττὰ 

Μαῖιϊι. χχὶν. 

.«υ Μδῖϊ. χχὶν 
ζΟΠΊΡ. 

Ὁ χχχῖχ. 

30. 

1 ὄνθῇ 80 
16 αυθῇ 1 αἵα 

18 ἴῃ τὴ)6 ἀν 19 ἔγοτὴ Ὁ ΑΕογ ἴΠ6 581)6 ΤΔΏΠΘΓ 3: τῃδϊ 
ἍὯΟ 33. σοοαβ Ἅ ρο 36 [Π61Ὼ 

86 λῃᾷὰ ᾿δἰ δίτα [δὶ 15 ἴῃ [6 δοΙὰ κεν ]58 “ σαΐη 
Ξ Ὀυΐ Ὁ λὲς [7 80 ,» αυΐοΚοη αἰ πο 
83. οῃ 8δδ {ῃΠ6Γ6 5}8}] Ὀ6 ἔψο ψγοή ἢ 86 50]] θὲ ΙΗ 
8δ γὴς δεεΐ αεείλογίζέφς ογεῖξ ψ67. 326 
81] Ὑ͵ΏοΓα 88 [6 Γ6 

ΟΗΒΚΟΝΟΙΟΟΥ. Ἢ οοπποοΐ [Πἷ8 αἀἰδοουγβα 
στ τηλὶ οπαϊΐπρ ἰπ νοῦ. το, ρ᾽ δοίης ἴῃ6 80]6 ἴῃ 
Ῥετελ, ᾿υϑὲ Ὀεΐοτε ἴπς ὅπ] ἀεραγίυτα ἔου [εΠοῃο 
διὰ 7ογυβαεια. ζπλρ. χυ]]. 15--.34, οΤοπίδὶπθ. ἰῃ- 
εἰάεηῖβ ἴο ψμίο Μαίίζμεν δηὰ Μαγὶκ ἀϊβι ποι 
δδβίρη 115 Ὀπις. δηὰ Ρ]δος, ἀπὰ (ἤθσε 15 η0 ἱπαϊ- 
οδίίοῃ οὗ ἃπΥ ἰοπς ἱπίεγνδὶ Ὀεΐννεεη {ἢ]5 86 ἼΟἢ 
δῃηά τ[Πδῖ, ὩΣ ἴῃς ἀΐδοουζβοβ απ ὄνθηῖβ πᾶνὸ δὴ 
ἰηΐογηδὶ οοηπεοϊίΐοη. Μεθ ἂπὰ οἴδμεῖβ {δὴ κ 
(δαὶ 411 ὉΡ ἴο οἴδρ. χνυἹἱ. 20, Ὀεϊοηρβ ἴο τῆς 7ουγ- 
Ὡδν οἡ ἴα Ὀογάοτβ οὗ ϑαπιδτία δηὰ (δ) 1166, Ὀυΐ 
(ἢ15 ἴῆνοϊναβ ἃ αἰ συ ΕΥ̓ πο ὰ ἴον δα, δπὰ 
ψΠΐο ἢ 8665 πδεάϊεβ5. ΤῊΪ8 βδεοίΐοπ οοηίδὶπβ 
τοῦς ἢ [Παΐ νγὰ8 τερεαίεα 'ἱπ ἴῃς ἀΐβοουγβε οἡ ἴῃς 
Μουηῖὶ οὗ ΟἸΐνε5 7.5ὲ Ὀεΐογε πε ογυοϊβχίοη, Ὀυΐ 
δἱ ἴῆς β8πὶδ {τὴς τι υσἢ [Πδῇ 15 ΡΘΟυΪ ΙΓ. 

ψεσ. 2οθ. Δεἰκοᾶ ὃν ἴδ9 Το οπίδηρὶε 
ΗἾπι, ἔου ἴεν ψεγα ϑεεκὶηρ οσοαβίοῃ ἴο ΚΙ] Η πὶ. 
Ἑνεπ ἰπ Ῥεγδᾶ, ἔποὶγ ΘΠ παδὰ Ὀδθη ἰδίου ἰπ- 
οτεαϑεὰ (866 ἴῃ6 αϑὲ ἀϊβοουγβα, σὔδρ58. 15, 16). 
ῬΟΒΒΙΌΙΥ ἔπεσε τγὰβ 4150 ΠΟ ΚΟΥΥ ἱπ ἴῃ6 αυδδίίοη, 
δυῖ (ῃς Ῥηαχίβοοβ που] ἴῃ ἰμδὶ οα56 ἤδλνα βοτυρυ- 
Ἰουβὶγ ἀνοϊἀ δὰ [ῃς εχργαβϑϑίοη : ἔδο κἰησύοχι οὗ αοὰ, 

δὺ ΔΠΒΎΓΟΥΪ ΩΡ 5ΔῪ 
33 ἐμεσγίέ αἷςο. 

ΜἘΟΝ τηθδηβ [πε δοΐυ] Κίπσάοτῃ οὗ ἴῃς Μεβϑίδῆ. 
-- Οοπιοῖδ ποῖ ἩΣ οὐδοσυδίοι, ὁ. Φ., τ θη τηδη 
ἅτε Ἰοοκίηρ ἔογ ἃ. Τῇ σομιηρ οὗ ἴῃς Κίπράοχῃ 
οὗ αοἀ ν}} ποῖ Ὀδ6 οὗ ϑυοἢῃ! 4 οσδαγδοῖοεσ (δῖ τῇδ 
Δ 866 ουὐϊιναΓά τΟΚ6Π5 οὗ Ρσερδσδίϊζοῃ ἔου ᾿ξ, απὰ 
ἀείεγηχίης δ. ἰξ 18 ἴοὸ ΠΟΙΊ6. 

ΨοΥ. 21. [0 ΟΙΘ! ΟΣ, ἴοτο] Μοὴ δᾶνα πὸ 
γσῃς ἴο ροϊηΐ ἴο δηυτῃϊηρ 845 ἃ ῥσοοῦ οὗ ἴῃς βρεεαν 
σοπηϊπρ οὗ [Π 5 ἰηράομ. ΤΉΡΘΥ σδῃ ΠΟνΟΓ ΠΟ 
1ῃς6 ἀςδηϊϊα ἄπηθ, ἰπουρἢ ΤΟΥ Βμου ἃ οΥΕΣ ὈΓΆΥ : 
“ΤῊγΥ Κιηράοπι οοπιο.᾽ -- Τὰθ9 κίηράοπι οὗ Θοὰ ἐδ 
πἰθιδη γοῦ, οἵ, “ἱῃ τῆς πιάϑὲ οὗ γου. Αἥ ξυΐυγο 
οοπλὶηρ οὗ δε Κιηράοτῃ οὗ οὐ ἰ85 τεξετσεὰ ἴο 
τῆγουρδουῖ, ἀηὰ 1ὲ 5 ἱπιρ] ]εα (πὶ ἴῃς βεοοῃπὰ 
οοτηΐηρς οὗ ΓΟ γχῖβῖ, ἦς Αρρ, σοἰποίἀεβ ἢ ἢ 15 
ςοτηἷπρ οὗ τς Κἰηράοιι. Βυϊ Βεῖο οὐὖὖ 1,οτὰ 
ἀδοϊάτεβ παῖ (6 ἘΠΕΘΟΠΙ οὗ αοἀ νγὰ8 αἰγεδὰν 
δίηοηρ ἰδεπὶ, ἔοσ [6 Κίηρ νγὰ5 ὑσγεβϑεηῖ ἀπά ᾿οσϊ- 
ἱῃρ ἀπιοὴρ ἴε. ΤῊ]Β ᾿ΠΡ]}165 ἴο ἃ οογίαϊῃ δχ- 
ἴεηΐ ἴῃ οἵδε τηοδηΐϊηνρ : "ΜΠ γοὰ,᾽ 50 ἔτ 45 
118 Ργδβοῆςσα διηοπρ ἔδεῖὰ Ἰηνοϊνεα ἴῃς Ῥεσβοηδὶ 
ἀυΐν οὗ ἐδ. ἢ οἠβ ἴο τγοὐεςΐ οἵ δοοερῖ ἰξ ἴῃ ἢ18 Ὠδλγί. 
ΘοΙὴδ ΒΌΡΡΟΒἪ ἴδε πιεδηΐηρ ἴο δε : [δς Κἰησάοτῃ 



ΓΗΑρ. ΧΥῚΙ. 20--37.} 

οὗ ἀοὰ ἱἷ5 δη ἱπίδσῃδλὶ, βρ᾽ σι 2] τηδίῖεσ. Βυΐ οὐχ 
1,μοτὰ χζοδβ οἡ ἴο Βρεᾶκ οὗ [8 σοπληρ 485 Δῃ ἐζ- 
ἐεγνιαί ῥλεπονεόηο,. ΤὨς οτοννηΐηρς ΟὈ͵]δοίίοη ἰ8, 
ταὶ ἴ[ῃς τογὰβ ΕσῈ βροκδϑη ἴο ἴῃς ῬὨΔΥΓΒ665, ἰῃ 
σοβςε Ποαγίβ 1ἢϊ5 κίηράοτα λασ πὸ “ῥέγήμαί 2γέξ- 

. φκ. ὝΟοάαεῖ Π8 σογ πη 68 ἴδ ἔννο : " ΗΔ} 1 
τηῦβί Ὀς Ρῥτεραγοά ἴοσγ ἴῃ 6 πε ῊῪ δχίοσῃδὶ Δηα αἰνίπα 
βίδϊε οὗ [Ὠϊηρβ ΌΥ ἃ βρί γἰἴυ 4] σσοτκ στουρῖ ἴῃ τπς 
ἀερίῃ8 οὗ ἴῃς Ποδλσζῖ; δηᾷ 1 18 (15 ἰῃίεγηδὶ δάνθηϊ 
ΜΙΟΒ [6805 [Π Ώ1(8 σοοά ἴο μυϊ ἄτϑξ ἰῃ στο] εξ Ὀ6- 
ἔοτα βυςἢ ἰηϊοτὶοσυζογβ.᾽ 

ψεῦ. 22. ὕπο [80 ἀϊπαΐῃ]οα. Τῆς ῬΔΑΓΙΙ56 65 
δα ργοῦδὶυ νι λάγανσθ. [Ἃπ δαὶ [Ο]]ον5 ἴμετε 15 
ΠΟ τοίεγθηος τ δίενοῦ ἴο ἴῃς ἀεϑίτυςοῃ οὗ [6τὰ- 
84] 61, 48 ἰῃ ἰῆς ἰαῖδι ἀϊβοουῦγβε. Τῆς οὐς βυδ]εοὶ 
5. (86 1,οτά 8 υΐζατε σοπίηρ, [ῃΏ6 βϑυάάσῃ ρογβοηδὶ 
ΔΡρεᾶσδησε οὗ ἴῃ6 ὅοῃ οὗ τδῃ. ϑοῖῃδ, ἴο δβϑοβᾶρα 
115 νίενν, πηδἰ πιδίῃ [τ 6 στουπα]ςθββ οοη)εςίυγε [Βαῖ 
Τυκς [45 ᾿Ἰπϑογίο Ἀοτς ἃ ρατὶ οὗ (6 αἀἸδβοουγβα οἡ 
τῆς Μουηῖ οὗ ΟἸἑναβ, ψὨϊοἢ τοξοσγχδα ἴο ἴδ ἀδβίσγυο- 
ὕοη οὗ [ἐγ βδ θα. -- - αν τἰ]1 οοθ, εἰς. Τῆς 
ςοπηδοζίου ἢ ἴπ6 ΔΉΒΘΙ ἴοὸ ἴῃ6 ῬΏΔΙ56 65 18 
οἷοβε. ΤᾺἊ Κιπσάοπι ἢΔ5 αἰτεδαν Ὀδζυῃ, ἔοσ ἴῃς 
Κίηγ, ὃς Βηγίδοστοοιι, ἴῃς ὅοπ οὗ πηᾶπ, 18 ΠΕΙΟ, 
θυῖ ἤπ 11} θὲ ἴδίκθῃ αὐγὰῦ. ΕἾἼοΩ ἴῃ 6 ΔΏΒΘΥΟΙ ἴο 
τῆς ῬΒΑγίβοαβ [ἢ ς ἐμ δεν ταϊσς δᾶνο Ἰηξεττεοί, 
85 ἴΠΟΥ ψεῖς νοηΐ ἴο ἀο, ἴῃ οὖσ [στὰ που]ὰ 
»οτῦ 65: Ὁ]Π15}} ἃ ἰοΏροσαὶ Κίησάοπιχ οὐ δασχίῃ, Ὀαΐ 
δα αἰβοουταρεβ βυοῦ 4156 ὨΟΡΘ68. --- ΘΕ γ 51.411 
ἀοαεῖὶγσγο. Τ ον νουϊὰ μαναὰ Ἰδυϊδοῃ, νιϊοἢ πνου]ὰ 
τοᾶκα ποῖ ἰοηρ ἔοτ ΟἾ 51 8 ὑγοβδηςδ. --- ΟἿ9 οὗ 
ιο ἀδγε οὗ [809 8οη οὗ τῶ. ΤὨς ἔυΐζυτεα σοϊηϊην 
οὐ Ῥύέϑεηςς οὗ ἴῃς Τογὰ 15 πιεδηῖ, βίπος ἰϊ 15. ἰτω- 
Ρἰϊεά τμαϊ δὲ τη τας Ηδς σου] ΡῈ ἀρβϑεηῖ, ΤΕΥ 
ταὶ ῖ αἰβδοὸ ἰοὴν ἔογ ἴῃ ἔΟΥΤΔΘΥ ἀδΔΥβ, ἔοσ δυο ἢ ἰῃ- 
ἰογοοῦγβα ὙΠ ]ηὶ ἃ5 (ΠΥ ΤΟΙΣ ΠΟῪ Θη͵ΟΥΪΚ. 
-- 8821} ποῖ δοὸ 1ζ. Βεοδυβα ἴῃς ΒοὺΓ Πδά ποὶ γεῖ 
σοοπια, Ὀεοᾶυβε ἴῃς [ογὰ 511} δεκεά ἴον ραιδηϊ 
ψΔΙΠΏΡ. 

ψεῖ. 22. πὰ [Π6Υ 5}411} δὰ ἴο γοῦ, [Ι͂ (18 
βῖδία οὗ ἰἸοηρίηρ ἴΠπεΥ που] θὲ ἰὴ ἀδροσ οὗ θείης 
ἀεοεῖνεα ὉΥ ξΑ156 [οΚθηβ ; οοτὰρ. Μδῖί, χχὶν. 23- 
27). ἼΤΏς βᾶτηδ ἀδηρου 8458 ΔΙ Αγ5 ὀχίϑίςα. ἧς Ἁ 
(δοτο! ΙΟθχθ. ΤῊ]Β 15 ἴμ6 οοττοοὶ τεδάϊπυ. ΤῊΣ 
τΤεΐοτεπος 8 ἴο ἴῆ6 μἷδος οὗ οὔὖῦγ ἵοσα 8 ϑεοοπὰ 
Αἀνεηῖ, ἀρουῖΐ ψ]οἢ (145 τῦ6}} 85 ἴῃς {1π|6} ΙΔΗΥ͂ 
μβεν [δι βο ν 68. 

6Γ. 24. οΣ. ΝΕΙῸΣ ἘΓΏ ΠΟΥ ρΡΐδος οδη Ὀ6 
ἀεϊεγτηϊηαά, ἔοσ ἴὰς οοτηΐηρ σι} θὲ βυάδάδηῃ δηά 
Ὀπνογβα! ν ρετοεϊνοα. 8ὅὲες οἡ Μαῖϊ. χχὶν. 27. 

Μοῦ. 25. Βαϊ ὅσχεϊς τησοὶ δ6 δυΐξιτ, εἴο. Ῥε- 
Οοὐ]1ᾶγ ἴο ᾿υκο, δηὰ ἃ ρσοοῦ (παῖ τῆς ἀϊβοοιγθε 18 
Ῥυϊ ἴῃ 1 ΡΥΟΌΡΟΥ ρῥἷαοθ. ΤῊ 8 ργϑαϊοϊίοη, ἤον- 
ΟΥΟΙ, ςῖνεβ ὯῸ Οἷον ἴο [86 πὶ ἀπὰ ρἷδος οὗ Η!8 
ςοτΐηρσ, ὈὰΣ σδυῦοηυβ ἰμδηὶ ἀραϊπβὲ Ἐχρθοϊίηρ ἃ 
[ει ρ σα] ἰϊησάοτῃ δηὰ {ὺἰυρἢ ποῦν, ϑίπος ἴῃ 6 
ϑυ ετίηρβ οὗ [6 Κίηρ στεῖε ἤγϑὶ ἴο οοπΊς. -- ΒΘ 
τοϊοοϊοα οἵὗἱ {π186 χοπογαῖίουῃ. Τὸ ὕδε ἴδε 11- 
ΘγΆΪγ, 48 Δ ἰητηδίίοη οὗ τῃ6΄ Βρεθαν τεϊδοοη οὗ 
οὔὖῦ ἰ,ογά. Τα νεῖβε8 σοι ἔΟ]]οΥ Ροΐηὶ ἴο ἃ 
νἱ γί] το]εοου ὈΥ ἴῃς σοῦ], ἴο σοητίπυς Ἐπ] 
Η!5 τεϊυσῃ. ᾿ 

ψεῖβ. 26, 22. 866 οἡ Μαίϊ. χχῖν. 37)-290.0. ΤῊΘ 
οοπἤϊπυκα ὉΠΌὈ6]1ε δηὰ σλγοίεβϑηθϑθ οὐ τῆς που] ὰ 
ἴῃ τεχαχζὰ ἴο ἴῃς οσοπιίηρ οὗ τῆς ϑοη οὗ τζδῃ ἷ5 ἰῃυ8 
1Πυβιταϊαά. 

ψεῖβ. 28-30. [πἴ)0 ἄαγο οὗ οἱ. Οομρ. αεη. 
χῖχ., ἰῃς 1116 ΓᾺ] ἐγτυ Πέα]6 58 οὐ το ράββαρε ἰβ 
ἐπμάοϊβεά ὈΥ οὺγ [οσά, ἰπ ἴδε νυἱνὶ ἃ βκεῖο Ἡς 
ἰνεβ οὗ ἴῃς ἀεπίσυςτίοη οὗ ϑοάοῃ. ΤῊΪ5 11105- 
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ἰτδίοη 8 ρδου δῦ ἴο [κὐκς, δηὰ ἃ ξυτίδεσ ὑτοοῖῦ οἔ 
ἢΪ5 ΔΟΟΌΓΔΟΥ. : 

γψεῖ. ἣν ἴὰ ἴΔλ)εῖ δγ. ΤῊ8 45 ὯῸ Γοΐογοηοα 
ἴο ἴῃς ἀδδϑίτυσοη οὗ [οσυβδ] πὶ, ἃ8 Μαῖϊ. χχὶν. 
16-18, Ὀυϊ ἴο ἰἢς ξυαϊΐϊυτα σοπιὶηρ οὗ ἴδ Μαεβϑβίδῇῃ, 
“ἸῺ δαὶ ἀλγ,᾽ (ῃς 884π|6 ἢαϑῖς δῃὰ δρδηδοῃϊηδηῖ 
οὗ δἈσΙΥ Ροβϑαϑϑίοηϑ Ὑ1] Ὁ οΔ]16 ἃ ἔοσ, ΨὩΟ ἢ 
ψ435 Ττοαυϊτοα οὗ [οἵ ἀπα [158 ἔδπιγ (εη. χῖχ, 
17). Τῆς οδιίαβορἢς ἱπιηθα!δίο!ϊΥ ρσγεσοεαϊηρ ἴῃς 
οομΐηρς οὗ ἴῃ Μεβϑίδῃ, ψῃϊοἢ 8 ἀσβοτι δα ἴῃ 
Μαῖϊ.. χχίν. 29-31, ἰ8 ἤθῖε τεέεσγεα ἴο. ΗΟΥ ΖΔΓ 
Δῃ δοῖυλὶ Ῥῃγυϑίοαὶ βιρηϊς 18. ἡωρ] δὰ σδηηοίῖ, οὗ 
οουζβε, ὃὈς ἀεἴεταίπδα. 

νεῖ. 32. ΒΘΙΔΘΙΩΡΟΣ [005 ψὶΐϊθ.0 9:6. Οεη, 
χΧῖχ, 22ὅ. Ηδοτ οτίπις νγὰβ 511} ραγίηρ διίεπίίοη ἴο 
ψιμαὶ δὰ Ὀεδη ἰεξς ὈδὨἰπά πῃ ϑοάοπι, ΠΕΣ Ρυπηίβἢ- 
τηδηὶ νγν3 ἀδβίσα ὕοη 116 ΡρΑΓΟΠΓΥ οὐ ἴῃς ΨΨΑΥ͂ 
ἴο βαίεῖγ. ὅς δᾶ58 Ὀδοοπὶς “ἴῃς ἴγρὲ οὗ δατγί!}]γ. 
τηϊηἀδάῃεββ ἀπὰ 586-566 ῖηρ.᾽ Τ5 σδυτ!οὴ τγ28 
ΔΡΡσορσίδῖα ἴο " ἀϊβοῖ ρ᾽]65,᾽ ϑιηςς 1,οἵ᾽5 να ΓΟρΡΓΘ- 
βοηΐβ, ποῖ ἴἤοβϑε δ σαὶ σάτα ]θββ, θα ἴπο86 ψγῆ0 
δᾶνε ἰδίῃ ἃ β8ῖερ ἰοναγάβ βαϊνδίίοῃ, δπὰ γεῖ ἀο 
ποῖ δΒοϊά ουἕῇ ἰη ἴῃς ἢουΓ οὗ ἀεςοϊδινα 114]. 

ψεῖ. 33. 8411} δϑοὶ ἴο ψαὶπ, εἴς, ὙΠΟΙΘ ἅτε 
ὕχο νἱίενβ οὐ τ 8 νεῦβε: (ἢ Τῆς ϑβεἊεκίηρς ἴο 
ξαὶη, ἴδκ68 ρίδος τὨγτουρῃουΐ ἴῃς ῥτθοεαΐϊηρ ἰἴς, 
δηὰ (ἢς 1055 αἱ ἴῃς ὅπη] οδιδϑίσορῃε. (2.) ΤὨς 
βϑακίης ἴο ρμαΐη, ἴδ κοβ ρίδςς δῖ ἴῃς οδιδβίξρρβῃο, 
δῃὰ [6 ἰο85 δὲ ἴῃς ἀδοϊβίνε τηοτηοπὶ οὗ (6 
οοἴηΐης Ομβ, Μαῖϊ. χ 0, ψῃϊο τείοσθ τὸ 
τῆς σἢο]6 ΡῬγανΊουβ 116, ἕανοῦβ ἰἢ6 ΓΟΤΏΘΥ υἹοῦν. 
-- ἩἩΨΠΟΒΌΟΘΥΨΟΣ 58.411} βανὸ 1οδί ἷδ Εἰἴ8, 2. Ζ., 581] 
ποῖ δαᾶνα οσουηϊοὰ ἢὶ5 Πς ἀδᾶγ ἴο Πἰπλ ἱπ σομηρασὶ- 
8500 ἢ ( σίβξ, --- ΜῈ] ὑσόϑοσνθ, οἵ, “αὐυϊοκεοη ἢ 
ἐς. Τῆς νοτζγὰ ἰ8 ἀδγινεα ἔτοῃῃ δηΐϊτηδὶ ραγιυγίτίοη, 
ἃ5 ἴξ ἴῆς ἀνδηΐβ οἵ (δὶ ΟΔΥ ᾿ Τα Γορσζοϑοηϊδα 48 
τὴς Ραπρὸ οὗ γανδὶϊ τεβυϊηρ ἰπ [6 πον δηά 
ἰοτίουϑ ἰἰξε οὗ (6 Ὀεϊενοσ. (ὀρ. Μδιῖ, χχὶν. 

Ιῃ 118 ραστὶ οὗ ἴῇς νεσβε, 480, [Ὡς τοίεγεηςς 
ἴο {16 ὙΠΟ]ς ῥτεςδάϊηρ |1ξς 866} ΊΟΣῈ ἈρΡΡτορτί- 
αἷς. 
εν. 34. 1 δΑῪ ὑπὸ γοῦ. δο]δπιη Ἰηϊτοαυςοηῃ. 

ἴω [δεῖ εἰσί. ΝΙΡΆΣ 15 ἴῃς ἔπιε οὗ βυγργβα δηὰ 
ΟΙΓΟΥ, ἀπα [86 τεΐυσγη οὗ ἴδε Τιογὰ πδα δσεδλαγ 
Ὀδοη 8εῖ ἔοσίῃ πρυγδίνοὶυ 485 οοουττίηρ δὶ πῖρδϊ 
(ςΒδρ. χίϊ. 3.39] ; Ὀυϊ γε. 2, 26, τοῖον ἴο ἴδ6 
ἀδγ-ἴ της. --- θη ΟἹ 0.0 Ῥεσου δῦ ἴο 
Γακα. ΠΙυβιτδηρσ ἴῃς “οραγαξέορε οὗ ἴῆο586 ῥγτ6- 
Υἱουϑὶν οἱ βεῖὶν δϑϑοοϊαϊοαὰ ἰοροῖθεσ. Ηυβθδμὰ 
διὰ νέα ἂσὸ ηοΐ τοξετσοα ἴο, βοσσόνεσ. Τ ΠΟσα Ὑ}]}] 
Ὀε ἃ βεραγδζίίοῃ Ὀεϊπγσθθη ἴῃ 6 {λιτὰ} δπὰ ἴῃς υῃ- 
ξαϊτ μέ], 48 τγς}} 45 ἃ ζαϊπεσίηρ οὗ ἴῃς εἰεοῖ οὔ οὗ 
(ἢς νοῦ]. ΤῊ]5 1]υβιγαῖῦοη ρζιῖνοβ Ργοιιίηδῃοα ἴο 
τῆς ἔοττροσ ἰᾶςα, (6 παχὶ ἴο τῃς Ἰδιζογ. 

γε. 35. πο νοΐ, εἴς. ες οὐ Μαῖϊ. χχῖν. 
ϊ 
ει. 26 15 οὐχἱττοὰ ὈΥ [86 Ὀεδβὲ δυιῖῃοτ 68, δὰ 

νν8 ὈΓΟΌΔΟΌΪΥ ἰπβεγίεα ἔσο Μαῖϊ. χχὶν. 40. 
νεῦ. 2). ὝἝΟΣο, σὰ ἢ Τρε ῬὨλγιβοοϑ ἢδὰ 

ἱπαυϊτεά πῃ τερασὰ ἴο ἴῃς ξέρεφ,; ἴδε α͵58010168 451 
αὐουϊ τἴ6 ῥίπεξ, ὰὶῖϊὰ βρϑοΐδὶ τοΐσγοηος ἴο ἴῃς 
βοραγδίοπ 7υ8ϊ βροόκδῃ οἵἤ. ὙΠῸῪ αἀϊὰ ποῖ υὑπάει- 
βίδηἀ ἰ18 υπϊνεσβα  γ. ΤῊΝ ΔΗΒΝΕΙ Οὗ ΟἿΥ 1 οτὰ : 
ΜὮΟΣΧΟ [δ9 δοὰν 6, εἴς., Ρτοοϊδὶπιβ [15 υηϊνεΓ58]- 
ἱζγν. ἴῃ Μϑῖι. χχίν. 28, χὰ πη ργεοίβεϊυ ἴῃς 588 
τἰπουρσῆϊ, “σαγοβ85 Ὀεϊηρ 5υρϑειςυςοα τογ ’ Ὀοαγ." 
ΤΒοτο, μουόνοσ, ἃ τοίοσοηςο ἴο ἴλ 6 ἀσδίγυοίίοη οὗ 
7 εὐυβαϊεῃ 15 ΡσορΔΌΪΥ ἱποϊαἀεὰ ; Πεγα τῆς βεςοπὰ 
οοπληρ οὐ ΟΠηδβὶ δ᾽οης 18 ϑροκθὴ οἵ. ΤὨδ ῥχγίη- 
οἷρ]ς 15 ζϑηςγαὶ. 
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ΟΗΑΡΤΕΚ ΧΝΙΙ]. 1-4. 

7υο αγαδίες γερῤεοζέηρ ,γαγεῦ. 166 “ρηρογίμηαίς πάρι; τε ῥζαγέξεσ 

αηα 166 }κΜόδίεαρ. 

Ι ΝῺ δε 5ΡΆΚ6ε ἃ ρασγαῦ]α υπῖο ἴδεπὶ 20 ψὲς σηά, τι τηθῃ 1 χ᾿ 

2 οὐδ ΑΙ ναΥ8 ἴο ῥγᾶγν, δπα ποῖ δῖο ἰαἰηΐ ; ϑαγίπρ, Τβεγε 
45 ἴῃ ἃ οἰἵγ ἃ Ἰυάρε, ψὨ]Οἢ 2 εαγεὰ ποῖ (οά, ποῖῖμογ “ τεραγα θα ὃ ᾿ 

3 ΙὩδΔη: Απᾶ ἴδοῖεὰ 45 4 ΨΙΔΟΝ ἴῃ ἰῃαΐῖ οἸἴγ ; δηα 5ῆ6 σδιης ὃ πηῖο 
4 Ὠΐηι, βαγίηρ, Ανεδηρε τε οὗ πηῖηε δάνειξασυ. Απά ἢε νου]ά πόι ἢ 

ἔου ἃ ἢ]: Ὀὰϊ αἰογναγαά ἢ βαϊὰ ψιτϊη Ὠἰπηβοὶξ, Τουρἢ 1 
5 ἴθαγ ποῖ (οά, ποσ “σεραγά τηδη ; Υεῖ Ῥδοδιβα (Π15 νϊάον ττουθ- ε 

Ιεῖἢ πιθ, 1 ψΜ}} ἀνθῆρε ΠΥ, “ἰθϑῖ Ὁγ ΠῸΥ σοηίϊηυδὶ σοπληρ 5ὴ6 
Απὰ ἴδε 1 οτὰ 5αἰα, Ηδαγ νῇδὶ "τῆς υη)]υδῖ Ἰυάρο « ζοι!. «μδρ. 

7 βαϊϊῃ. Απά 5541} ποῖ (οά δνεῆρε ἢ ἢϊβΒ. ονῃ 7 αἱδςῖ, 

ΟΥΥ ἀΔΥ δπὰ πἰρῃϊ υπῖο Πίτη," [ΠουΡὮ ὁ ἐἢα Βεᾶγ ἰοῃρ ψ]Ὰ 1μ6 πὶ ὁ 9 
8 [1 ἼΕ]] 10 γου [ῃδΐ Βα ΜΠ] ἀνθῆρε {παπὶ πὶ βρεθάγ. Νανογί με θβ8, 

ΜΏΘη τἴῆ6 8οὴ οὗ τὩδη οοχησίῃ, 5}4}} Ὧ6 πὰ "ίδι [ἢ οὐ τδ6. 

Ὁ ΜΕΑΤΥΥ της ὃ 

φαγὶ ἢ 

9 Αμπά Βα βρδῖε} [ἢΪ8 ράγαῦ]ε ὑπΐο οογίαϊη 9 ψηΐο ἢ 2 {τυδίδα 
ῬῬίῃ 1πευηβαῖνοβ ἴδΐ ἴθ ψεγα τὶρῃΐθοιβ8, αηὰ ἀδβριβεα οἴμοτβ : 12 

Τνο τῇθῃ ἐ νψεηΐ ὉΡ ἰηΐο [Π6 ἴδ ρ 6 ἴο ῥγὰὺ ; ἴῃ οἣβ ἃ ῬΏασίβεε,, ΤᾺ ἘΝ ΙΟ 

Δα τὴ6 οἴποσ ἃ Ρυθ]]οδη. 

ο: ῬΡῆ. Ν:. 

τι 2 ΤΈεβς. 
δἰ. 13. 
νες. 4: 
σἴαρ. χχ. 
ἘΠῚ ἼΠῈΡ: 

ΥΩ Ὡς ἐῷος ἷχ. 27. 
ὑὸν χνὶ. 

Ἴ δ. ΥἹ. το. 
ὉΠ: χχῖν. 

2 ἔομπι. 
Ὑἱ, 34, οἷς. 

ἐ ῬΞ. Ἰχχχυ κι. 
" 7ἀπιε5 ν. 7. 
ἦ 19'ἙὈἩῈ οι. 111. ο. 
πηι ἮΞεὍ. χ. 37. 
“ (οπιρ. ἠῶ, ἃ 

ΧΥῚΣ. 
9 ϑεες μαρ. 

ἴηρϑχ. 
Τῆς Ῥματίβθε "βίοοά δηὰ ργαγβά ἤ εἰ 2 ἥϊπες 

(ἢ05 ψ ἢ Ὠἰπηβοῖξ, αοά, 1 τἤδηὶς ἴθ6, ἴῃαῖ 1 δηὶ ποῖ δ οἴῃοσ Ἀκιν ἮΝ 

τΆΘη 476,18 ε ἜΧΟΥ ΓΙ ΟΠΕΥΒ, Ἐπ] 5, Δα] ΓΘΓΕΓΒ, 

᾿Ἰίσδῃ. 1 !εῖ ἵνῖσθ ἴῃ τῆ6 ψΘοΙ, 

ΡοΒ56558.} 
12 

13 

Υ ὅεεὲ Μασκ 
ΟΥ ανθῇ δ5 [ἢϊ15 ρι- χί. 75. 

“] σῖνε ἘΓΏ6Ω5 οὗ ἃ]1} (ῃαῖ 1 5 τ (ον. γ. τὸ, 

δῖῖ. ἶχ. 14. 
Απὰ ἴδε ρυ δ] οδη, "ϑίδηάίηρ ἴδ οἵξ, " νου]ὰ ποῖ ΠΕ ΠΕΣ αὶ. 4. 

ἋΡ 50 Τῇ οἢ 45 ἀξς ογεβ υηΐο ἤδανθη, Ὀυΐ " διηοῖεα ροὴ ἢ 8 :ν (ἴιαρ, χαϊῇ, 

14. Ὀτγεαβῖ, ϑαγίηρ, (οὐ ὅ 6 τῃϑσοῖέα] ἴο πλ6 ἃ 15 5 ΠΏΘΓ. 
[15 δη ψεηῖ ἀονῃ ἴο ἢϊ5 ἤοιι56 5116 4 

οἴδεῦ: ἔοσ "ὶ ὄἌὄνεσγ οὔδ ἴδϊ δχδίθῖῃ ὨΙτ56}} 54}1] ΡῈ δρδϑϑά ; "αὶ 
Δη6 18 ἢς τῃδι ἈΠ Ὀ]Θ ἢ Πιγλ561} 5}4}} Ὀ6 Ὄχδίίθα, 

ἴ6Υ (“εοογαξρρ το ἐλέ δε σμέλογ τέ) 
Δηα τερασζαβα ποῖ 

οὐ ὃ 0 μ. 

9. 15 Ιοηρ δυο ηρ οἡ {Πεῖγ ὈΕ Δ] ἡ 

4 φαη6 Οἵ 
ητίρίοουβ πάρα, {ζ2., ὑυᾶρα οὗ υητὶρῃϊθουβηθ 55 
ΟΥΥ ἴο Πῖπι ἀδγ δηά ηἰρηΐ (σεεογαρρ ἐο δε δεοί αμΐλογ 265) 

Ιτε}1 10 γου, - Ἔτοι, χνὶ. 
63 ; ΠΟΠΡ. 

16 Ἡδοῦ. ἷ γαίλεν ὁ τῇδ ἴῃ6 τ! 
ἦν. το. 

7 8εὲ οδᾶρ 
χὶν. τε 

3 χῇο 
δ ΘΓ 6 Οὐ. 

Ἷ 0»9η127 ΟὟΏ 

10 φὰγ Ὁηϊο 1 5471 4150 
15. οἱ (η6 ταβὶ δὶ πουρῆϊ 18 (η6 γαϑί οὗ ἤδη Ἐ ρεὶ 
16 1η)6 16 γαῖ Γ 1 ἢ Ιοα 18 Ὅυϊ 

ΟΟΝΝΕΟΤΙΟΝ. ΤῊΪΐβ ββϑοϊοη Ὀδϊοηρβ ἴο τῇς ὈδδΙΒ ἃ τοβοιι Ὀ]ησα ἴο {πΠδὶ οὗ ἴδ υπ͵υβῖ βἴαν- 
ϑᾶτης ῬΕτΟα 85 ἴῃς ρῥγεζεαΐηρ οης ; ἴδε ἤγβι ραγ- 
Δ Ὁ]ς Ὧ45 ἃ οἷοβε σοππδοϊΐοῃ οὗ «πουρς ψἢ ἴῃς 
ΡΥεαϊοιΐοπΒ σοποογαίηρ ἴῃς Γσοπηϊηρ οὗ ἴῃς ὅοὴη οὗ 
τῇδῃ, ΜῈ ἴῃς βεοοπα βθοῖηβ ἴο πᾶνε ᾿ττη ἀἸ δία] 
[ο]ονεα. Τῆς ὕνοὸ σοπϑοϊζυί, ἃ5 ᾿ς ΟΥς, ἃ σοτὰ- 
ΡΙεῖε μοΪ6. “1π οτάεσ ἴο επὰ {κε (86 ν]άον, 
οη6 πγιδὲ μβᾶνε Ὀερυπ κα ἴμε ΡυὈ]σδῃ ; δηὰ ἴῃ 
οΥάεῦ ἴἰο δοὶ 8ἃ8 γε} κ] εββϑὶ οὗ σοπβοίθδηος 848 [Ὡς 
[υάρο, οῃς. τηυϑὲ μαναὰ ἴῃς Βεατί οὗ ἃ Ῥῃδσχίβεα ἴῃ 

ΒΟ ἢ ΓΝ Οοβίοσζεο). Τῆς ἔἤτβὲ ρᾶγδῦϊς 

ατὰ (χνὶ. 1-13}, δῃὰ [πὲ 1 τνὰβ δά ἀγεββεά ἴο ἰῃς 
αἰβοῖρ]εβ.; [56 βεοοηά ἴο ἴμαΐῖ οἵ τῇς ρτγοάϊγαὶ 
80ῃ (χν. 11-22), θείην 4180 δα ἀγεββεὰ ἴο ἃ συ ὶάθγ 
οἴτοῖα. 

γεν. 1. ὕδπίΐο ἴδοπι, ἡ. 4., (Π6 415. }Ρ}68. --- Τὸ 
[5 θηὰ, ποῖ ἴῃ ογάου τῃδί, θυ ἐσ «“ἤστσυ, ιμαὶ [ΒΟΥ 
(πε ἀϊβοὶΡ] 65) οὐδαΐ αἰσσαγθ ἴο ἈΣΔΥ. (ΟΙΏΡ. Σ 
ΤὮς58. ν. 17: "ῬΥΔΥῪ ψιϊουϊ σοαβίηρ.᾽ Τῆς ἰΑ- 
[ΕΥ Ταΐοτβ ἴο (ἢ6 δε] ον σ᾽ 8 Ρτενδι ἰηνς ἔγατης οὗ 
τοϊη; (818, ἴο υππελσγίδὰ ρεϊ πη ἔοσ ἴῃς 5δπης 



ΓΗΑρ. ΧΝΠΠ. 1- 14} ΤῊΕΞ ΟΟΘΡΕῚ, ΑΓΓΟΚΌΙΪΝΕα ΤΟ ΚΕ. : 

οὐ]εςὶ Ὀ6]ανεὰ ἴο θὲ ἱπ δοοοσάδῃηος νυ Οοα᾽β 
δ ἢ {τ βῆονβ ἴῃς οοπῆϊοϊ οὗ ῥταγδσ ἴῃ ἐπε ἀΪ5- 
(τοβϑϑὰ δηὰ βυβοσγίηρ αἶβο 0 ]6. --ἰλὐὴμοῖ ἴο ζαϊπξ, ποῖ 
ἴσο Ὀε αἰδοουταρεα. ὙΠα ἀἄδηροσ οὗ αἰβοουγαρα- 
ταθηϊ ἃγίβοβ ἔσοῦὶ ἴῃς ἀε]ΑῪ ἰῃ τοοοϊνὶηρ Δ δη- 
ΒΨΕΥ, 116 ἴῃς ὁ Δανεσβδσυ ̓  ΟΠ 65 ἴο ὨδΓΑ85.᾽ 

. εῖ, 2. [πἃ οἱΐγ ἃ ἦπάεο. ΤὮΔδ οΟΤΟΙΑΙΥ τὰῦ- 
ηἰςῖραὶ Ἰυᾶρε, ἀρροϊπίδα ἰῃ δοοογτάδηος νἢ Ὠευῖ, 
χν!. 18. -- ἯΔΟ οαχοὰ ποῖ Θοὰ, διὰ τορατάἀθα ποῖ 
8. ΤῊΣ ἀχρχεβϑϑίοη 5 ποῖ δὴ Ὁποοιμμοῃ ἀ65- 
ἱσπδιίίοα οὗ δὴ ἀηρτίης! ρΙοα δηα σέο κ]685 ρῥεζϑβοῃ. 
ἘΚειϊισίουβ. πιοιΐνεβ ἀπὰ ὄνοη 580014] ἰηθυεποαβ 5εῖ 
ὯΟ σἤεοκ ἴο Ὠΐ5 5618. 5} γϑοκ] 55} 658. 

ψετ. 3. Α σἱάον ἱπ [δδΐ οἱἵγ. Τῆς ΟἹὰ Ταϑ8- 
ἰλιπεηΐ ΒΡΘΟΙ8Π}Ὺ ἀσηγαηάεα ἰυά!ο]2] ρῥτοϊεοῖϊίοη ἔοσ 
ψιάονθ. Τῆς 50ΪΟΥ ΤΔΥῪ Γορσγεϑαηΐ ἴῃς εἀκγελ. 
-- ΑὐΘβο Ιὴ6 ΟὗὨ ΙΩΥ̓ Δάνοσδαυ. Τῆς Ἰυδίϊςς οὗ 
ΒΟΥ οδυϑε 15 παρ] δα [Ὠχουρῆουξϊ. 8586 ἀο068 ΤΏΟΓΕ 
τδὴ δ8Κ ἔογ ἃ ἀδεϊβίοη ἴῃ ὯδΥ ἕδνου, 5δῆ6 ἀδσπηαηαᾶβ 
Ρτοϊδοξίου δηὰ τεαυΐϊαὶ. Τῆς ΟΒυτοῦ οὗ (Ἡγιβῖ, 
Ρειβεέυϊεα ἔογ ἅρθϑ5, βῃουϊὰ ργοβοσ [ἢ]5 τεααδϑί 
ἴο Οοά δ]οπα. 

νεῖ. 4. ἘῸΣ 8 ΨἘ16. Νοῖ ποοοβϑΑΤΪΥ, ἴοΥ ἃ 
Ἰοὴρ {ἰπ|6. -- Ηὸ πΒαϊὰ τὶ ιὶμ Ὠἰπιδο, εἴος ΤῊ] 
ΒΟ] Π]ΟαυΥ τανεα]β ἴῃς υἱοῦ! ἀρδηαοηθβα σμδγδοῖου 
οὗ ἴῆς τλδῃ: ἢς ψὰ8 ποῖ δδβδιηθαὰ οἵ ἢ18 οὐ 

, ΓΟ] εβ5η688. 
ψεῖ. ς. Βοοδῦδο [56 σΨἱᾶονν ἰσου θὲ τη. 

Ἧς 15 ὙΠΠῺΡ ἴο ρὶνε ᾿υβῦοσς, Ποῦ ΡῊ ἔοσ ἃ ν ΕΓ 
πη]υ8ὲ τεαϑοη. Ενθη ἔγοπλ δυο ἃ τδηῃ ἐμεῤο»ί- 
μεν σᾶπι μαϊῃ 115 ἐμὰ ; ἔγουι ΒῈΓ ςοπαποὶ ἈΠ Ποτῖο 
ἣς ἰηέοσβ [πδὶ 5886 Ψ}}} ρεγβίϑὲ δπὰ ἔσο ]ς ̓ἷπὶ γεῖ 
ΤΏΟΓΕ. -- 880... ΨΘΑΣ τΔ9 ουἵζ. ΤῊ ᾿ΠΕ͵Δ] πλδδη- 
ἴῃρ 8: "]1εβϑῖ 8ῆ6 βιηϊ6 τη6 ἰῃ ἴῃς ἕδος, Ὀδδὶ ΓᾺΥ͂ 
ἔλος ὈΪΔῸΚ ἀηὰ Ὀΐυς. ΤῊΪ8 18 ἴο 6 ἰδίῃ, ποῖ 11 ετ- 
41}, δας ρυγαῖίνο!ν, 85 βεϊεηρ ἔοττ [ἢς του ]6- 
βοῆχε οἴἴἼεοίβ οὗ ἃ ψοϊηδη᾽β ᾿ἱποδϑϑδηΐ ἀδπιδηαβ, 
ψοτγΥης ἰηἴο σοπιρ]ίδηςς οας ΠΟ ἔδατγεα ποῖ αοὰ 
ἀπὰ τερατάδα ποῖ απ. Ουγ Εοτὰ ἄγεν Ηἰδ5 11105- 
τταϊῖίοηϑ, ποῖ ἔγοσῃ ἰἀθδὶ οματγδοίεσβ, υυΐ ἔσοῦλ Ρ6ο- 
ΡΪε οι Ηε βὰν ἀροιῖ Ηΐ. Οοιρ. [6 Του- 
ἀυςῖ οὗ ἴῃ ἀἰ5ο 0 [ε5, Μαιξ. χν. 22. 

ψεῖ. 6. ΤῈθ ππΐαεὶ ἱπάρο, 11|., "τὴς Ἰυάσε οὗ 
πε Ὠϊεουβη 658. ΤῊΪΒ 15 εἰηρῃδῖς ἴο ἰεδαὰ ἴο 
ἔμε σοπο]υβίοῃ ἴῃ νου. 7. 

γε. 7. Αμπὰ δ8}}81}} ποῖ οὐ, εἰς. Μυς ποτὰ 
τΘη, βἴπος ἀοὰ 8 ποῖ δἂη υπ͵υδῖ Ἰυᾶρε, δβῖπος 
ἴῃς νἱάον 18 ποῖ ἃ ἔοιβδκϑη οῃς, Ὀυϊ ἷ8 οἷθοΐ, 
Μ11 Ης δεᾶῦ ἱπιρογίυπαίς ρὑσγᾶγεσ. ὌΝ Ὦ16 (15 
8 ΔΡΡΙΪΟΔΌ]ς ἴῃ ἃ οοτιδίῃ τπδαϑυγα ἴο ΘΥΟΤΥῪ ἰη- 
ἀϊνία αὶ Ομ βείαπ, δπὰ ἴο 411 Ὀοάϊεβ οὗ (ἢ γις- 
εἰδηὴβ8 ἴῃ ΘΥΕΣΥ ἂρ, ἴῃ6 τηδίη ἀρρ]ςαίίοη 15 ἴο 
ἴηε εἰδοῖ 848 ἃ οοἰϊεςῖῖνε Ὀοᾶγ, ἴο ἴῃς πα] τε- 
Ιεαϑε ἔγομι ΠῈῚ ἀδὺβ οἔ βοιτον δὲ ἴῃς σχείυγῃ οὗ 
τῆς 1οτά. --- ἯΟ ΟΥΥ ἴο Εἷπι ἄδν ἀπὰ πἰσΐ. Αἡ 
ἐχῃογίδιϊοη ἴο ἱππιρογτίυμαϊς ὑγάγοσ, ἃ58 ΜῈ }}] ἃ5 ἃ 
τεαϊοϊίοη ἐμαὶ σὰ 8 οἱδοῖ νὉ1}} ποῖ 411 ἴο οὔξετ 

11. --ο Του Ὧ6 ἐδ Ἰοηρ- δ οχίηρ ἰπ (μοὶγ Ὀαλια]ΐ, 
Οοὰ ἰ5 ἴῃ σεῆσσαὶ Ἰοηρ-ϑυδέετίηρ, Ὀαΐ 1Π]5 15 ἱπαρ- 
ΡΙορτίδῖς ἤθσα. “Τμαὶ Ης ἰ5 Ἰοπρ-ϑυβετγιηρ ἴο 
Ἦ!8 ρῥεορὶς ἰβ8 ἱπιρι δὰ πὰ ἴῃς ἢτγϑι ραγί οὗ {8 
γοῖ86. Τῆς δ6βῖ βεῆβ6 βθδῃβ ἴο ἢ : “ἴπουρῃ Ηες 
'5 Ἰοηρ-βυ ει ηρ, ἡ. Φ., ἀεἰαγβ ἴῃς νδῆροδηος Ἰυϑὶ 
ΒΡΟΚοὴ οὗ, “οῃ ἰπεὶγ ὈΦΒΑΙ δ, ΟΥ “Ονοσ ἔδεπι, 
οἰ ΠΟΥ “οη ἐπε ῖγ σΆ56,᾽ ΟΥ̓́“οα {ποὶγ δοοουηϊ.᾽ ΤῊ 
νίενν (Παϊ [Π]15 15 ἃ βεραγδλίς φυδβίοη : [5 Ης νοηῖ 
ἴο ἀεἴαν νυ ταβρεοῖ ἴο τε πὶ δπὰ {λεὶγ τεαυεδίὶϑ ἡ 
Β6 618 ἴο Ὀ6 Ορροβεὰ ἴο ἴῃ 6 ΨΟ]6 οουγϑε οὗ ἴῃς 
ΡΑΥΑθΪῈ. ΤοΙΑΥ ΤΑΥ͂ ὍὈ6 “Οἡ {μεῖὶῦ Ὀεδδὶ,᾽ ἀπά 
ἴδ ΡΥΟΡΟΙ ΔηβοΓ. 

γεν. 8. Σ δὲὰὺ ποῖο χοῦ. Ουγ 1 οτὰ ΔηϑοΣ5 
ΗΪ5 οὐνὴ αἰ ἰδ51]1οη.--- ΗΘ ΔΥΘΙ 59 ἴποπι δρϑοᾶ- 
ἴγ. Νοὶ 5υάάδηϊγ, θυϊ αυϊοκὶγ. [Σ νεσ. 7 Ὀς 

463 
Εχρ]δίηβα : 15 1 Ηἰβ ΨΑΥ ἴο ἀδῖδυ ἰπ τ δὶγ σᾶβ86 ὃ 
[δὴ (ἢ ]5 15 [ῃ6 ἐχρεοῖϊεα περδῖϊνε χερὶγ. Βαυῖ της 
ἀνοηρὶπηρ Ὀεοϊοηρθ ἴο (ἢς οσοτϊηίης οἵ ἴῃς ὅόοη οὗ 
ΙΔ}, ῬΕΪΟὮ 15 5111} ἐμέαγε αἰΐζου οἰ δθη οδηζυγίε8. 
Ἡονενοσ Ἰοηρ ἀο]αγεα ἴῃ πιδη᾿8 ἐϑιϊπηδίϊοη, [᾿ς 
ἀδλγ οὗ ἐμὲ 1οτὰ ν}}} 4 φυὶςκὶγ ᾽ οοτῃς, ἃ5 Οὐὰ το- 
ΑΥὰ8 ἴ. Βοίῇῃ ᾿ἰάθαβ δὰ δὄνεῖ σοπ)οϊπεα ἴῃ τἢ6 
εν Τεβίδιηεηϊ ἴο σοιμδῖπε πα ἰεβϑοηβ οὗ Ρᾶ- 

ἴΐδπος δηὰ ἢορο. --- ἜΘ: [δ 80} οὗ πβδι οοτρθίδ. 
ΤὨαο βεσοηᾶ οοϊῃίηρ οὗ (τβὲ 15 ἐν θηον πηεδδηΐ. 
-- 1} "ο Βπὰ ζαὶτι οἱ [89 ϑασίὰ ἘΞ [τ 18 ποῖ ἰπὶ- 
ῬΙΙςα τἴλδὶ ἴμοτο ψ1}} ᾿ς ὴο ξαϊτῃ δὲ τῆδς {ἰπι6, Ὁ 
ΟἾἶΪΥ ἴμδΐ 1 5 ἀουθδίυ τ εῖθον [Ὡς [διἢ Βρόκεη 
οὗ Ψ111] οοππυς υ01}] ἰηδὲ 6. Ὁ Βαῖ ἔαϊτῃ ἀοο8 
ΟΣ [τὰ τηοδη [Ιξ Ηδ τηϑδῃβ βανὶηρ ἰδῆ [ἢ 
ΗἰΪπιβο]ξ, ἐπθη [Π6 φυσϑιϊοη Ροΐϊηΐβ ποῖ ΟἿΪΥ ἴο ἴῃς 
ἼΡΕΕΙΥ (4}}1ῃ}ᾷῦ ΑΥΔΥ Οὗ ΙΏΔΩΥ ῬὯο ποατὰ ΗΠ 
ἴδῃ, δυϊ 4180 ἴο ἴῃς στοαὶ δροβίαϑυ ψῃϊο ἢ ψ0}}} 
Ρτδοθδάς Ηἰ58 Ἴοοῃπληρ (2 ΤὮΘ58. ᾿ἰ. 2). Βαϊ [ἴ 15 
ΤΆοΥα Ργοῦ Δ ]ς ἴμᾶὶ Ηδ τεΐειβ ἴἰο ἴῃς κἰηὰ οὗ 811} 
5εῖ ἔσο ἰπ τη6 ραγδῦ]α : ἑδί τἢ γῆ] ἢ ἐμά υγεϑ ἴῃ ἰπὶ- 
Ῥογίυηδία οὐκ ἰεὶ Τῆς χυσδῆοη ἴδῃ ᾿πλρ]165 ἴπδῖ 
1} 6 ιτ|4]8 οὗ τῆς ἐδ ἢ δηὰ ρδίίεπος οὐ ἰἢς Ἄσμυγοῖ 
ἀυπηρ ἴῃς ,οτγ 8 ἀεῖαγ Ψ|]1 Ὀε 80 ριεαὶϊ ἃ5 ἴο 
τᾶκα ἱξ ἀουθυ} τ οῖΠΕΥ δυο ἱπιρογί ὩΣ Ὑ ἔοσ 
ἴῃς 1,οτγα 8 τεΐυγῃ Ψ}}} Ὀ6 ἴῃς τὶς τὰ [ἢ ἋΔΥ οὗ 
Ἠ!85 Δρρϑλγίηζ. ΤῊΪΐβ νἱεῦῖν ἀο68 ποΐ δῃησουγασο 
ἴῃς ονοτ- ΣΙ ΟΟΥ Υἱ Ὁ ἰδδῖ ἴῃς αἀδγν οὗ ΟὮγ5ι᾿8 
{ται ρἢ ὙΨ11 Ὀ6 Ψ ἤδη Ηἱΐ5 Ρδορὶς ἤδανα Ὀδοοπια 
ΜΟΙ ον ἰὼ υρθοτ. Οη τὰς οἰμαῖ μαηά, 1ἴἴ ἀρτοαβ 
τ της ταργαβεηίδίοηβ γορϑδίθα!υ τηδάθ, τπδὲ 
1ῆε οοτιΐηρς νι1}} θ6 δὴ ὑπεχρεοϊεα οης ἐνϑῃ ἴο γϑδὶ 
ὈοΟ]Ιονοῖβ. Τῆς ΒΡρ6ο8] ἔοστῃ οὐ ἔδιτἢ ἢ] ἢ ψ1}} 
Ὀς Ἰλοκίηῃρ 18 ἐδ ἢ ἴῃ τῆς τεϊυσγη οὗ τῆς Τογὰ 88 
δνϊἀεηςοεα ὈΥ ἱπιροτίππδίς Ῥγάγοῦ ἔογ ἴῃ 6 Βδϑβίθη- 
ἱπρ οἵ (μαῖ Ἔνϑηῖ. 

Ε΄. 9. Ἐπὶ Ρ6ΣΔ]6. ΤῊΣ ραγαῦ]ς σοηϑβίβῖβ ἴῃ 
115, τ[ῃδιὶ τῆς ἔπνγο ροῦβοἢ5 γοργοϑεηῖϊ ἴτγο 0145568. 
-- Το οοτίδίῃ. Τὸ ἴπόπὶ, ποῖ σοποογηΐϊηρ ἴΠ6Π], 
ἤεηςς ΠΟΥ τεῦ ὑγοσδ οὶ ἢοῖ ῬΠδγίβθαβ. --- 7.0 
(τυδίοὰ ἐπ πθχλδοῖνοῦ δὰ δοῖ [89 τϑεῖ αἱ πουρδί. 
ΤΒΟΥ ψοῈ Ῥμαγβαίςδὶ δὲ Ὠδαγί, ἰὩουρ ποῖ Ὀ6- 
Ἰοηρίηνς ἰο ἴΒαὶ ραγῖγυ. ΤΏΘΥ τεργαβοηΐ ἃ ὨυμΊοῖ- 
οὐ οἷἶα585β. Το βεϊτρ ἴῃ6 τεϑὲ αἱ πουσῃϊ 15 ἃ 
οοηδδαύυξηςα οὗ 56]-τὶρ ΠιΘΟ 5} 658. 

γεν, το, Γνο τϑιῃ ψομΐξ ὉΡ ἱπίο [89 ἔθ: ρ]9 ἴο 
ῬΙΑΥ. Το ἴδρ]ς ν»δ ΟἹ Δη εἰδναϊίΐοῃ. δ΄'ποθ 
16 Ῥάββονεσ ννγὰ8 Δρριοδο;ίηρ, δπὰ ϑδοηηθ οὗ ἢ 18 
ὨΘΆΓΟΙΒ ΕΓ ῬΥΟΡΔΌΪΥ οὐ πεῖν ταῦ ἴο [οσ 52] πὶ 
ἴο ᾿οΥβρ ἴῃ ἴῃς ἴοαρὶς, {μ6 τοΐθσεπος 18 νΕΥΥ͂ 
ἀρί. 
ἔγει. 11. ΤῈ0 ῬΏΔΙΙδοΟ δβίοοὰά. Τῆς ΡυὈ]]σΔη 

4150 βἰοοά, Ὀυϊ [86 ψογὰ ἤδσα υβεὰ ᾿π0|168 [δὲ 
ἐμ Ῥηδσγίβες ἴοοκ ἃ ροβιοῃ οὗ σοπβάδποοσ, ἃ σοη- 
βρίςυουβ οὔς δῖ 4}1 Ἄενεηΐβ (οοπιρ. Μαίϊ. νὶ. 5). --- 
Ῥγαγοὰ ἴτ5 τἰῸὰ Ὠΐπι8017, 1. 4.,ὄ ἴ᾿ο Πἰπλβ6 1, ποῖ 
ΟΥ̓Δ], βίποα Ὧς ψουα ὨΑγαὶν νοηίυτε ἴο βρβαῖϊς 
[ἢυ5. Βυϊ (16 ρῆγαβε ἀουθι]688 δἰ] υάδ5 ἴο {πὰ 
ἕδλςοϊ [ῃδῖ ὮΪΒ ὈΓΔΥΟΙ 5 ποῖ ΓΘΔΙῪ ἃ σΟΙΏΓΔΌΠΙ ΠΣ 
ψ ἢ Οοά, Ὀυϊ ἃ σου ηῖηρ νἸτἢ ὨΙπη56]ξ. --- θοᾶ, 
Ι ἴδηὶκ [8006ὅ.0Ό. Ηὀς αἱὰ ποῖ τληκ ἀοὰά, δυϊ 
Ὀοαϑίεα. [ξ 15 ροβϑίθὶα ἴο ἰμαπκ Οσοὰ ἔοτ νῆδὶ 
Ἧ6 ἀο δηὰ Ὀεοοὴης ποσὰ ἤδη οἰοΥβ (1 (τ. χν. 
9, 10), Ὀυϊ βυςοἢ ἃ τη δη Κϑρινίηνρ 5ρτίηρϑ ουὐἱ οὗ (ἢς 
τηοϑὲ ὑῬτγτοίξίουπμα δυτ]}γ. --- Ηοΐ 85. [009 χοδὲ οὗ 
θη. δε ΠρΡὨϊεουβηθ88 8615 δῖ πουρῇῃῖΐ, ποῖ 
“οἴδογβ,᾽, Ὀυϊ “1δς τοϑὶ οὗ τγξδῃ ;᾽ 848 ἰξ πο ομϑ οἶβε 
οουϊὰ Ὀὲ 50 δοοδερίδο!α ἴο σοά, Τμὰα Ῥδδγίβεα 
ἴδ βυδαϊν]65 ἴἢ6 ταϑὶ οὗ θη ἱπῖο οἱἶδϑ8568 : 
ΟΧ(ΟΣ ΟΣ ΟΣ, ππΐπδί (ἰη ἰῃς ταβιτοἰεα 5επβα οὗ 
ἴῆοβε Ο δοῖ τῃ}υ8Ὲ]γ, 1Π|6ρᾺ}}γ}, δά! το σα 
(ἴο ὍὈ6 ἰάκθὴ ἸΠ1ΕΥΔ}]}}, ΟΣ οΥϑῃ 858 (πὶ Ῥῃὺ- 
Ἰοασ. “Ἐνεη᾿᾽ 18 σοηϊοιιρίθουβ ; ἰὰ ἀο65 ποῖ ἱτ- 
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ΡἾΥ ἴδδὲ ἂς οοηβίἀετεα τῆς ΡῈ] ολπ 45 1685 υἢ- 
ψοστὴγ ἴηι, ἴῃς οἴδεῦ οἰα58658. Τῆς ΓΠληκβρίνίης 
ὙΔ5 ποῖ οΥ ἔσχοοάοχμλ ἔγοτα ἴδ6ϑ6 βίη, Ὀυϊ ἕο ἢ18 
ΒΌΡΟΙΙΟΓΠΥ ἰο 5ἰπποῖβ; δηὰ δε ἱπσοάυσοςβ ἴῃς 
ςοποζεία δηὰ δοΐυδὶ βίηπον (6 ρου] οΔη). 

ει. 12. 1 ζαδί ὑσῖοο ἐπ [80 τοῖς, Η:5 δεῖβ, 
ἢς δἢϊττηβ, βϑυγραββ ἴῃς σεαυϊγεπιθηῖβ οὗ Οοαβ 
ἰαν. Βυῖ οἠς ἔλϑί 8 οοϊηπιδη δα ἰῃ 16 ἰᾶνν, 
ὨΔΙ,ΘΪγ, οἡ ἰδ στοδῖ Υ οὗ αἰοπεοιηεηῖ (1μδν. χνὶ. 
29; Νυῃ. χχῖχ. 7). Τῆεβε νοῦ ἱπογδίοσα ῥχὶ- 
ναίες ἔαϑῖβιυ Μοῃάδυβ δηὰ ΤὨυσβάλγβ πεῖε ἴδε 
5118] ἔδϑὲ ἀδυβ. (οιῃρ. Μδίϊ. νἱ. 16-18. ---ΟἹ αὶνο 
Ὡ)ο6 οὗὨ 411] Δ 0 1 κοῖ, ηοὶ οὗ τῆδὲ μ6 Ροβϑβεββεὰ, 
Ὀυΐϊ οὗ πῆδὶ πε ραϊηεά. ΤῊΣ ἂν τοαυγεα {{Π68 
ΟἿΪΥ οὗ {μα ἔγυϊ5 οὗ ἴμε δεϊὰά, ἤοςκβ, δηὰ ποτὰβ8 
(1μεν. χχνὶ!. 29 ; ΝΌπι. χνἹἱ. 21; Ὠδαΐ. χὶν. 22 ; 
οΟΙΡ., ποννανοῦ, ὅδη. χῖν. 20 ; χχν δ. 22). ΤῊ 8 
ξαὶῃ, ἢ6 ἔεϊί, γγὰβ ἀὺυς ἴο ἢ18 οὐσπ ρῥγυάδηςς, ἀπὰ 
γεῖ, ἢΘ 88γ5, 1 γσῖνε σοἀ τοῖα ἴμᾶπ Ηδ οἰαἰ 5 ἴῃ 
ἴδε αν. [{ 8 δαϑίεσ ἴο 866 [ῆς ξο]]γ οὗ ἴε Ῥμασγ- 
86 Θ᾽ 5 ὈΥΆΥΘΓ [ἤδη ἴο ςοα8ς6 οἴευίηρ Σὲ ΟΌΥΒΟΙνΘ8. 
ει. 12. Βιίδπάὶ ΘΙΙΏΡΙΥ βιδηαϊης, ποῖ Ρι- 

ὕπρ Εἰπβεὶξ ᾿πίο δὴ διιτπὰς οὐ ροβιοη. --- ΑΖῈΣ 
ΟΥ̓. ῬτΟΌΔΌΪ, ἔτομι ἴῃς βαποίυδυυ, ἔμυβ ἱηάϊολῖ- 
ἴῃρ δὶβ Βυμα } Υ Ὀεέοσα αοά. Ῥοβϑβίθ)γυ, ἴοο, ἔγοσζῃ 
ἴῃς ῬΠΑΓΙΒθ68 ἴἢ}85 ᾿παϊολθηρς (μαὶ ὃς αἱὰ ποῖ 
ἄδοι Ὠἰπιβοὶ]ξ ἃ5 οἴου τηδη, υξ τού] Ὀοδῖον 
πε, 9561} 6 ννὰ8 ποὲ τη Κίηρ τὰ οἢ οὗ οἴοΓ8 ; 
ἴΠ τηδίῖοτ ᾿γὯδῤβ Ὀεΐτεαη τ ἀπα σοά δ]οπςα. --- 
Ὑουϊὰ ποῖ Ι ὑρ, εἰς. ΤῊ δἰπίβ τῃαϊ ἴθ 6 
Ῥμασγίβοα μδὰ ἄἀοπε 50, ἀουῦι]εβ8 Πρ ὑΡ ἷ8 
μαπάβ 2150, ἃ5 ᾿νγ85 ἴῃς ουϑίοῃμ. --- Βιηοῖο Ὄροπ ἰδ 
Ὀτοδαῖ. Το υ808] σεβίυχα οὗἨ βοστγονῦ. --- αοἂ Ὧθ 
ΣΩΘΤΟΪ ὮΙ, οἵ, ὁ Ὀε Ρῥχορὶταϊεά,᾽ δα άτεββεά ἴὸ Οοὰά, 
ποῖ δῃ ο͵δου]αλίϊοῃ. --- ἸῸ 9 ἃ εἰηοσ. ΤΉΣΊΕ 15 
ὯΟ οοτῃρδγίβοη Ψ] οἴπεῖβ. Ηδ τῆϊηϊ8 οὗ ἢΐπη- 
861} 25 ἰμδουσῇ δε ψόσε ἴδε ρτεδὶ δῃπὰ ΟἿΪΥ 5:06 Γ. 
Α5 ἔπε Ῥμαγίβες ὑσγουα!υ ξᾶνε (δηκ5, ἴμ6 ρΡυδ- 
᾿Ἰοδῃ ΠΌΤ ΙΥ Ροι ΠἸοηΒ, ἀπά ἔοσ ἴἢς οπς {πίῃς ας 
ἴηοϑί πεεὺβ8β. Ηον Οοὐ οδὴ ὕε τηϑγοϊι} ἴο 5ἰῃ- 
ΠΟΙΒ 8 ηοὶ ἀδοϊαγοα δόσε, βίῃος (ἢ σχιϑὶ δὰ ποῖ 

ΤῊΗΕ ΘΟΟΘΡΕῚ, ΑΓΓΟΚΌΙΝΕ ΤΟ [{ΚΕ. [(βμαᾶρ. ΧΥΠΠ). τ-43. 

γεῖ αἰεὰ ἔογ βίππεβ. ΤῊ ρεϊἄοῃ ἰ8 [δες ΟὨΪΥ͂ 
ΟἿς ἃ Β'ΠΠΟΥ Οδῃ ΟΒΘΓ ΟΥ ΤΔΥῪ ΟΠοΣσ, Ὀπ ἰξ ΤΑΥ͂ 
δα οδὴ δ Δηϑνεγαα ΟἹἿῪ ἕο ( Ὠχίβι᾽ 5 βδίκα. 

Ψεῖ. 14. 1880 πυδῖο γοῦ, δο]ειηη δρρ οδίϊοιι, 
- ΤΒ19 τῶδη, ἴῃς ρῥυδ]ίοαπ, τψοῦΐ ἄτῃ [6 ὲ8 
Βοῦδο, τεϊυγηοὰ ἢοιηςε, ᾿υδεβδοᾶ, ἐ. ἐ., Δοςερίεα 
αοα 45 τρίδουβ, ἴῃ τὴε νοσῪ 56ηδε ἴῃ μος 
ῬΔὺ] υ86ὲ5 ἴῃς πογὰ ἴῃ ἢ15 Ἐριϑ:|65, [ῃδὶ ἴο ἐδς 
Ἐουιδηβ Ὀεὶηρς δὴ εχίεπάεα σοπιμοηΐδτυ οὐ ἐδ15 
δβιδίειμηθηῖ. Ουγ 1,οχὰ ᾿ΏρΡ]165 ταὶ τὰς Ρυ ] ]οΔπἾ 8 
ῬΓΑΥ͂ΣΙ ΜΆΒ Δηβπογοῦ, αὶ σοά τηογοΐδι ἴο 
1ΠῚ8 Β'ππασ, δηᾶὰ (158 15 ὑσΘΟΒΕὶῪ τυ βαῖ 18 τηεδηὶ 
ὉγΥ δ με νόθος οθαὴν ὨΔΙΏΕΪΥ, ᾽5. ἐογρίνίπρ ΟἿΓ 531} 
δ δοοορίηρ 8 45 τσ ϊοουβ. --- ΒαΙθοΣ ἴδει [86 
οἴδοσ. Οὐ οτὰ ἰ8 νεγῪ ἐουθεδγίηρ ἴῃ Ηἰ5 ᾿υὰρ- 
τηδηΐ οὐ ἴδε Ῥμδγιϑεαθ. Βαυῖ Ηδ οογίδί ΠΥ τλθδη5 
1μδὲ (ἢς Ιδἴϊοσ νγὰβ ποῖ 5 δεα, ἔοΓ ἢ μδὰ ποῖ 
Δ5 εα ἔογ 118. --- ΒΟΌΣ, Α ροῦοΓαὶ βἰδίεσηθηϊ, οὔἴΐεμι 
τερελιεα Ὀγ οὔ [τὰ (ςΒΔΡ. χὶν. τὶ; Μδῖϊ. χχϑὶ. 
12), ψίνεβ ἴῃς στεᾶβοῃ ἔογ αὶ δὰ Ὀδδῦ βαϊά οἔ 
[86 ὕνο τΏξῃ. --- ΕΥΟΣΥ͂ 06π6 ἰδεῖ οχδΙ δ Ἰεὐπιδο ῖ, 
ἃ5 1815 Ῥηδγβεαε ἀἰα ἴῃ 8 56] -τἱρῃϊοουβηςββ, 
8.411 ῦὉθ απ ]οὰ, Ὁ αοὰ, το ἀοεβ ποῖ 705} ῈῪ 
Βυςἢ ; Ὀπῖ 6 18)8ὲ Βυτ ΘΕ αἰπιδοὶῖ, 5 ἴῃς ρυὉ- 
Ἰοδη ἀϊά, 5.41} Ὀ6 οχαιἱοὰ, ὈὉγ ἀοά, ψο ᾿θᾶγβ δῃὰ 
ΔΙΒΎΓΕΙΒ (ἢ6 ΡἈΓΔΥΘΙ.. ΤΏλί ΔΏΒΨΕΙ νγὰ8 ᾿υ51182- 
ἄομ, ἢδπος οὐ ἴῃς στοαὶ ὑυίποῖρ]Ὲ 850 οἔΐοῃ βεῖ 
ἔοτίἢ, ἴδε ρυδ]οδη ττεῶὶ ἀονγῃ ἴο δἰ Βουβςε ι8ἴ- 
Βεὰ ταῖδοσ ἴδῃ ἴδε οἴδεσ. Τὰς ῬΒδγίβεθ, ἰμπουρἢ 
ΤΕΥ ΟΌΒΙΥ ἃ ΠΊΟΙΕ ΙΔΟΓᾺΙ τᾶ ἴμδῃ ἰμ6 ΟΙΠΟΣ, 
Αἰ]ϊεὰ ἴο θὲ ᾿υββοα, ποὶ ὀέεεαδσέ ἀφ τῦας σεογέ 
τιον αἱ, Ὀὰϊ θδοδλυϑςε μ6 γᾶβϑ 561{-ἱσηίδουβ ; [Ὡς ρυὉ- 
Ἰισᾶῃ, τὰς τοσβὲ τηδη οὗ ἴδε ἵἴνο, νγὰ8 ᾿υββεα, ποῖ 
Ὀόοδυδβςε ἦε τᾶς τύοῦσέ, Ὀὰϊ Ὀδοαυδε ἢς ᾿»ᾶ8 ἃ λυτα- 
ὈΪῈ Ρεπΐϊῖεης, Οὐ τὰς ἔπίυτο οουγϑε οὗ ἴμ6 ἵνο 
ἴδῃ Οὖγ ἰογὰ δαβ ὯῸ οὐοδϑίοῃ ἴἰο βρεᾶκ; Ὀυξ 
ΟΒσιϑίὶ οᾶσης ἴο τῇδ Κα πιθῃ ΣΕΔΙΪΥ ΠΟΙΥ, ἃ5 Μ611 245 
ἴο φῥγονϊὰς ἔογ {μεῖς ᾿υβαβορίίοη ; ἴῃ6 οτς Ὀεΐῃρ' 
ἸΠα 1580] Ὁ σοπηεοῖϊεα 18} ἰῃς οἴμοσ. ͵Ὑε οδῃ 
ἀἰβαπρυθα τοὶ Ὀὰϊ ποῖ ἀϊνίάς ἴθ, Ἡδπος 
τῆς ἔυΐυτα οὗ ἔπε ρυδ]σδη ἰδ οὶ πηοοτίδίῃ, 

ΟΗΑΡΤΕΚ ΧΝΙΠ]. 15-.43. 

Οοσένρ᾽ Τέσοομγοες ἐπ Ῥόγεα απᾶ ἰῴες Ηεαδέρρ οΓ α Βιήμα Μαρι πιδαῦ 
γιοεζο. 

[5 « ΝῺ ταν δτουρῃς υηΐο δἰπὶ 4150 ἰηῃξδηϊβ,} 1ῃδὶ ἢς ψοι]α 3.4 Ματτ. χξς- 

ἴουςἢ τΒδπὶ: Ὀυϊ ψΕη ἀξ 5 ἀ15010165 βὰν 12, ἴ6 Ὺ τσ - 
Βυΐϊ 7685 «4116 (Π6πὶ ὠρήο ἀξ, ἀπὰ 6ϊ4,, 16 Ὀιυκοά {ἢ 6η}. 

13-15} 
Μλεκ χ. 13 
“τό. 

Θϑυξογ δ Π|||6 ΟὨΠ]Πάγοη ἴο οοσὴα υπΐο πιο, δηά ἰογυϊά (μεπὶ 

17 ποῖ; ἔοσ οὗ βδυςοῦ 155 ἴῃς Κίηράοτῃ οὗ αοά. ΝΟ ΤΪΥ 1 5ᾶὺ υηΐο 
γου, Δ ΒΟΒΟΟΝΟΥ 5841] ποῖ τεοεῖνα τῃ6 Κιηράοιῃ οὗ αοά 48 ἃ 
1π||6 σἢ 1] 5841} ἰῇ ἢο Ψ|86 δηΐεσ ἱμαογείῃ. 

18 

[9 8041} 1 ἀο ἴο ᾿πῃετῖξ δἴθγηδὶ [1 ὁ 
ΝᾺΥ οδ᾽]οϑὲ ἴῇου πιὸ ροοὰ ὁ ἤοῃδ ἐς φοοά, ϑᾶνε οἠβ, ζἔσέ ἐς,7 

δΑΠα “8 οογίδίη συ ]οσ δϑκοά ἢϊμ), βϑαγίηρ, ἀοοά Μαβίοσ, ννμδί ὁ Ματτ. χὶς. 
; ; 6:29: 

Απὰ 655 884 υπῖο Βίπι, Μεκ 

: 2δ. ς 

20 αοά. Τῇου Κηονοϑὲ ἴ6 οοπηηδησιηθηῖβ, Π)ο ποῖ ΟΟΠΊΣΩΙ « Μϑίε ἰχ. 8; 
ΟδΒῺ 1]. σ. 

δἀυϊΐογγ, ᾿ο ποῖ ΚΙ], Τὸ ποῖ βἴβαὶ, Ὠσ69 ποῖ Ὀεασ ἴαϊβε ννἱῖ- 4 ἔχου. χι. 

3 5ῃηου]ὰ 
δ η5εγί [86 

1 τῃεὶγ Ἰηξδηῖς 
4 υηΐϊο Ὠΐπι, βαυίην, 

τ2-ιόὶ δας. 
ν. 1τ6-20. 

8 τὴ6 
6 [ο Βυςἢ δοΙουροίἢ Τ δυδϑ 



ΓΗΑΡ. ΧΥΝΤΙΠΙ. 15-4}λ΄- ΤΗΕ ΟΟΘΡΕῚ, ΑΟΓΟΟΚΌΙΝΟ ΤΟ {0ὑκΚΕ. 

21 655, ΗἩΟΠΟΟΓ ΤΥ ἰδίμοῦ δηά τὴγ 8 τηοΐβεσ. Αηά δὲ ϑαἰά, ΑἹ] 
22 ἴμ6569 ἢανε 1 Καρῖ ἔγοπι τ γουτῇ 0.5 Νον 1 ἤδη 6511.5 
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ἢδαγὰ [ἢε586 τῃΐηρ5,1}2 ἢε ϑαϊά υαηΐο Ὠΐπι, Υ εἰ “]δοκαβί του ὁπ " ὅλ ὖ 5: 
[ὨΙηρ : 13 8611 411 τῃαΐ ἰδοι Βαϑῖ, δῃηὰ Ἂἀϊβίγι θα ὑπίο [6 ΡΟΟΥ, 
δηὰ τῆου 5! ᾶνῈ ἰγδαβογα ἰὴ ἤδάνθη : δηά σοπΊο, ἔο!ονν τη6. 

23 ΔΑῃμαἢ ψῃθη Ὠ6 Ποαγά τἢϊ5,2) ἢ6 ννὰβ δ νῈῚῪ 16 ΒΟυγό α] : ἔοσ ἢ6 
24 ΜΒ ΝΘΙῪ το. Δπᾶ ΜΏθη 68115 δὰνν [δῖ ἢ6 ννᾶβ ΝΈΥῪ 8 ῦσονν- 

ἔμ], Β6 54]4,,17 Ηονν Ὠδγάϊγ 5}41] 15. [ἤδγ μαΐ ἢανε το μθ5 δηΐοσ 19 
25 ἰπῖο 1ῃς Κιηράοτῃ οἱ ἀοα} ΕῸΓ [1ξ 15 δαϑίθγ ἔοσ ἃ Ἵϑγηεὶ ἴο 

σο Ὁ τῃουρὴ ἃ περαϊθ᾽ 8 ἐγε, ἴδῃ ἔου ἃ τίοἢ τηδῃ ἴο δηΐδθγ ἰηῖο 

26 ἴῃε Κιηράοτα οὗ ἀοά. Απά {δεν ἴμαῖ ᾿εαγὰ 22 ϑαϊά, ῆο 
27 ἴμόη 23]: οδὴ Ὀ6 βϑανεσά ἡ Απάξ3 ἢς 8αἰά, Τῆς τΠπϊηρβ ψῃϊοἢ ἃΓ6 

28 ᾿τροβ5: 016 ΨΠ τάθη ἃ. ροββϑὶῦ]α ἢ αοά. ΤΉρη 1: Ῥεΐογ βαἱά, 
29 ἴ,ο, ψε αᾶνε Ἰεΐϊ 411,38 δηὰ ἔο] ον [ἢ66. Απὰ ἢδ αἰά υηΐο 

ἴεὰ, ΝΟΙΙΪΥ 1 88 υηΐο γοι, ΤΠΕΓΕ ἰ5 ΠῸ τηδὴ [μαΐ δίῃ [οΐζ 

ἤὮοιι56, ΟΥ ραγδηΐβ, οὐ Ὀγοϊῆγθη, οὐ Ψ]6,22 ΟΥ ΟΠ] άτγθη, ἔοσ τῃ6 

20 

21 

22 

Κιηράοῃι οὗ οὐδ βαΐζεο, ΆΟ 5841} ηοΐ τϑοοῖνα 7 τηδηϊο]ά." Οοπιρ. 705 
τοτα σίη [18 ργαϑοηῖ ὃ τἰτη6, πὰ ἰῃ ἴ6 ψου] ἴο σοπὶα ξεν μεμος, 30 
ἐνουὶαϑίϊηρ. 

ΤΏΘΩ 11 Ὡς ἴοοϊκ φϑζο ἀἕηρε τὴς ἔνεῖνο, Δηα 5α᾽]4 υπίο (Π6η, ὁ Μλττ. χα. 
1γπιο: 

Βεο]ά, ἔνε ρὸ ὉΡ ἴο 7εγυϑβαίεπι, δηὰ 411 πῆρα ἔῖμαὶϊ τὲ δΙλεκ σ. 31 

τὶ ὈΥ ἴδ ῥτορῃεῖβ σοποοσηϊηρ ἴΠ6 ὅ0η οὗ τηδῃ 5}4}} δ ἡ ὅς “βδρ. 
Δοσοιαρ ἰ5ῃεα.27 ΕῸΓ “δ 5841} θὲ ἀεϊνεγεα 33. υπΐο [6 (ϑηι1 165, ἢ Ἐὲ, καῖ; 15. 11. 15.- 

Δηὰ 50.4}} ὈῈ τηοοκεά, δηὰ βριτε Ό}}γ επἰγεδῖθα,9 δηὰ π βριτἰεά ἐν, α εἰς . χχὶϊ!. 

23 οὐ :8 Αμπὰ 16 Ὺ 584]1 βοουγρε ἀϊ7ι, ἀηὰ ραΐ Ηίτῃ ἴο ἀρφαίῇ ; 81 ἿΣ ΙΝ: 

34 δῃὰ τῆς τηϊτὰ ἀἂγ δε 5841} γίβε δραίΐη. πΑηά {μῈῪ υπάεγβίοοά ἜΑ 

35 

ΟΠ οὗ ἴΠ686 (Πίηρβ: δηα 9 [15 βαγίηρ ψὰ8 Ὠἰά ἔγοτη ἰἤδθγη, ἰκ. ::. 
9 (βδρ. 

παϊῖθοσ Κηον ἴἢδγ 82 [6 τηϊηρ5 ΨὨΙΟΝ 6 γα βρόΐβη. 

ῬΑπὰ ἰξ οἂπθ ἴο ρΡᾶ55, ἴῃῆαϊ ἃ5 ἢ6 88 Ἷοζβ ῃἰρἢ 88 υηΐο 2 ΜῈ ΤτΙΕΕ: 
]ογίοῆο, ἃ οδγίαϊῃ ἈΠ πὰ τη 88ῖ Ὁ. ἴδε ΨΥ 5:46 Ὀερρίηρ : Μλακχ. 46 

-52. 

26 Απά δδυηρ' (ἢ6 τηυ τας ρ4855 Ὀγ,8} 6 αβκβὰ ψῇδῖ ἰἱ 86 τηδδηΐ, 
37 Απά τΠ6Ὺ (οἷά πὶ, ἰμαΐϊ 765815 οὗ Νδζδαγεῖῃ ραββείῃ!ς ῬΥ. 
38 Απὰ Βδ6 οσίβά, βαγίηρ, 6815, ζζάοις ϑοὴ οἵ αν, ἢανε ΤΏΈΓΟΥ 

329 Οὐ ἴὩ8. Απμὰ τοὺ ψὩΙΟἢ 88 ψοηΐ Ὀεΐοτε στορυκεὰ ἢϊην, [παΐ ἢς 

8 ρ»εξῥ (ἢΥ 9 1686 [Πϊηρ8 10. ὁ» ἋΡ 1 Απὰ 
12. 1ἱ 18. Οης [δίηρ ἴσου ἰΔοῖκοϑβί γοῖ " Βυὶϊ 
16 ῬαοδηηΘ λ6 οχοεδαάϊΐηρ 
1 Απὰ 7ε5808 βϑοίηρ ἢἴτη, βαϊα (016 δέτε αμέλογέϊίσς ογεῖξ ἰἢλί 6 νν8 ΨΕΓΥ 

βού 0} 
18. ἠο 29 σοὺ 30 οῃίοῦ ἴῃ 
41: ΤἬΏδη ψῆ0 5. Βπὶ 38. γὮδλι νγὰ8 ΟἹΓΒ 
34. χγλ6 δε: σαμέλογέξέος γεααῖ ΟΥ Νέα, ΟΥ Ὀτοῖ τοη, ΟΥἨ ραγοηῖβ 
35 ργ»εὴ ρτοϑεηϊ 36 φίογηδὶ 1116 
Γ 41} τῃ6 τὨΐηρβ 541} 6 Δοσοτηρ] 5ῃ64 τπ4ϊ ἢανεα θδθη τὶ τίδη Τῃτουρἢ τῆς 

ΡΓορμοἰβ σοῃοογηΐῃρ (ἢ6 ὅοη οὗ πδῃ 
Ἀὰ ἐρσδγζ ἋΡ Ὁ. ΞΩΔΙΏΘΙΏΪΠΥ ἰγεδίεα 
8ὺ ορὶξ ὑροῦ 81 φροῦτρε δηὰ Κι}} πὶ 
81 Δηᾷ (Π6Υ ρογοοϊνοα ποὲ ὃδ γον ΠΟΩΓ 
8ι Δ τὰς ΚΝ 6 βοίΐηρ ὈΥῪ 86 (ῃ15 δ6 [ἢδι 

ΨΟΣΙ. 1 20 



466 ΤΗΕ ΟΟΘΡΕῚ, ΑΓΓΟΚΌΙΪΝΕΟΕ ΤΟ ΚΕὕΚΕ. [(μαᾶρ. ΧΝΤΙ]. τς-ΧΙΧ. τὸ 

Βῃῇουα ὨΟ]ά δὶβ ρεξᾶοα: δυῖΐ ἢθ οτθὰ 50 τηυοΐ [6 τηοτγε, 5 
40 7Ζάοι ὅοὴῃ οὗ αν, ἢανε ΠΘΟΥ ΟἿ [ΙὨ6. Απᾶ Ϊ|65808 5ἴοοά, 

Δηα οοτητηδηάδα ἢϊπ ἴο Ὀ6 Ὀτουρῃξ υηΐο Βἰπὶ: δηὰ θη ἢδ 

41 ΨΑ5 ΟΟΙΏΘ Ὡδδσ, Ὦδς δϑδκϑα ἢϊηι, 

(δαὶ 1 5141188 4ο υπηΐο [66 Ὁ 

42 τεοεῖνα ΤΥ 5ιρδί. 

4411 ἴ1ὴ6. Ρδορῖίθ, ἤθη ΠΟΥ 54} 22, σάνε ῥὑγδῖβα υπηΐο αοά. 

51 τῃ6 ΤΏΟΓΕ ἃ τοδὶ 68] 
86. ἐὰς δέφεέ σεέλογέξἑες ογαὲξ ϑαγὶῃρ 

ἘΈΟΜ [8 Ροϊπὶ οὐ, [,ἱκε᾽᾿ 5 δοσουῃηῖ 158 ΒΙ ΠΟΙΥῪ 
ῬΆΓ4116] τὶ ἔῆοβα οὗ Μαιίῃεν δὰ Μδιῖκ. Ης 
ἀοε5 ποῖ, Πονγόνοσ, τηοηοη ἴδ6 ἸοσδὶὙ (Ρογεᾶ). 
νη ε στοὺρ τῆς τεϑβὶ οὗ ἴῃς ομαρῖεσγ ἱορεῖῃοσ, 88 ἴῃς 
ὀνοηΐῖβ ϑδιιοςεοαδα δδοῦ οἵθοσ ἱπ φὨσγοηῃοϊορίοδὶ 
ογάεγ. 1Κὸ ἱπιτοάυοεβ ζενν πεν ἀςί8}]15. ὅς66 ἰτς 
ῬΆΓΑ]]εὶ ραββαροβ. ΤὭοσε 15 οἔΐθη ἃ σοιηδυκαῦ α 
νοσῦδὶ ἀστεοσηδηῖ ἢ τῆς δοσουηὶ οὗ Μασ, ΤῊς 
σοηνογβδιίίοη δῦουϊ ἀΐνοτγος, ψἱ ἢ τ Οἢ Μαῖδπον 
(χῖχ. :--12) δηὰ Μδαῖκ (χ. 2-12) Ὀοσίη {πεν δο- 
σουπῖ οὗ {πὸ Ῥογθδὴ αἰβοοῦγϑαβ, ἰβ οπϊ το Π6Γα. 

Ψεῖβ. 15-|75. ΟΗΙΠΌΚΕΝ ΒΕΟΌΘΗΤ ΤΟ Γ(ΗΚΊ5Τ. 
566 οἡ Μαῖϊ. χῖὶχ. ἹΓῈ; Ματῖκ χ. 13--6. -- Τοῖς 
ἐπίοδπϊδ (νοσ. 15). [ὐκὸ 18 ἸΊΟΤΟ αχαςὶ ΠΕΓό. --- 
Οδ]]οὰ τότ (νοτ. 16), ἡ. 4., ἰῇ ἰπέδηϊβ. ῬδοΟυΑΓ 
ἴο 10κ6. ΤΠ ςΔ]} ἴο (ἢς ἱηΐδη(β οςουἹὰ Ῥε οὈεγεα 
ΟἿΪΥ ὈΥ [ἢ ρασθηῖβ. [ὐκὸ Ομ 5 411 τδηῦοη οὗ 
ἴδε σε οὗ Ὀ]ε55ίην. 

ψέετῖβ. 18-20ὥ..0 ΤῊΞ ΟΥΈΘΤΙΟΝ ΟΕ ἃ ΕΙΟΗ 
ἘΙΕΒ, δηὰ βδυρβεαυεπί σοΟηνεΙ  ο5. 966 ΟἿ 
Μαῖϊ. χὶχ. 116-320 ; Μδϊῖκ χ. 117-21. ὙΤὴδ παιταῦνα 
οὗ ΠυΚα ΟἸΟΒΟΙῪ ταβε 68 ἴπαὶ οὗ Ματγὶς, Ὀυὶ 15 
Ὀτίεῖοεσ. Οπα πεν ἀεῖίδι] 18 ῥγεβεηϊςα, τῃαὶ [ἢ]15 
ΙΏΔΠ ῬΆ5 ἃ ΤΏΪΟΣ (νοΥ. 18). 

ΨεΙ8. 321-46. ΤῊΕΝ ΕΌΣῈΞ ΡΕΟΡΗΕΟΥ ΟΕ ΟὔὐΚ 
ΓΟΚΡ᾽ 8 Ράββϑιον. ὅ6εςε οὴ Μαῖϊ. χχ. 177-19; Ματκ 
Χ. 232-24. ἴῃ 4}1 ἴ[ἤτεε δοοουπῖβ (Π15 ςοηνεγβδαίοη 
ΤΑΙ 5 ἴη6 πα] ᾿ουγπογίηρσ ἴο [εγυβαϊεα. ΤὨς 
τείδσεηςα ἴο ἴπ6 ργορμεῖβ ἰὴ νοῦ. 21 δηά (ῃς σο]ς 
Οὗ νοῦ. 34 Ἅ7Ὲ ῬΘΟΌΪΔΓ ἴο ΓυΚ6. Ηδ οὐὶῖϊβ ΔΠΥῪ 
τηθηϊοη οὗ (ῃς Ὀεῖχαγαὶ, ΠΟ 85 αἰβῦ πο 
δηηουηοεα Όγ Μαίζμενν διὰ ἱπιρ] δὰ θὰ Μασκ᾿ 
δοςουηί. 
ει. . Διᾶ {ΠΟΥ υπδογείοοα ποηθ οὗὁἨ ἴδ980 

ἐαίηση. Ῥδουϊλσγ ἴο Τὰκε; Μαῖδμεν δηὰ ΜάσΚκ, 
ΠΟΘΙ, σὶνο ἃ ὑτζοοῖ οὗ ἴῃς βαϊὴς ἔδοϊ ἰῃ {δεῖν 

ϑαγίηρ, 8. μα νὴ του 
Απά ἢἣδς 5414, Γοτά, ἴμαΐ 1 τδΥ 

Απά 6508 5αϊά υῃΐο ἢϊπι, Ἐδςοεῖνε τὮγ 
43 5ἰρῆϊ: σἴὴγ αι ἢ Βαῖἢ βανεὰ ἴἢ66. Απά ἱπητηεαίαίοὶν ἢ6 το- " ϑοὶ τῶ. 

Σ71 ΧΙΧ. 37. 

89 "»ε͵ζ ΞὉΔ]] 

δεοςουηξ οὗ ἴῃς τεαυςϑὲ οὗ ἴῃ6 5οὴβ οὗ Ζεῦεδάες 
ἰτασλθαϊδίοϊυ δέϊετ (Μαίί. χχ. 20-28 ; Ματϊῖ χ. 43.- 
45). ΤΕΥ υπάετβίοοα ἴῃς πογάβ, Ῥθϊ δὲ νγᾶβ 
Ῥτεάϊοϊοα {δὲν αἰά ποῖ υπάεγϑίδῃά. --- Ἠϊὰ ἔγσοσῃ 
ἴδοι. Τῆς οδυ5ε οὗ ΠΕΣ ποῖ ὑπαάουβϑίδπαϊηρ τὰ 
115 εἰς, ὙΠΙΟΒ τὰϑ ἀὰς ἴο πεῖν οὐ ἀυ}]η655 
οἔ βρ᾽ πῖυδὶ Ῥεζοερου, ἰδουρὴ ἴῃ Δποῖδμεσ νἱενν 
οὐ ΔΕςΠΟΥ Ϊβ ρ!]ςὰ. ΤΠΟΕΙΣ βρ γι] ὈΠπά- 
ὯΔ55 ἰβ ΕἸ ρῃαϑίζεὰ ὈΥ ἴῃς οοηπεοίίοῃ τὰ τὰς 
ἢδδ)ηρ οἱ ὈΠπὰ Βαγιπηδυ. 

γεῖ5. 3ς--ἅῪῪ2..: ΤῊΣ ἨΕΑΙ͂ΝΟ ΟΕ ΤῊΞ ΒΙΙ͂ΝΌ 
ΒΕΟΟΑΚ ΝΕΑΚ [ΕΕΙΘΗΟ. 866 οὔ Μδϑίϊ. χχ. 29-4 ; 
Μαῖκ χ. 46- 2 ; Θβϑρεοῖδ!]γ ἴῃς ἸΔέϊοσ ράβϑαρε, ἢ 
ὙΠΊΟ [815 δοοουπὶ ΟἸΟΒΟΙΥ ἅστεοςβ. ΤὨς τηδίπ 
ἀἰδογεηςς 195 Γουηά ἴῃ ΕΣ. 25: ΑΘ ἘΘ ἀγον ΠΘΑΣ 
ἴο δοσίοιο. Μαῖκ: 45 Ης νεηΐ ουϊ οἔὗἔ [εσὶο πο. 
ὙΤὨὶΒ πιίγαοϊα δὴ ΒΟΆσΟΟΙΥ ἤᾶνα οσουϊγοα δἔίεγ 
τῆς ενθηῖβ τοοοσδα 1 ΟΠΔΡ. ἰχ. 1--27, ΞΡ ΟΙΑ}Ὺ 
5 ΨΟΙ. 28 ἰβ 80 ἀεδδηϊίς 45 σεραγὰβ ἔπ. Ἧς 
δοοερίὶ ἰἢς ἀχρίδηδίοῃ, ἰδδὲ ἴῃς τηΐτγαοὶς ἴοοκ 
Ρίδος ἀυσίης δῃ δχουγϑίοῃ ἔτοτῃ ἤοτοθο ἴο βοπὶς 
Ρἷδος ἰπ ἴδε πε ογμοοα (ρτοΡ Δ ΪΥ 85 ΠΟΥ νεηΐ 
οὐ) ; ἴμαῖ οὐ ἴπε σείυσγῃ ἴο }6τοῃο ἴΠ6 ἐνθηῖβ οἔ 
ἴδε πεχί σῃπδλρίοσ οοουττεα, Αἱ 7εσῃο οὖγ 1 ,οτὰ 
ψουαὰ πιροὶ ΔῊ οὗ ΗΠ8 (δ. ]δλη ἔο] ]οννε 8. οα 
(ες ΝΔΥ ἴο ἴῃς Ῥάββονεσ. ΗἩδῃος ἃ Ὀγεξ βίῃ ἴῃ 
[Πδὶ ΟΕΥ 5 ἴῃς τόσα Ῥγοῦδ!6. --- ΤΟΥ δαὶ ψαπῖ 
Ῥοΐζοσο (νεσ. 39).ὲ.. Μαίίηενν : “ἴδῃς πιυϊτυὰε ; ἢ 
Μαϊῖΐ : “τοδηγ. [ΚΟ Ἔχρσοβϑίοῃ ΟΟῦν ΥΒ ΤΌΤ Ὲ 
ἀϊβεϊποῦΥ τὰς ἱπιρτγοββίοη ἴῃδῖ οὐγ 1 ογα 8 ἕο] ον- 
ΙΒ ὍΟΤΟ ΕΡΙΑΘΙΒΕ δῦουξ Ἡϊΐπὶ πῃ ἃ τηδηποῖ Α]- 
χτηοϑί ἔδϑιδὶ. 

γεν. 43. Οο αοἁ. Ῥεου δγ το Γλιῖο, 
δηά ἃ Ρρῆγδϑε ἐγεαυδηῖτν υϑεα Ὀγ Πἰπι, ΤῊΪ5 πιὶτ- 
80]Ὲ νου]ὰ τρᾶκο ἴδε ὑσεάϊοιτοῦ οὗ νεῦβ. 31--13 [6 
ΤΏΟΓΕ ἱποοσῃρσγε μα ηβῦ ]6 ἴο ἰῃς ἀἸ5ς 168, 

ΟΗΑΡΤΕΚ ΧΙΧ. 1--10. 

Ζαεελφς ἐλ ῥιμόίίζεακι. 

τ;:2 ΝῺ εις 5 δηἰογοά δηά ρ853566 1 τσουρῈ 76 γί ῆο. 
ὈΘΠοΪά, Ζζδγε τυᾶς ἃ τῇ πδιηρα 3 Ζαοοδοιβ,  ὩΪΟἢ νγᾶ8 

« (Ἰμδῦρ. χνὶϊξὲ Δῃπάα, ἢ: ̓ ἀδηδῃ 
αἴι. χχ. 

2090; Μασ κα 

4 ἴῃς οἰΐεῖ διγοηρ [6 ΡυΡ] 1 δη5,} ἀπά ἢ6 νὰ8 τίς. Απὰ δὲ “" 
ΒΟΌΡὮΐ ἴο 8566 [688 ΨῆοΟ ἢ6 νγ85 ; δπά οουἱὰ ποῖ ἔοσ ἴ88 ρῥγεββ8," 

1 γγὰβ ρδβ55ὶη 
8 ἈΠ 6 Μ8458 ἃ ΟὨϊεῖ ρυὈ]]!]οΔη 

3 Αηὰ Ροδο]ά, ἃ τηδῃ οδ]] δὰ ὮΚ ᾿δπὶ6 
4 ογονά 



ΓΗΑΡ. ΧΙΧ. τ--το.] ΤΗΕ ΟΟΘΡΕῚ, ΑΓΓΟΚΌΙΝΟ ΤΟ {0ὑὐκὲε. 407 

4 Ῥεοαυβ8 Β6 Ψψ88 {{||6 οἵ ἢ" βἰδῖυσε:. Απᾶὰ ἢξ τδὴ ὃ Ὀείΐογε, δηᾷ ὁ ϑδς «βαρ. "1. 

οἸἰπιρεα ὉΡ ἱπῖο “8 βυοδτηοῦα ἰγεὰ ἴο 866 ἢἰπὶ; [ογ ἢ6 νγὰ8 ἴο ρ858 "ὁ ΚΕ ας 

5 ἰῃαὶ τὐὔαν. Απᾶά ψνῆθη [6808 οδπηα ἴο ἴῃ6 ρΐἷδοθ, ἢ6 ἰοοκβα ὑρ, ΚΡ έ τη τη 

Δηὰ 880} Ὠἰπη,6 δῃὰ βδἰ4 ὑπίο Ἀΐτη, Ζδοσῆδιβ, πᾶ κα ἢαβῖθ, δηὰ ἱχνῆ "τε 

6 οοἴῃβ ἄοψῃ ; ἴου ἴο-δγ 1 τηυβῖ “δοϊάς δἵ ἴἢγ ἤοβθ. Απάᾶ ἢβ ΤΣ ἴα: 

7 τοῦς δαβῖε, ἀπά οᾶτηθ ἄονῃ, ἀπά “ τεοείνεα δἰπὶ Ἰογξ γ. Απὰ ΕΣ 
Ψ Ώδη ΤΠῸΥ 8ανν 12, τ Υ 411 7 πηυγταιγαα, βαγίηρ, Τῆδί ἢ6 ΔΘ 2 ὅδε ἐμάβοκ, 

8 ροπεῖϑίο Ὀ6 ρσυσβδίϑ ΜΙ ἃ τδη [μδῖ 15 ἃ βίπηθσ. Απα Ζδοοῆθαβ ᾿ΕΝ 

᾿βἵοοά, Δηᾶ 5αἰὰ υπίο ἴἢ6 1, οτὰ ; ΒεδοΙά, },ογά, ἴῃ6 ἢ} οἵ ΓᾺΥ κα ὕδωρ ἰχ. 12. 

σοοάβ 1 γίνε ἴο (ἢ6 Ροοῦ; δηὰ 1 1 μᾶνα ὁ ἴακβὴ δὴν ΠῚ ΠΡ ἔγο ΠῚ ἃ Ομαρ. ΚΙ. χα, 

9. ΔΠΥ πΊδῃ ὈΥ ἴα]Ξ6 δοοιϑβαίίοη, 1 τεϑίοτα ἀξρε ᾿Τουτέο] . Απά 

7655 βαϊά υπΐο δίῃ, ΤῊ 5 ἀδγ 11 15 βα νδίίοη σοπλβ ἴο {815 ἤουδε, αἰ 

[0 Τογαϑιησἢ 845 ἔἢ6 8150 8. ἃ βοὴ οὗ Αργαῆατι. Εοτ ᾿ἴῃ6 5οὴη οἵ 

ἐ Ἐχοά. χχὶϊ. 
τὶ 2 5λ1;. 
ἱϊ. 6. 

ἃ (Βδρ. πὶ. 8 
ΧΕΙ. 16; χνὶ. 
24,30: 

πηΔῃ 18 σοι 12 ἴο 566 Κ δηά ἰο βᾶνε ἴπδὶ ψῃΟἢ νν 85 ἰοϑί. ΡΝ 
ς ν᾿ 1}. 7. 

δ γὰρ οἡ (σεσογ αἶρε ἰο ἐᾶέ δεσί ατέλον 1165) ᾿ ἄφοπιρ. Ἐκεῖς, 
6. 21ε δεεί αεζλονΎζίθς ογεῖξ Δηα 58. ἈἾΤΩ 1 ογ ϑαγίπα, Ηε 8 βοπε ἴη ἔἄχχιν. τας 
8. το Ιοάρσε 9. ἩΓΟΏΡΈΟΙΠΥ ἐχδοῖϊεα δυρῃϊ οὗ 10 γρδίοιε ζουσίοϊ ἃ τυ Ὁ 

1. Το-δΥ 13. ᾿Άπης 

ΖΑΟΟΗΕῦ5 ΤῊΞ ΡύΒσαΝ. Τῆς ἱποϊάδηϊ 15 
Ρδουΐαγ ἴο ΠΚ6, δηά 8 ἃ ργοοΐῖ οὗ ἱπάδβρεπάδμῃος. 
“ΤῊ ξυπάδιηεηϊδὶ ἰάδεα οὗ 1ὐκῸ᾽᾿5 αοβρεὶ ἀε- 
τηδηάςα ἰπδὶ (ῃς ἔανοῦ βῆονῃ ἴο (ἢς τἱσἢ Ρυ] ]οΔῃ 
Βῃου]αὰ ποῖ Ὀ6 οπλτεἀ. Μααν δηὰ Μαῖκ γα 
80 ἱπΐεηϊ ὕροη ἀεριοϊηρ ἴῃς σγεαῖ ὑτοσεβϑίοῃ ἴο 
ἴῃς ἔξαϑί ἴῃ 18 π|1Υ, [πὶ ΠΟΥ σδηποῖ ᾿ἰΠΡΘΥ ΡΟ 
Δποῖδευ ορβοάς, βυο ἢ 45 ἴμδὶ οἔ ΖδἼοσδειβ, ἰῃ δά- 
αἰτίοπ ἴο τῆς ποδὶ ηρ οἵ ἴῃς Ὁ] πὰ δὴ. Μδίηεν 
ἱπεάεςά, Ὀεΐηρ Εἰπιβοὶέ ἃ Ρυ δ] οαη, πλϊσῃς Πεβιϊδῖα 
Κῆσουρὴ πιοάεϑίυ ἴο τεσογὰ Ῥσοπ} ΠΟ ΠΥ 50 ΠΊΔΩΥ 
Ἰηβίδηος οὗ ἔδνου βῆονπιῃ ἴο ἴῆς ρυδ]οδη85; δηᾶ 
Ματικ, ψτπρ ΤΟΠΙΘΗ͂Υ ἔοσ Κοθμαῃ (ἢ ΥΒ[1Δ}5, 
φουϊὰ ποθο ον τοίου ἴο οπιξ ἃ ΠΕ γα] 6 Π)- 
ὕταπος οὗ {πε εὐ ἱ ἰοτεὰ ἢαιγεὰ τυ ἢἸςἢ βυ βἰβιες 
Ὀεΐνεεη ἴῃς [ἐνν8 ἀπά ἴῃς Κοπιδηβ8᾽ (1.4Πρ66). 

γεν. τὸ ᾿Απὰ 7665. Τῆς Ε. Ν. 5ΌΡΡΙΪεΚ5 
“ Τεβυ5.᾽ -- 88 ἱ ἘΠΥΟΡ δοχίομο. Ης 
μδὰ ποῖ γεῖ γαβδϑεάὰ δητγοὶυ τγουρσῃ, ἤθη Ης 
πιεῖ ΖαςοῆευβΒ. Ηδηςς ἰξ 8 ποῖ ὨΘΟΘΒΒΑΤΥ ἴο 800- 
Ροβ6 [δαὶ ἴῃς ουδὲ οὗ Ζαοοῆευβ νψγὰ5 οὐυϊδΙας (ἢε 
εἰσ, οἡ (86 ψγῪ ἴο Τεγυβα]οη. Οπ Τεγσῃο, 566 
Μαϑῖι. χχ. 209. 

νεῖ. 2. Ζαοοῖουδ. Τῇ πᾶπιε 15 ἰῃς ΗἩεΌτενν 
ψογὰ τηδδηΐϊηρ “Ρυτγε,᾽ ΜΙ 4 Οτεοῖκ επάϊηρ δἵ- 
ἰδοῃεᾶ ἴο ἴ. Ηε ννᾶ58 ἰπεγεΐοτε οὗ [ον βῃ οὔ ρίη 
(ςοτΏρΡ. νοσ. 9). -- Α οἰδοῦ ρυδ]οαη. Ῥτγοῦδθὶν ἐπα 
βυροτίηἰϊοπάθηϊς οὗ [6 ΟΥΪΠΔΤΥ ἰΑχ- αῖῃεγουβ. 
Τῆς ρῥγσδοῖϊος οὗ ἑδιτηίηρ οὐ τὰς σενεησεβ ἴο ἴῃ 6 
Ἐοιηδη Κηίρῃϊβ δποουγαρσεα ὄὀχίογῆοη. Ζαοοῃθυβ 
45 ὈΓΟΌΔΟΌΪΝ [Π6 οἢϊεξ ἀρεηὶ οὗ {ἢ ρεύβοῃ ννῇῆο 
Βεϊά τῆς ῥγίν!εσε ἔγοῃ ἴῃς σονετηηεηῖ. Τῆς 
τανοπιθ ἴῃ [εγίσπο ψγὰ8 ἀου 655 σοπβί ἀἜΥΔΌΪς, 
δηα πιλίη]ν ἀετίνεα ἔγοπι ἴᾶχοβ οἡ ἴδε ὀσέξαρε 80 
ΔΌυΠαἀδηΥ Ρῥγοάυςεα ἰπ ἰῆς πεὶσῃοσμοοίά, 84]] 
αἰοῦρ ἰδῇς Ὀδηκβ οὗ ἴῃς Τοτγάδῃ. ---Απὰ πὸ ψ88 
τοι. ΤῊβ 18 το ηΠ]οη δα, ἴο Ρτερασα ἴπε ΝΑΥ οΥ 
τῆς Ιαηρσυάᾶρο οὗ νεγ. 8. : 

εἴ. 3. Ἧῆηοο δθ0 ΜΨΑ48, ΟΥ̓́ ὨΙΟΩ (ἀπιοὴρς (ἢ 
οτον) 5 ΠΠς.᾽ Ζδοοθουβ πδὰ πεζὰ οὗ 6805, 
Ὀυϊ ἢδὰ πενεσ βεεη Ηΐπι. Ηἰβ ουγίοβιὙ ]οης ἰ5 
ταοηϊὶ οπδα ποῖα; Ὀπῖ βοιὴς Ὀεδίίου τηοῖΐνο, ον- 
ανοσ ᾿1-ἀεπηεά ἴο Ὠἰμλ861ξ, υπάουθδιςεα!ν ᾿πβυεπορὰ 

Ὠΐπ|. --- ΟουἹὰ ποὶ ζογ [0 οστοσνὰ. Ης δὰ {τϊεα, 
Ὀυς ἐΔ]]οα θεοδυβε οὗ (ἢς στον, 18 ϑἰδίιγε τη ΚΟ 
ἱῃρ ἰξ ΠεοαββΆσΥ ἴο ρεῖ ὙΟΓΥ ΠΘΔΓ ἴῃ ΟΥοΥ ἴο 866. 
ἵγει. 4. Βδῃ ὁπ ὈοοΟΣΟ. Αἡ δνίάδπος οὗ ρτεαῖ 

ἀεδῖτα, δβρθοίδ!ν ἰῃ 4 τηδη οὗ νϑϑ]ιῇ. -- Ὁ αγοθ- 

« 

ϑγοδιίηοιθ Τίθο. 

ΣΏΟΤΘ ἴΣ90ϑθ.0. Τῆς Ἐργρίίδη ἤξρ ἱγεε, γεβειη Ὀ]ηρ ἴῃ 
ΤΊΔΩΥ ταβροοῖβ ἴῃς ΤᾺ] ΌΟΙΤΓΥ ἴτοθ. Νοῖ ΔΘ η [108] 
ἢ “ ϑγοδηλίηε ̓  (ΟΡ. χν!ὶ. 6), Δπα Δ] ἑορείθεσ 
ἀἰδετεπε ἔγοτῃ ἴπε τηοάδτη βγοδπιοσα. Ὅλα ἀοτὶ- 
ναϊΐοη οὗ (ῃς νογὰά ἔανοτβ ἴῃς βρε!]ηρ : ϑβυοοϊηοῦα 
(ἢρ- πὴ] θεῖ σγ). 866 δοσοιηρδηγίηρ οὐϊ. -- 88 
ἴο Ῥᾶ88 ἰδ αν. ΤΠ Βῆον5 ἴῃαΐ 1 νν85 Κπονῃ 
ὙΓΠῚΟἢ ἂν [6505 νου] ἰακθ, Ηδπος ἰδς κἴτοης 
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ῬγΟΡΑΡΙ γ ἰδὲ ἢς τγὰ5 οὐ ἴῃς αἰταςξ ψΑΥ ἴο Τεγυ- 
58 1610, 

γεν. δ Ἰοοκοὰ πρ, διὰ βαϊά. Τῆς οοττεοῖ 
τεδαϊηρ Ὀτγίηρβ οὔ ἤογα 5. ὙΠ κηρὶ (ἢς τεσορηϊοι 
οὗ Ζδοοθουβ ὈΥ οὔὖγ Τοτὰ. Ἴδα κπονϊεάρε οὗ 
δὶ5 πᾶπης 18 1655 τειηδγκδῦϊς ἰμδηῃ τ Καονϊεᾶρε 
οὗ μἰβ πεαῖῖ. Ρσενίουβ δοαυδιπίδηοα ἰ8 ουὔξ οὗ 
ἴῃς φυσϑίίοη (σοιρ. νεῖ. 3). ΟΠ ΒΌΡΡροΞΒε ἰδπδῖ 
186 τῦδὴ ψ16}} Κποννῃ ἰῃ 7 ετῖςῆο ψγᾶ8 βθεὴ ὈΥ ἴδε 
Ἄοτοννα ἴῃ [15 βἰηρυϊασ ροβιτίοη, δηᾶ Ὦϊ5 ἤδιης 
Ὀεΐηρ ραββεὰ ἔτοτῃ τηουϊῃ ἴὸ στπουϊὰ, βοπιθίϊοβ 
ΜῈ βοοσῃ δηὰ ἀ1511}κ6, ϑοπιοῖπγεβ τυ ἢ τουτὶ πηςπῖ, 
ὙγΔ5 πολιὰ ὈΥ οὐγ Γοτὰ. ΤῊΪβ ἰπβεγίβ Ἰλσροῖν ἰῃΐο 
[ἢ 6 51π|Ρ16 πδύγαϊῖΐνα, ΟἹ] ἴο Ὀ6.1Ε11Ὸ ἰξ. -- Το άδγ, 
εἴς. ῬΟΒΒΙΌΪΥ ονοῦ πίρῃῖ, θὰ ἴξ 8. πιοτὸ ΠΟ 
ἴπδε ᾿ξ ψγὰ8 ἴο Ὀ6 ἃ πυϊά-ἀδὺ τεϑῖ, απὰ τπδῖ ἰῃ τὰς 
αἴϊεσγηοου (ΕἸ ΔΔΥ 48 νὰ [ΠῚ Κ) οὧὖγ 1 οτὰ μᾶ5586α 
ἴο ἴῃς πεοὶρῃροσμοοάῦ οὗ Βείμδηγ, σβοῖε Ης 
βυρρεὰ ἱπ ἔῃ ἤοιιϑε οὗ ϑίπιοῃ πὰ Ἰδροῖ δέζεσ 
Βυηδεῖ οἡ ϑαίυτάαγ. Ὑὴε ἀϊδίαπος γᾶ ποῖ ἴοο 

δδῖ ἔοῦ δΔῃ δέξεγποου 5 Ὑ4|1}ς. -τῷ τσ, [Ι͂ἢ οὐΐ 
γα ἦδ8. 116, δβρϑοία!ν ἴῃ ἢ ]8 ρᾶγὶ 80 ἐγ ἀ6- 

Δ }}6 , ἜΥΟΙΥ ανεηϊ ψγὰβ οτάἀεσχεα δοζογάϊηρ ἴο ἃ 
Ὠινῖπε ρίδῃ. ΤῊΪ8 ταδὶ ἴῃ [εγίο πο βεσνδὰ ἴο χ 
τῆς {πι6 οὗὁἨ ΟἾΠΘΥ ενθηΐβ, ϑυ ἢ 45 ἴῆε ΒΌΡΡΕΥ ἰῃ 
Βείῆδηυ, ἴῃ 6 εηΐγαπος ἱπίο }εγυβαίθηι (οη ἴῃ 6 ἀΔΥῪ 
ψὭδη ἴδε ῬΑΒΟδαὶ 1,2π|} ννᾶβ 8εῖ ἀραγί ἔουσ 5Δ01]- 
ἢς6), εἴο. Βαβία 65 ἢ ΐ8, μετα νγᾶβ ἃ τῃοσαὶ ἤδοδ8- 
βὶὙ οὗ ἸονῈ σομῃδβίγαϊηηρ οὖῦ 1 ογὰ ἰο ὐϊάς, ἴῃ 
ΟΥ̓ΟΥ ἴο βεεῖς δῃηὰ 8ὰνς {18 ρυθ)]οδη, ἴῃ ὙΒΟΙῺ 
ἴΠετς νν88 ἃ βρ:᾽ Πἴυλ] Ἰοησίησ. ΑἸ! ἐνεηῖβ σοῦκ 
ουῦ Οοὐδβ ρυζροβε, Ὀὰῖ ΗΐΒ Ρυγροβα 15 ἴὸ βᾶνα 
Β΄ ΠΠ6Γ5. ες 

γεν. 6. δογίιῖγ. Τὰ ουτίοβ τψγὰϑ ποῖ ἃ 
ναΐῃ οἠα ; ἴπε ρύδϑδεπος δαπὰ πογὰβ οὗ οὖσ ἵοτὰ 
δὰ ψτουρῆὶ {Πεῖγ ἀρρτορτίαϊς οἴδςοι. 

νεῖν. ). Τδον 8411 σηπστουγθᾶ. ϑοδτοοὶγ τδς ἀΪ5- 
αοἶρ]εβ, Ὀυϊ τὰς ογονὰ οὗ [ενν8, διηοης ὙΠ ΟΩι 
ἀουθυ]685 ΤΟΥ͂Θ ΤΊΔΩΥ Ρτὶεβῖβ, βίηος Το γίοο τγᾶ8 
ἃ τ ΕΒΕΪΥ οἰ. --- Τὸ ἰοάψο. Νοῖ πεζεββασι!γ ἴο το- 
ΤΩ ΟΥ̓ΟΥ ΠΙρΡὮϊ. Τῆς βᾶπὶς νοσὰ ΤὁσουΓβ ἰῃ [ἢ 5 
Β6η56 ἴῃ Τοδη ἱ. 39, Ὀᾳϊ 1Πς6 εἰπε οὗ ἀδγΥ 15 ἴπδτε 

ΤΗῈ ΟΟΘΡΕῚΙ, ΑΓΓΟΚΌΙΝΟ ΤΟ {0ΚΕ. [(ΗΑ4Ρ». ΧΙΧ. 1-Ὸὸ 

βρεοϊῆςα, ἴο 5δῃον ἴδαὶ [ἢ Ὧ25 [Ππδϊ τη δΔη]ης. --- ἃ 
τ ββοτα ΖΆΑΓΟδευΒ, ἃ5 ἃ Ῥυδιίσαη, πουϊὰ Ὀ6 1Π 9 
τετθά, Ὑμδΐδνου ἢ8 οπδύδοίοσ μαὰ Ὀδεη. Ἐ5- 
ῬΕΟΙΔΠΥ ἴῃ ἃ ὈυοΒΕΪν οἰ κα Τετίοδο πσου]ὰ τῆς 
οὔεξ ρυδηοδη Ὀ6 Ὧπ οὐὔ͵εςὶ οὗ βοοσῃ. Βυὶ διἰ8 
οὔ Ἑσοπέεββίοη (νοῦ. 8) τ ρ] 68 ἰδὲ 6 ἀοβεγνεά 
τῆς πδιηδ. 

γεν. 8. πὰ Ζαοαδϑῃ δίοοδ. ἼἸΠε 5ᾶάπιε ποτὰ 
845 ἴῃ οὔδρ. χνυὶἱ. 11. Ηδστε 1 ἱπλ0}}165 ἴπαὶ Βς 
οϑπλα ἔοσννδγὰ δηᾶὰ ἴοοῖϊ ἃ βἰδπά, ἱῃ ἃ ἔοστῃηδὶ ἩΔῪ 
ψ ἢ Ἰογέῃ! ἀεδοϊβίοη. ΤῊ5 ΡῬΥΟΌΔΌΙΥ ἴοοῖς ρἷδος 
ΒΠΟΓΟΪΥ αξίεσ οὐῦ Γογτὰ ᾿δαὰ εηϊογεά ἴῃς Ποιι86. --- 
ΤῈο ΒΔ οὗ ΤΥ Ιεἶνο ἴο [29 Ῥοογσ. [Ιἰ 18 
ἰτχρσόῦραῦὶς δαὶ Ζδοοΐευβ δὰ δἸγοδαν ἀοπῃα 50 ; 
1Π|8 15 τὰς Δπηουηοεπιθς οὗ ἢ5 ρύυγροβα. --- Απὰ 
Ὶ δνο, εἴο.Ό ὙΤὨ8 ἀοεβ ποῖ ἹπιρὶΥ υῃοςτίδιη(γ, 
Ὁ 8 ἃ τ] ον ἔἕοππῃ οὗ βαυηρ “ Ὑαΐενου ἴ πᾶνςο;,᾽ 
εἴς.--ὟῦόοΕδ Ἴ}ν ἀκδοινά.. ἢς νογὰ 15 ἀδγινδα 
ἔτοση ἐμαὶ δαυϊναϊδηϊ ἴο “ Βγοορμδηῖϊ." --τ'ῷ!͵ ῪΕέσϑδῖοσο 
Ζουτοϊὰ. Ἐσπιϊυϊίου ἔτοπι ἀουῦϊα ἴο ἥνείοϊά, 
ΝΔ5 Τομητηδηαδα ἰὴ (ἢς ολ86 οὗ μεῖς (Ἐχ. χχὶϊ. 
[-}; Βδησε [18 18, ὉῪ ἱτῃρ]οδιίοη, ἃ οοηξεβϑίοῃ 
οὗ τπεξξ, 

Ψοχ. 9. ϑδαϊναίίοσι, ἰῃ τς [16 5ἰ 56 η8ς. --- οΓ- 
ἈΒΙΔΌΟΝ 88 ([Πς οἹάοσ δα] οη5 οὗ ἴδε Ε'. Ν. τεδὰ : 
“ξουβοσιιοἢ 4858). Τῆς τστϑάϑοη ϑαϊνδίίΊοῃ δὰ 
σοπλα νγ28, [πὶ Ὧ6 8180, 45 γ7ὲ]} 45 ἴῃς οἰδεῖ [6νγβ, 
ἍὯΟ ἀεβριϑοα Ὦϊ 85 ἃ 5 πη Γ (νοῦ. 7), 3 ἃ 808 
οὗ ΑΌΣΘΒ ΔΙ, μανὶηρς ποὺν ἀνδιϊεὰ Ὠἰτηβοὶξ οὗ ἢ18 
τίσ 5 85 ἃ [εν ἴῃ ἴδ τοςεϊνίης ἴῃς Τ,ογὰ. ΤΈΣ 
Ῥτοῃηβεὰ τεβιϊυϊοη αἰὰ ποῖ Ὀχὶπρ ϑβαϊνδίοηῃ. 
Νοῖ ψὰϑ ἢς ἃ σδηῖς τνῦο Ὀδοδηγς ΌΥ Γερεπίδηος 
“ἃ 80η οὗ ΑὈτγδῆδῃι ;᾽ δὰ ἢς Ὀδδη ἃ δηΕϊς, πιδη- 
οη νουϊὰ δᾶνε ὕδεῃ τρδάς οὗ ἱἰξ ἰη ἴῃς Βοβεϊς 
ΤΑΌΣΤΊυΣΒ (Υ6Γ. 7). 

Ψεῖ. το. ἔδοσ, εἴς. Οομρ. Μαίί. χυ ἱ, 11, 
πὰ ὶοῖ ἢ Ὀόβὲ δυϊμου 68 οὐ. --- Τὸ δοοῖς, 25 ἃ 
ΒΒορῃοτα, σορ. ομᾶρ. χνυ. 4. [τ γαβ "ἴῃς Ιοϑβέ 
88δερ οὗ ἴῃς πουβε οὗ 15τ86]᾽ ἴο ψῇοπι ἴπε Γογὰ 
γγὰ3 βεηΐ (Μαῖί. χν. 24). Ζδοςσπδιιβ τγὰ8 οπε οὗ 
ἴπεβε, δῃηὰ δοκπονϊεαρίηρ Δἰπιβοὶξ 8Ἃ5 δύο σα- 
ςοἰνοὰ ἰῃς Μαβίεν το τνᾶ8 βεοϊηρ Ὠϊη,. 

ΟΠΑΡΤΕΚ ΧΙΧ. 11--27. 

7.ε αγαδίε οὗ 16 76: οιμαῖΐ. 

[1 ΝῸ 85 ἴμεν Βεαγὰ ἴμε5ε [Ὠϊπρβ, ἢς δά ἀδα δηὰ β5ρᾷκθ ἃ ρατγ- 

8016, Ὀδοδιβα ἢ6 νγὰ5 πἰρἢ ἴο ΓΘ γυβδίθ, ἀηα Ὀδοδιβε “ΤΟΥ ας ὅεε οδδρ. 
χυὶϊὶ. 20. 

[πουρδεῖ (παῖ τῆς Κιηράοτῃη οἱ (ἀοά 5δου]ὰ ἱπιτηβάϊαίεϊγ 5. δρ- 
[2 

13 

Ῥθδζ. 
σΟυΠΙΓΥ ἴο τεςσαῖνα ἔογ ὨἰπΊ561 4 Κίηρἄοιῃ, δηὰ ἴο γεζυγη. 

Ης καἰά (ιποτγείογο, δ ςϑγίφιη Ὡοδθηδη ψοηΐ ἰηἴο ἃ [δγ ὁ θοπιρ.Μαῖι. 
χχν. 1τ4-0,ο. 

Αηὰ 

ἢ οΔ]]6ἀ “ 5 ἴδῃ βεγνδηΐβ, δῃὰ ἀεἸϊνεγεά [δηλ ἴδῃ ρουπάϑ, Δα ς Μαῖι. χαν. ". 

Ι4 βαἰ ἃ απίο {Πεπλ, ΟσσαρΥ ὁ {ΠΠ11 σοπιθ. Βυξ 4 5. οἰ Ζεηβ Ἠαιεα « (οπιρ. 16 

ὨϊπΊ, Δη4 5εηΐ ἃ τηδϑβᾶρε ὃ αἰϊεσ Ὠΐμῃ, βαγίηρ, Ὲ Μ1] ποῖ ἢανβα 

[15 παρ ἴο τεῖρῃ ὁ Ὄν σὺ 0.8. [5 Αμπὰ [τ οδπια ἴο Ρ455, [πῃ 7 ψῇδη 
ἢδ ψΨὰ5 γσεϊυσηθά,} μανίηρ γοοεῖνεα τῆς Κιηράοσῃ, δὴ ὃ ἣς σοτη- 

τηδησρα [ἢ656 βδογσγνδηίβ ἴο Ὀ6 οδ᾽ δα υηΐο ἢϊπι, ἰο ὨΏοση ἢ6 δὰ 

σίνεη [6 τλοηδυ, μὲ ἢ6 τηϊρίις ΚΟΥ, ΠΟΥ τα ΠΟ ἜΝΕΤΥ τηδῃ 19 

1 δῃὰ δεεαϑέ ἴεν βυρμοβεά 
δ ἴῃ βογνδηΐβ οἱ ἢΪ8 
δ τῃδῖὲ 15 πηδὴ γεϊρῃ 
9 τῃαὶ 

Ἰ φ»κ τ τῆδί 

3. νν»ὰ8 Ἰτητηϑαϊδίοὶυ ἴο 
4 Ττγαάο ἀεγεευτίλ δ᾽ ΔῊ ΘΙΛΌΔΒΒΥ 

8. φοπΊα Ὀδοκ δραΐῃ 
10 Κηοῦν ψῃαϊ {ΠΥ (αεεο δηρ ἐο {λ4 δεεί αμέλογ δ) 



ΓΗ». ΧΙΧ. 1τ-27.]} 

ι6 

17 

ι8 

19 
20 
21 

22 

23 

24 

25 
26 

27 

1 Απά (ἢν τος οδίῃδ Ὀδέογο Ὠἰπὶ 
18 ἌΧ6]1 ἀοηα 
16 φαἱὰ ἴο Ὠἰτ 4150 
186. ο»εὔξ Ὦᾶνθ 
11: τὴγ 

ΤῊΕ ΟΟΘΡΕῚ, ΑΓΓΟΚΌΙΝΕΑ ΤΟ {{0{Κξ.᾿ 

Πδᾷ ραϊηθὰ ὃὈγ ἰτγδάϊηρ. Ὑῃθη σδηλα ἴῃς βγβῖ,}} βαγίηρ, [νοτά, 
τὴν ρουηὰ Βαϊ ραϊηδα ἴδῃ ροιηᾶ8.2 Απηάᾶ πα 5814 υῃΐο ἢΙΠΊ, 

ΝνεΙ}1,18 του ροοά 5βεγνδηῖ: θδοδυβα ἴδοι ἢαϑβῖ ὕδδη 15 Ἃ [δι] 

ἴῃ ἃ νεῦὺ {||6, ἢανα ἴῃοιι δι ΠΟΥ ονοῦ ἴδῃ οἰτϊε8β. Απα 1ἢ68 
βδοσηα οΔΠ16, βαγίηρ, [,οτὰ, ΤΥ ροιιηα Ὠαϊῃ ρμαϊπεϑά 1 ἥνε ρΡοιιπά8. 

Απάᾶ δ 8δἰὰ κον θα το πἰηι,16 Βε του «ἷϑοὸ ονοϑῦ ἄνα οἰ[[65. 

Απά δηῃοίδμογ "ἴ οδπλα, βαγίηρ, [οτὰἉ, 6 ΠΟ], ἀέγε ἐς τῇγ ρουπά, 

ΨΏΙΘΏ 1 Βᾶνο 18 Καρὶ ἰαϊά ὑὉρ ἴῃ 4 παρκίῃ : ΕὈΓῚΙ ἰδαγοα τἢ66, 
Ὀδοδιιβα ἴοι τί δῇ διιβίεασε τδῃ : μοι ἰδἰκεβῖ ἃρ [δῖ 19 του 
Ἰαγεᾶϑι ποῖ ἄοψῃ, δῃὰ τγεαραϑί ἴμαΐ 19 ἴῃοι ἀϊάβι ποῖ δον. Απᾶαϑ 
ἢδ 5381} υπΐο πϊπι, 7 Ουΐ οὗ [δϊπ6 ον 31 πηουτῃ νν1}}1 Ἰυάρα {Π66,7 

λοις Μιοκοα βογνδηῖ. Τοι Κηαονοϑί ἴηδί 1 νν5 δῃ διιβίογε τηδῃ, 

τακίηρ ὰρ {μι }9}1 Ἰαϊὰ ποῖ ἀονῃ, δηὰ τοαρίηρ ἴμαῖ}9}1 ἀἸά ποῖ 
807: ῬΝὨεγοίοτα τἴμθη 3 ρανεβῖ ποῖ ἴδοι! ΠΥ ΤΌΠΟΥ ἰηῖο 1Π6 
Ῥδηκ, τηδῖ δῖ Ωγ σοπληρ 1 τηρϊ πᾶνε σγοαιγοα πλῖης ον Ψ] ἢ 

ἀϑυγγ 233. Απά δε 8614 υηῖο πεῖ τῃδῖ βίοοά Ὀγ, Ταῖε 325 ἔτοπὶ 
ἢ 16 ροιῃηά, δΔῃηά ρσίνε 22 ἴο ἷπι τηδὶ Βαίῃ ἴδῃ 35 ρουηάβ. 

(Δμά ἴῇονῪ βα]4 υηΐο Ἀπ), Τοτά, ἢς ἢαΐϊῃ ἴτδπ Ρομηάβ.) 35 
ἘΟΥΖΤ1 540 υπΐο γου, [παῖ 5 πηΐο Ἔνεσυ οὴς ΜὨϊοἢ 235 Βα 5}8]] 9 8:8 
Ὀ6 ρίνεη ; δηά ἔγομι ῃἰπιὶ ἴμδὲ δίῃ ποῖ, ἄνθη τἢδῖ 3 ἣς Παΐῃ 5}4]} 
ΡῈ ἴδκϑῃ δὐνᾶὺ ἔτοτῃ τη. Βυΐ δίμοβε 809 χΐηθ δηθίηῖθβ, ]Οἢ 31 
ψο]ἃ ποῖ ἴῃαΐ 1 5ῃοι ἃ τεῖρῃ ονεγ ἴθ, Ὀγηρ ΒΙΓΠ ΘΓ, δηα ὁ 8]αγ 
ζάφρε 51: Ῥείοτε τηδ. 

12 χηλάς ἴδεη ρουηάβ τοΓα 
16 νγαϑὶ ἑουηᾶ 16 τηδάθ 
1 ἐλε δεεξ αεζλογιζίός γεαα ἰὴ 6 ΟἴἤοΓ 
1 γγῆδλι 30. ο»εἶΖ Απὰ 

32 ΤΉδη ὮΥ 
38 Δη4 1] δ ΤΥ σοτϊηΐηρ 5ῃουα ἢᾶνο γοαυίγεα ᾿ξ Ἱ Ἰηΐοτεϑὲ 
38. ΤΑΚΟ ΔΥΝΆΥ 
Ὁ {λέ δεῖ σζλο ΙΖ 5 ΟΖ ΟΥ 
80 χἀδ δες αμζλογίζίες γεαα ἰ 656 

36 (ἢς ἴδῃ 36 ρ»» τλε ῤαγεμέλεεος 
38 (ῃδῖ Ὁ τῇδιί ψΒΙΟἢ 

81 ὙΠῸ 
84 ἐΐ4 δες αμέλογ δε γεχσα τ Τὴ 

ΤῊΞΒ ῬΑΚΑΒΙῈ ΟΕ ΤῊΕ ΤἼῈΝ ΡΟΥΝΏ5. 
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« (μᾶρ χνὶ. 
1Ο. 

2 581. ἷἰ. τό 
70} χν. 6. 

Μεῖ. 
Ἶ1. 12. 

ἅ εν. τ4. 

ἐ Μαῖϊ, χχὶϊ. 
σὶ ολρ. χχ 
Σό. 

ΡτοὈ- 115} τι ]68, --- Απὰ Ὀθοδῦδο ΠΟΥ͂ δπρροοθὰ, ἐ, ε., (ἢ 6 
ΔΌΪΥ Βροόκδεη ἱπ (πῈ ἤουβα οὗ Ζαοοβευβ. ἘΠε ρᾶτ- 
ΑΌΪῈ τοβοι Ὁ]65 [μδὶ οὗ ἴῃς “ἰΔ]δηἰ8᾽ (Μαζί. χχν. 
14-.30) δυο οηΥ ἴο πλᾶκα [ἢ ΟἌΓΕΪ655 ΤΈΔΟ ΟΣ 
ἀὐ  αρὰ ἰῇ. ἔνο, θαῖϊ 186 ἀϊϑεϊποῖου Ὀοΐνοεη 
[διὰ 15 τηδυκεὰ, δηὰ τῆς ΓΠΘΟΥΥ ΠΙΟᾺ ἸαΘηΓΗ68 
Τότ 15 ἰηςοηδβιβίεης ἢ (6 {Γυβον ΟΥΠ]688. οὗ 
ἴῃς Ενδηρο δῖ 45 υυϊξηθϑβοβ ἴο οὐγ [οὐ ψογάβ. 
ΤῊς Ιαἴϑὺ ραγδῦϊς (ἰπ Μαδίον) 18 ἴ.6 τῆοτα σοτῃ- 
ΡΙἰςδιδὰ οης, δπὰ 8 δα ιἀγεββεα ἴο ἰῃς ἀ5.}}]68 
αἴοῃθ. ΤᾺῊς ροϊηϊβ οἔ ἀϊδξετεηοα ἄτα ἰηάὶςδίεα ἴῃ 
τῆς ποῖεβ οὐ [πδὲ ραβϑαρο, δῃὰ σεζδ ]εὰ μογα αἢ- 
ἀετν [ἣς ϑαραγαῖθ νϑῦβαϑ. 

ΨεΓ. 11. οατγὰ ἴδο80 Γΐ Πρ, ἡ. 4., [6 σοηνοσ- 
ϑΔ ΠΟ ὙΠ ΖασσοῆευβΒ. Τα ἀπόνο 25 Βρόκϑῃ 
ἴῃ 1ῆ6 Ὠουδβε, ΡΟ Δ ὈΪΥ ἔτοηι ἰἢ6 ΟΡδη τοοῖὰ ἸοοΚ- 
ἱηρ ἰπῖο ἴδε οουτῖ, Πογα ἃ ροοὰ ρματὶ οὗ ἴῃς 
τυ τυας (αὶ δὰ ἐοϊ]])ονεὰ πὶ (νεσ. 3), μΒδὰ 
«ἀουθε]ε55 τοπιαϊηθαὰ δηὰ τιυστηυτοα (νοσ. 7). Τὸ 
ποτὶ τῆς Ῥάγαῦ]α νγῶβ δά άγοββαα. -- Αὐδϑᾶ, Τὸ 
186 σοηνεγβαίϊΐἨοη ἢ ΖαςΠΟθου8. --- ΝΙΔῸ ππΐο 
δοτπδαίοα. Τῆς αἰδίδηος νγὰ5 ἀρουῖΐϊ βξίδοη Επρ- 

ταῦτας, ΔΙΠουρσῇ τὰς ἀϊδοῖρ]68 σγεγα ἱηο]υάεὰ, 
Β'ηο8 ΠΟΥ σγεσα ποῖ γεῖ ουτεά οὗ {πεῖὶγ σᾶτηδ 
ὮΟΡΒ5. -- ἼΒαῖ [86 κίηχάοπι οὗὨἨ οὐ ἴχαδ ἱπιπιοὰϊ- 
δΙΘΙΥ ἴο ΔΡρΡοῶσ. ΤῊ 5 ΡυΌ]Ϊς ἸΟΌΓΠΘΥ ἴο 7ετυβα- 
Ἰεηι, αἰϊδηαθα ΌὈΥ 830 ΠΏΔΏΥ τλΐγαο]85 πὰ ᾿πηργα5- 
βῖνα ἀἰβοουγβεβ, νγὰ8 γεραγάδα 45 ἱπίγοαιοίοσυ ἴο ἃ 
Μεβϑβίδηϊς Κιηράοπι οὗ ἱεροῦ) βρ᾽επάοσ. Τδγὰ- 
85816Ππ| ὙγὙὰἃ58 850 ὩΘΆΣ, [δι [15 νγὰβ 1πλπηθ Ἰδίο Υ οχ- 
Ρεοϊςα ; (ἢ6 πηοτῖα βἴποα οὐγ ογὰ μδὰ 51 ΞΡΟΚοη 
οὗ (με δοῖυδὶ σοπηΐηρ οὗ ἴῃ6 ὅοῃ οὗ πιδῃ (νεσ. 10). 
ΤῊΣ Ρᾶγδῦ!α νγῶβ ἀδϑίρηςεα ἴο σοηίτονοτὶ ἰἢς ἰάδα 
ἴμδὲ ἴῃ6 σίοσυ οὗ ἴῃς Μεββίδηιϊις Κιησάοιῃ νου]ὰ 
ΔΡΡρόδγ δῖ οησα, ] πουΐ ἃ Ῥχανίουβ βεραγαίίοη οἔ 
τῆς Μαβῖον ἔτοπλ Η15 βεσνδῃΐβ, ἴο γῇοπι Ης ψου]ὰ 
ταΐυσῃ 45 Κίηρ. 

γεῦ. 12. Ἰβδογζοζοσο, ἢ {Πϊ5 ρυγροβα, ἰῃ νὶονν 
οὗ [15 ᾿πρτοροσ ἐχρεοϊδεοηῃ. -- Α οοσίαίη π0Ὁ]0- 
ΖΔ. ΤὨ]Β ὁ ψ 6] ] -οτη ᾿ πδη ΓΕργοβεηῖβ ἴΠ6 Γοτὰ 
]εβὺβ; δῃ ἰηῃάϊγεοϊς ἱπιϊηδοη οὗ Ηΐ8 ΚίηριΥ 
ἀεβοθηῖ δηὰ αἰ ρηϊν. -- θην ἱπίο 8 ΖΑ ΘΟΠΠΙΣΥ, 
εἴο.Ό. Τῇαδ ἸΟΌΓΠΟΥ Μγᾶῷ8 ἴο ἴπε τεβίἀδεηςθ οὗ ἴ86 
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ΒΌΡΓΕΟΙΩΘ δυϊμογυ. Ατοβείδυβ, πὸ Ὠλὰ Ὁ} ἃ 

ηἰδοεπὶ τογδὶ ραίδος ἂἱ ἴεῦςβο, δὰ πιδᾶς 
δυο ἃ ἰουγηου ἴο Εοπιε. Τῆς 1, οτὰ Μ8 ἴο 90 ἴῸ 
Ποάνεῃ, (ἢ6 μοπια οὗ Οοά; ἴῃ ἴδε πιοῖαὶ 5εη586, 
“ἃ ἴλτ ᾿σουηῖτγ.᾽ -- Ἰὸ τοξση, ἑ. 6. ἰο [6 Κιηρ- 
ἄοπι, βἰϊυλίοα νἤοτα [6 ΠΟὈΙοδὴ δα τοβίαςα, 

᾿Οὐτ Ιογὰ Μ01}}} σΘΓΙΔΙΏΪΥ “ τοϊυτη.᾽ ᾿ 
γεῖ. 12. ΤἼἴομ δοσυδηῖίς οὗ πἷ8δΔ, ΤῊΘ Ὠυηῦετ ἰ5 

δίνεη ἢςτο, Ὀυῖ ποῖ ἴῃ [6 ΟἾΠΕΥ Ῥάᾶγδθ]α ; σοπΡ. 
τῆς 4ρε νἱγρίηβ, Μαῖϊ. χχν. 1. - ἴδ ρουσαδ, ΟΥ, 
“Τπ85.᾽ ΤῸ ἐδο ἢ} ομς ; ποῖ ἴο δδοῦ “δοσοσαϊης 
ἴο 15 δενεσαὶ δ0}}}) (Μαῖϊ. χχν. ς). ἴῃ τῆς 
ΟἾΠΕΥ οᾶ5ε ἴῃς πηδῃ 15 σερτεβθηΐϊεα 45 σου ἰην 
ἢ15 ΨΠΟ]6 ῬτΟΡΕΓΥ͂ ἴο Ὦ]5 βοσνδηίβ ; ἢοῖς [ἢ ΒΌΧΩ5 
ΔΙδῈ ὙΟΥΥ [{π||6᾿ (νεῖ. 17). Τῇ Ατἰῇς πλ]Π8, 
ΜΝ ΠΪΟἢ 15 ὈΓΟΌΔΟΌΪΥ τηεληΐ, 5 [ῃς βιχίθιῃ ρᾶτὶ 
οἔ ἃ ἰαἰεηῖ, δηὰ Ξξῷ ϑις--ϑι7. Τῆς ΗδΡγον πη 
νγ»858 ΘΥΘΠ 5Π1Δ]]6΄. 186 οὐδ 6408] οβῆριϊαὶ σἹ 
Βεδ5 ἴο Ὀς τείειτεα ἴο ἤεῦὸ, ποῖ {π᾿ βρισττιδὶ) 
1] ἐπὶ ψΠΟἢ ΟἸΗΘΥ ἴῃ οχίςηϊ. --- Ἰχὰθ Ἀθσθ- 
σἱτὰ 11 δόπιδ, 17. 4.,  Π116 1 γὸ δηὰ τεΐυτῃ. 

νεῖ. 14- Βαϊ ἷ8 οἰκοῃδ. Ἠ!5 ἔθ! ον -ΟἰτἰΖ6η58. 
Ῥεουϊίατ ἴο [18 ἔοστη οὗ ἴῃς ραγδθὶδ. -- διίϑα πἶση. 
ΝΟ τεξᾶβοῃ 15 δϑϑίρῃεα ἔου (πεῖς Ὠδίγεα, ψῃΙΟἢ 18 
16 8016 τηοίϊνε οἱ ἔΠε]γ δοοη. Τῆς νου] ἢδῖεϑ 
ΟΥΓ Γοτὰ υὑπγελβοηδΌὶ, δηᾶ τπεγείοτε ρροβεβ 
Ηϊμι. --- Δπ ΘΕ ΌΔΕΕΥ. ΤΙ ψ͵ϑ δ5εηΐ ἴο ἴδε 
ΒΌΡΤΕΙΩΕ ΔυϊοΥ Υ, ἰυϑῖ 88 ἴῃε [εν ἢδὰ βεηΐ ἃ 
Ρτοῖεβδε ἰο οπις ἴὴ ἴθ οἂβε οὗ Ασοβμείδυβ. - 78 
ΨῚ ποῖ, ἰμδῖ, εἰς. ΝῸ οἴπεῦ τεᾶδοῦ νγὰ5 υὑτρεὰ 
(δὴ {πε ῖ]γ ὑη ΠΏ ρτι655. --- ΤῊΪ δ. Ῥεγῃαρ8 
υϑεα ἰῃ σοηϊειηρί. ΤὨ}5 ροϑβιεῖνα ορροβίτοη ἴο 
ες Τοτὰ [εϑὺ85 ὯΔ5 τηδπιοβδίςα 1561, ουασ ϑίηςα 
Ης νεηΐ ἴο τϑοεῖνε ΗΪβ Κίηρσάομῃ, τλδΙΥ ἴῃ Ρδῖ- 
βεουΐοη οὗ Ηἱβ βεγνδηΐβ, Ὑῇοβθα Οὐ ἰο ἤοάνδῃ 18 
[ης πχεββαρε οὗ Παίγεά ἔγοτῃ ἴμε τυοσ]ὰ ; “πὸ υ1}} 
ποῖ {Παἱ,᾽ εἴς. 

ει. 1ς. Ῥδνὶηρ τοοοΐϊνοῦ ὑμὸ κίηχάοηθ. [}ἢ 
50 Ϊϊ6 οὗ ὨΟΒΏΠΙΥ, Ηξ τεϊυγπηθα 45 Κίησ ; 45 οὔτῦ 
Τ,οτὰ ψ}]]. -- Ἐὸ οοπιτηδηϑὰ [086 δοσνδηίδ [0 ὍΘ 
οο]]οᾶ, εἰς. ΤῊ 5 Βγβὶ, ρεέοσγε ἴῃς Ἰαάρτπθηὶ ὑροὴ 
᾿5 δποῖηϊθβ. ὍΤὴε βδίῃς ΟΥ̓ΩΕσ ἰ5 βυρρεβίεα ἴῃ 
τερατὰ ἴο οὐὖζἦ Γ,οτα β γεΐυση (οοιπρ. Μαῖξ. χὶὶ!, 41, 
49; Χχὶῖὶν., χχν.). -- δὲ [ΔΟΥ μδὰ μχαϊποὰ ὮΥ 
ἴΣ ΤῊΘ ᾿ἸπαυΓΥ 15 τῆοῖα β: τ οεἶγ: ννδδί Ὀυ8ὶ- 
ΠΟΙ5 [ΠΟΥ ἢδα ολτγεα οἷ ἡ ὅ0 οὔγ ] ,ογὰ ᾿παυῖτοβ 
οὗ ἴῇλοβε βεγνδηΐϊβ οὐ Ὑποῖὴ Ηδς ἢδ85 Ὀεβίονεα [ῃς 
βᾶτης ΟΠΟΙΔ] σἰἑῖ, ποῖ νν δῖ ϑυσοςϑ8 {ΠῸῪ ἢανς δδά, 
Ρυξ ον ἴεγ πᾶνε υβοὰ [ἴ; ἐδ ἔξ] 655 15 ἴδ 6 
πδίη τ Ϊη (μαῖα Χχν. 21). 

γεσ. τὰ ΤῊΥ γνουμπᾶ;. ποΐ “1 ἢανὸ ραϊπεα᾽ 
(Μαῖ1.). [Ι}1[{ [δ Ἰδίζεῦ οαβ8ε, (ἢ ἰσγυβὲ νγὰ5 δ0- 

ΤΗΕ ΟΟΘΡΕῚ, ΑΓΓΟΟΚΘΌΙΝΟ ΤΟ [ὑΚὲ. [(Βαᾳρ. ΧΙΧ. τι--27. 

οοτγάϊηρ ἴο Δ0111{γ, Βατς 1 νγᾶβ ἴῃς ϑαπὶῈ πῃ ὄνεσΥ 
᾿ςΑ86 ; ἴδετε ἴῃ6 ρδίη νὰ ὈὉγοροσοηεα τὸ τδ6 
ἴτυδῖ, Ὀὰΐ εσὸ [Ποῖα ννᾶθ ΠῸ δ0ς δ Ρτορογίοῃ ; 
ἔδησε τῆς ποτε τηοάεϑί βγεῖ. ΤΠ15 4150 ἔδνουβ 
186 νἱδνν ΨὩΙΟΝ Ἰηϊετργεῖβ ἴῃς “ ρΡουηα ᾽ 85 ἰῃε οὔθ 
οἴδεϊλὶ οἰ, νἰτἢ ναῦθα γχεβι]85. --- Ἀξθᾶθ ἴδῃ 
ῬουΣΣδ ΤΩΟΥΘ, “. 4., ἰπ λα ἀϊξοη ἴο ἰῖ561ξ. 
ει. 17. ἴδ ἃ τ Ὁ 6. ΤῊΣ “ρουπᾶὰ᾿᾽ νᾶ5 

ἃ ΨΟΓΥ 51η8}} 51. ΗἸΚἢ 45 [δ πιϊηϊδίοσίδὶ οἱῆος 
15 τεϊδιϊνοὶν ἰῃ [ἢ15 που], ἴῃ ἴῃ6 ΟἿΟΣ (πὰ ἴῃ 
σοι ρατβου ὙΠ} τς “ἰδ]οηῖβ᾽ ἐνθὴ ἢδτα) ἴτ 18 
ἐν ΥΥ Π|{]6 ;᾿ ΠΟΓΙΔΙΏΪΥ 158 ηοΐ τῆς 5016 σβδηποὶ οὗ 
δ] ϑϑίηρσ ἴο ἴῃς σΒυτγοῇ. --- ἴϑΣι οἱο8. Τῆς τενασγὰ 
οοττεβροπᾶβ Ὑ͵ [6 ΚΙΏΡΙΥ αἰ πη οὗ τὰς τε- 
ἰατηφὰ Ι,οτὰ. ((ΟοτΡ. οὐ ἴῃς οὐὔεσ μαηᾶὰ Μαλιι. 
ΧχΥ. 21.) 

ψετῖ. 19. Εἶνο αἰξίοα. ΤΠς τονναγὰ 15 ὑτόροῦ- 
οποα ἴο τῆς ψαΐη ; [86 οοπηπιδηαδιίοη 15 οπι δα 
ἢεσε. [πη Μαίϊμεν ἰξ 18 Γεροαϊαὰ ; ποτε ἴῃς ραὶπ 
τγᾶϑ ἰῇ δᾶ ἢ σΆ56 Ρχοροσγῃομῃεα ἴο ἴΠ 6 ἰσυδῖ. 

οι. 2οϑ. ἵπϑπμδρκίὶπ. [ἰ 5 δϑϑουῖεαὰ τηδὶ (ἢς 
εὐ ΓΘ] ΘΗΝ υϑεα {Π18 ἔοτ βυοἢ ἃ ρυγροβα. 
Ηἰβ τεΐοιβ ἴο ἰά]εμεβ88 ἴῃ οβῆςα. 
εν. 21. Τῆς οχουβε 15 5 5 2} {1Π}}γὙ ἴῃς βδπια 

ἃ5 ἰῇ Μαῖξ. χχνυ. 24, 25. --- Απδίοσθ, “δαγά᾽ 
(Μειῆδν.). 

θαΐ οὗ ΤΥ του, εἰς. ΜΕΥ. 22. 
βίδιεπηδηῖ. 

νεῖ. 22. [πο ἴδιο ὉΔΏΚ, οἵ, "ἃ Ὀδῃκ.᾽ ΤῊς ἴα(- 
ἴοΥ ἔογπι Ορροϑθβ {πε νίενν ταί (86 “ ὉΔῺΚ ᾽ ΣΕΡτο- 
βεηΐβ ἴδε (υγοῦ, δπὰ ἴπῈ ρυϊθην οὗ ἴ86 ρΡουπά 
ἴδετα 45 γεϑισθιδίίοῃ οὗ τῆς οἶῆοσο. 

νεῖ. 2ς. πᾶ ΤΒΦΘΥ, “. 4.,ὄ [ῃ 5 Ὀγ-ΒΘ.Δη6ΕΥ5 ἴῃ τῃ6 
ῬΑΓΔΌΪΕ, ποῖ ἴῃ ἴῃς πουβε οὗ ΖδἼοοδευβ, δαὶὰ ὑπο 
δεἰπι. ΤῊΪ5 ἐχργαββϑίοῃ οὗ ΞΌΓΡΥΙΒΕ νᾶβ ῬΥΟΌΔΟΙΥ 
Ἰπἰγοσυςσορά ἰο Ὀτης ουἵ [ῃ6 ἀπβδνετῖ οὗ ἴῃς Κίῃρ ἴῃ 
νοῦ. 26, οὐ τδΙΟῆ 5εςὲ Μδί. χὶ. 12 ; χχν. 29. 
οι. 22. Βυΐϊ (Ξε Ρυὶ ἴῃ δααϊτίοη ἴο [5 5θῃ- 

ἴδη06) ἔδπι086 τοΐπ!θ Θηθερΐθδ. 551}}} ἴῃς Ιδληρσυλρε οἵ 
ἴῃς Κίπρ ἴο ἴῃς αἰϊεπαϊηρ οἰῆσοΓϑ. -- ΒΊΩΥ ἴδοι 
ὈΟΐΌΣΘ 120. ΤῊϊΐβ Βίγοηρ ἐχργαββίοη βεῖβ ἑοτίῃ τῆς 
ὨΟΡΟΙαβϑηθϑα δἀπὰ βενο οὗ ἴμ6 Ρῥυπιβθῃιηεηῖ 
ΓὨΙΟΝ 58}.4}1] ζ4}}] υροη ἴῆοβε ῇο ορροβὲ ( γιβί 85 
Κίηρ. [ἐκ ἀἰὰ ποὶ 5θειλ βίγαηρε ἴἰο ἴποβϑε ψῇῆο 
Πεαζὰ ἴπς Ῥάγδῦ]α ; ἴοῦ δι. ἢ νδροδπος ψγ͵ὰβ θεω 
ΟΠΪΥ ἴοο σομηᾶοη. ᾿ΓῸ υϑ ᾿ξ 15 ἃ ἔρυτο, ἢτϑί, οὗ 
τῆς ρΡυηίϑητηδηὶ ϊοἢ ἔ6}} ὡροη Τεγυβδίετα ; δπὰ 
Βαοομάϊυ, οὗ ρυπϑητηθηῖ, ΠΟ ἢ 18 ἴο ἔοϊίον (ἢ6 
ἤπλὶ Ἰυαστιηεηῖ. ΤῊ ἴῃς ΡΑΤΔΌ]ς ἢδ5 ἃ ὈΓΙΠΊΔΤΥ 
ΔρΡ ἰοδιίοη ἰο ἴῃς ἀἰδοῖρ᾽68 δηὰ τῆς [εν 18} πιο, 
δῃᾶ τη 4 ψίάεσ οὔς ἴο [86 (ΓΙ ΒΌ Δ ΤΊ] 5ΙΣΥ͂ ἴῃ 
δεπογαὶ ἀπά ἴῃς ορροβίηρ που]ὰ. 

Ου γουγ ονπὶ 

ΟΗΑΡΤΕΚ ΧΙΧ. 28--.48. 

Ου» Ζογας βμδίς Ἐμέγν ἡμίο ὥΞξεγμδαίορε, τοῦὰ αἰϊρηαΐζρρ Οἱγεμρεδίαρμοσς. 

28 ΝῸ ψῇρθη ἢς δά ἴἢπ5 βροίεῃ, “ ἢς ψεηΐ] Ὀεΐογθ, ἀβοθηά- 5 Μεδικ χ. 3:. 
ἱηρ 5 ὕὑρ ἴο [6γι54] 6}. 

2929 Αμπά!τϊ οϑηδ ἴο ρΡ488, ὁ θη δ νν85 οοης 8 ηἰρῇ ἴο Βεῖῃρῃαρδ ὁ Ματτ. χχί. 

Δηα Βείμδηυ, δἵ τὴς τππουηΐ οδ]] δα 5 ζἦφ »εορΐ οὗ ΟἸ᾽νο 5, ἢ6 βεηΐ 
ϑαγίηρ, σο γεβ ἰπῖο [πε ν]αρα ονοῦ 10 ἴνο οὗ 15 αἰ5οὶ 0165, 

1-ο; Μλεκ 
χὶ. τ-ο, 

αραϊηβὶ γοῖς, ἴῃ ἴῃ 6 ΨΏΙΟΝ δ γουγ δηΐεγιηρ ἴ γε 5}4]} βηά ἃ ςοἱϊ 

1 ψοηΐ Οἢ 
4 Φ 

ΞΟΙΏΡ 
δ [ἢ6 8 ο γουγ ΨΥ 

δ Ὧα ἀγὸν 4 (ῃκδῖ 158 ο41164 
Ἷ ἰη ψΏΙΟΝ 845 γα δηΐογ 
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[ἰεὰ, ΨΏΘΓΘΟΙ γαῖ ΠΘΝΟΥ πηδη 86ῖ :8 ἰοοβα ἢϊτη, δηὰ Ὀγίηρ {γε 
31 ἀεέϊάεγϑ Απὰά 1 δῇγ πηδη 19 δϑὶς γοι,, ΝὮΥ ἀο γε Ἰἰοοβε ἀέρε 7 ἴδ5 

5.41] γε 54Υ ὑπο Ὠΐσῃ,}} Βεϑοδιβα 12 τη6 Γογὰ μδῖῃ πεεὰ οὗ Ὠϊπι. 
22 Δμὰ 1ἢεδγ ἴῃδΐ ψεῦα βεηΐ ψϑηΐ {Π6ῚΓ νναν,}8 δηὰ ἔουηα ὄνεη 85 ἢς 
33 δα 8414 υηΐϊο ἴθ. Αμπά ἃ5 [ΏΘΥ ψεσα Ἰοοϑίηρ [86 ςοοἱῖ, [6 

34 ΟΜΏΘΓΒ ΤὨεγοοῦ βαϊὰ πηῖο ἴθ, ΝῺΥ ἰοοβα γε ἴῃς οοἱ ὁ Απά 

35 ἴΠ6Υ 5αϊά, Τῆς 16 Τιογὰ δαΐῃ ἠξεὰ οὗ τη. Απα {ΠῸῪ Ῥτγουρῃϊ 
Ἦϊτη ἴο 65115: “δηὰ [παν οδϑὶ 1 ΤΠΘΙΓ ραττηθηΐβ ὉΡοη ἴῃς ΓΟ], Ὁ ἸΌΗΝ δῖ, 

26 δηὰ ἴπεγ 35 δεῖ 76ϑ5 βεγθοη. Αμπά δ8 δῈ ψϑεηῖ, ἴπαῪ βρτεδά 
27 δεῖν οἱ 68 ΤΠ ἴῃ [ῃ6 αν. Απᾶ νῆθη ἢς νὰ9 σοπλα πὶρῦ, ὄνεῃ 

ΠΟΥ͂, 18 αἵ [86 ἀεβοεηῖ οἵ [με πιοιιπί οὗ ΟἸίνεβ, “186 ψμο]6 τυ ]ε]- “4 δος οδαρ. 
τὰἀδ οὗ [ῃ6 ἀἰδβοῖρ]65 θδρδη ἴο σγοϊοϊος δηὰ ργαίβε 13 σοὰ ν ἢ ἃ 

38 Ἰουιά νοΐοε “ἔοΓ 811 ἴπ6 ταῖρμν νοσκβ [δὲ πεν δ ββεη; ὅϑ8γ- " τ ΤΕ 
ἰηρ, 7 ΒΙεββεὰ δε σιμε Κίηρ ἰδαῖ σοτηεῖῃ ἰπ ἴῃ6 πᾶπης οὗ τῆε7 δ τα 

29 Τιοτὰά : 39 ρεδοβ ἴῃ βεάνθη, δπά ἢ ρβίοτυ ἴῃ τς πίρῃεβιθ ἐΑπά “ ὅεο πΡοΝὰ 
801ὴ6 οὗ τῇς ῬὨδτγβθαβ ἔγοπι διποηρ 3: τῆ6 αγυἰτὰἀς 5414 υπΐο ἐ ΟΡ, Μας 

40 δἰπι, Μαβίει,23 τεῦυκα (Ὦγ ἀϊβοίρίεβ, Απᾶᾷ με δηβνγεσεὰ δπὰ τέο 
5814 υηΐο {Πετη,23. 1 τ6}}] γοι {Πδῖ, 1 [π656 8ῃου]α 38. Ποϊὰ {Πεὶγ 
Ρθᾶςο, ἔϊῃε6 βἴοῃμθϑ νου] ἱτη θα ϊδίοὶν οΥῪ οὐ, 3 ἃ Ἠ85. 13. τι. 

41 Αμάνπεῃ ἢς 85 σοσὴβ η6δγ,25 ἢς ὈεΠο]ά τῃς οἰτγ, δηὰ 57 ἐγνερί 2 70 χί. 35. 
42 ονεῦ ἴΐ, ϑαγίῃηρ, "Τὶ μου μδάβι Κπονγῃ, ανθη ἴδου, δ Ἰθβαβί ἴῃ "δε ομαρ. 

[15 ἴὴγ ἀδγ,233 ([ῃς τὨΐηρ5 τολέο ὄείοηιρ απῖο [ΠΥ ρβδςο ! 9. Ὀυϊ 
43 ον ἴδ γ ἂῦὰ ῃἰά ἔγομῃ πὸ ὄγεβ8. ΕῸΓ ἴῃς ἀδγ8 39 54]} σοτῃξ “ ἘΘΙΕΣ Σ 

4} [8, Χχὶχ, 

ὍΡοΟΩ πες, δῖ 51 (ῃ]πΠ6 δηθυηθ5 " 5}4]} οδδῖ ἃ [Υθηςἢ 83 ἀρουΐ Ἢ χχχνυί. 

{με66, Δηα 5 οοϊηραβ5 ἴπεςε σουηά, δπὰ Κεερ {πες ἴῃ οἡ ἐνεῦυ δἰάς, ὁ: ἘκΙῊν 
44 Απᾶ " 5841} ἰὰγ ἴμεε Ἄδνεὴ ψτ ἢ ἴῃς στουηά, δηά “ΤΥ σΒΙ]άγεη 83 9 τῇ γος 
Μη τῆ 66 ; Δηα ΓΊΠΕΥ 5141} ποῖ Ἰθᾶνα ἴῃ ἴδε οὔξς βἴοηβ Ἰροῇ., ἴδ. χκίχ 4. 

ΔΏΟΓΏΘΓ; βεράρεὶ δου Κησννεβὲ ποῖ “186 Εἶπε οὐ τῃγ ν᾿ βιτατίοη. 5 "τα 
45 "“Αμπάβε νηΐ ἰηῖο (με ἴδπιρ]θ, ἀπ Ὀδρδὴ ἴο οαϑδί ουξ ίδετῃἤ ὕπαρ. ἐς 
46 ταὶ 5ο]ἀ 8: τῃεγείη, δηὰ τπεπὶ ἴμδαὶ Ῥοιρῃῖ; ϑαγίηρ υπΐο {Β6ηι, ἢ ΝΣ ἸΝ 

[τ 5 νττίθη, "ΜΥ Βουβα ἰβ ἰῃε ὃδ Πουβα οἵ ῥγάγεγ; δυΐ ὦ γε ΐ οϑτα τνο 
δᾶνε πηδάδ ἰΐ ἃ ἄδη οἵ [μίθνϑβ. δ ν βαττ, χχί. 

4 τ ΑΒά ΜΒ ἰδυρῆι 57 ἀδιγ ἴῃ ἴῃς ἴερ]6. Βιυῖ 1.6 σὨίοῦ ῥγίεϑίβ Μλκκ χί. 
δηἃ [ῃς 5οτῖρε5 δη "ἴῃς Ομ εἐ ὅδ οὗ [Π6 ΡΕορὶε " βδουρῇϊξ ἴο ἀξβίγου σ ἴδ Ν. 7. 

ΕΤ. ΥἹΙ. 1 

8 Π0 ΤηΔῃ 6νῸΓ γεῖ 54ῖ 9 οιηϊξ δΕ ΔῚΣ τς τ ΚΕ; 
10 ΔΗ ΟΠ6 11: χλε δεεέ αμέλογίξέδς ογεῖξ αηο Ὠΐτη Χὶ, 18: “ΠΔΡ 
12. 0» ο»εἶΐ Βεςδυβ8 18 γραηΐ Ἀν ν θεὲ Μακ 
14. 0» Βεοδαβα (ες (σεοογέρρ᾽ το ἐλδ δες μέλον ἐξα) 1δ [χανν νὶ. 2ι. 
16 “112 [ἢ 6 11 ΝΑΤΙΏΘΩἴ5 
18. ἃ5 ἢ6 νν»Ὰ5 ΠΟῪ ἀγανίηρ ηἰρσῆ, συδε 29 Ἰογξι!]ν ἴο ργαὶββ 
Ὁ. εῳδείξμέ (ἢ Ὁ: σρεέξ ΔΛΛΟΏΡ' 2. 0.7ἹὙἘἬ ΘΟ ΒΕΓ 
38. γλὲ δεεῖ αμλονλέέες ον» ἀπο ΤΠ 6 πὶ 34: 9588]] 
30. ψ}}}} ογυ οαῇ (φρρογαϊζρρ ἐσ ἐλε δεεέ σεέλον 165) 35 6 ἄταν πἰρἢ 
Ὦ ςροίηρ ἴῃς οἰΐγ, Β6 38. ἴῃ (ἢ15 ἄγ, Ἔνεὴ ἴῇου 39 μηίο ρ6δ0ε --- 
80 ἘῸΓ ἦδγ8 1 ΏΘη 82 [ἢχον δὴ δ δηκιηδηΐ 
88 δηα 5}4}} ἀϑῇ ἴο {πῸ βστουηάᾶ πες δηά ἢν οἢ]άγεῃ 

5014, ἦέ ὁσεΐ ατεέλογζεες ον ἐδέ γεέσέ οὗ 4λ4 σε756. 
856 (ἀπ ὀεεί αμέλογέδέες γοαά Απὰ ΤΥ ἢἤουβε 58}4|} θε ἃ 
35. ΤΟΌΌΘΙΒ δ᾽ τγἃ5 ἰϑδοῃίηρ 88 (ῃϊεξ τηδη 



472 ΤΗΕ ΟΟΘΡΕῚ, ΑΓΟΟΚΌΙΝΕΟ ΤΟ {0ὑὐΚΕ. [(ηαᾶρ. ΧΙΧ. 28-48., 

48 Ὠΐϊπη, “Απὰ οοὐ]ὰ 88 ποῖ πὰ ναὶ ΤΕΥ πιρῃϊ ἀο : ἔογ 811] ἴῃ " ὥβαρ. χα. 9. 

ΡΘΟΡΙΘ ΨΘΓΘ νΘΓῪ αἰϊθηῖινα ἴο ἤδαγ Ὠϊπχ.9 

80 τη6γ οσουϊά 40 [6 Ρ6ορΐβ 411 βυῃρ ὕροη Ὠίπι, ἰβίεπίηρ. 

ΟΟΝΤΕΝΊΞ. ---[ΚεῈὲ Ἄρτεεθ οἱ βοῖν ἢ (Ὡς 
οἴμεσ Ενδηρε ϑῖβ ἴῃ ἴῃς δοοουηΐ οὗ (ἢ6 ΕΠΥ ἴο 
]εγαβαίεαι. Ἐξ τλθηοπβ ἰῃ Δααϊ θη ἃ ΠιΤηλΥ 
οὐ πε ῬὨΑγϑεεβ δἀηὰ οὐγ 1, οτα β ΓΕΡῚΥ (νεῦβ. 30, 
40), 45 γ6}] 45 ἰῃς ἕαςὶ ἴῃἴ Ης νψερῖ ονοῦ ἴῃς ΟἿ 
(νεγβ. 41-44); δὰ ἔθη, δέϊεσ ἴῃς οἰεδηβίηνσ οὗ τῃς 
ἰΘ1Ρ]6 (γε 9. 45, 46), ἢ γῖνοβ ἃ σϑῆδγαὶ αἀδβοσὶρ- 
ἄοη (νοσβ. 47, 48), οὗ ἴῃς Μαϑβίοτ᾽ 5 δοῦν: ἀυληρ 
ἴῃς 1151 ἀδλγβ οὗ Ηἰ5 ρυθὶϊς ἐδδοβίηνσ, [86 ρατάςυ- 
1.τβ8 θεϊηρ τεοογάεα ἴῃ οἤδρ5. ΧΧ.--ΧΧ]. 6. 

ψεῖβ. 29-18. ΤῊΣ ΤἘΕΙΌΜΡΗΑΙ, ΕΝΤΕΥ ἹΝΤῸ 
ΤΕΚυΒΑΙΕΜ. ὅὲ.εε οἡ Μαῖί. χχὶ. 1-ο; Μδικ χί. 1- 
ΙΟ ; ]οδη ΧἹὶ, 12--10. 

γεν. 29ς.. Απὰ ψἴθ8 Ὧ6 Βδὰ [8 δ εἰς. 
Οπη ἴδε δέζεσγθποοηῃ οὗ Ετιάαν, {π6 81 οὗ ΝΊββδῃ. 
Ἧς οουἹὰ τολοῦ ἴδῈ πεὶρῃθοτῃοοα οὗ ΒεῖΏΔΩΥ 
Ῥεΐοσε ϑυπάονι. 

ΟΥΟΣ 

"2. Ῥδουλ αν το 1Κὸ, Ὀυϊ 
{ΑἸΤ]Ὺ ἱταρ! ]εα τὰ Ματῖκ χὶ. 

νεῖ. 34. ΤὨΣ Ὀεβῖ δυϊπου 165 Ἰηβοσὶ ἁἕῖοσ ΤΕΘΥ͂ 
βοϊὰ ἃ ννοτὰ ᾿ς ἢ ΠΔΥῪ δἰ Ποῦ θὲ ἃ βίρῃ οὗ ᾳυοΐδ- 
Ἐΐοη, οὐ πιοᾶη " Ὀεοδυ56.᾽ Τῆς ]α5ῖ οἴδυβα οἱ νδσ. 

1 ΠΟΥΤΟΒΡΟΠα5 ἘΧΔΟΙΥ, ἀπά ἴδε {γαπβίδιζοη τηυϑβὲ 
δε ἴῃς βᾶπὶς ἴῃ Ὀοίἢ ολ865, ἰπΠουρὴ τἢ6 56η8ς 15 
ποῖ δἤεεοιεά. 

γεῖ. 3). Αἱ ἴδο ἀοδοδαΐ οὗἩ [δο Ἰέουπί οὗ ΟἸΐνοα. 
Οὐ ἴδς ὕτον οὗ πα ἢ], ἃ8 [Ἔγυβαὶθπὶ σϑηια ἴῃ 
β'ρηῖ. Α πδιεῖηρ ρίας ἔογ ἴῃς ουἱπηϊηδίίοη οὗ 
[ΠεῖγΓ δ ἢ υ 5:45}, ---- ΑἸ] [86 τοϊρῖν νοσῖκα, εἴς. 
ΑἹΙ τἈε πυΐγας!εβ ρεγέοιτηεα οἱ [8 Ἰούγπευ, Ὀυΐ 
ἀουθι]ε55 1 βρεοὶαὶ τεΐογεηος ἴο ἴδε ταὶβιηρ οὗ 
1,ΔΖΆΤυΒ, ἔσοαι ἤοβα ποῖα ΠΟΥ δδα ᾿μ5ῖ οΟΙΏΘ. 
((οιρ. [οδῃ χίϊ. 9, 17, 18.) 

γεν. 418. Ῥοδοθ ἱπ θᾶνϑῃ, δπὰ ΠΊΟΣΥ ἰπ ἴδ0 
Βἰχμοσ. Ηετε Ταιῖκε, ΌΥ ἃ ρΡοεῖῖς ρᾶσδὶ]]6]} 1851, 
ῬΑΣΑΡὮγαβεβ τῆς " Ηοβαπηδ᾽ τηεηϊοπεὰ ὈΥ ἴῃ6 
οἴδεῦ Ἐνδηρε]δβίβ. 

γετῖβ. 29,40. ΤῊΕ ΜΌΚΜΟΕ ΟΣ ΤῊῈ ῬΗΑΕΙΞΕΕΒ. 
Ῥεου αν ἰο Γὰκο. - βοχηθ οὗὨἨ [86 ῬΏΔτίδοοΣ ἵἔσοσι 
[80 του] εἱπᾶρθ, εἰς. Ἐν ΘΏΓΥ ποὶ οὐ Ἡ!Π 5 ἀἐδβαΐ- 
Ηἷθθ, ποῦ ἴΏΕΥ σου] πᾶνε Ηἰπὶ ΣΘΌΌΚΘ. --- 
ἹΜδδῖοΣσ, οἵ,  ΤοδΔοποσ.᾽ ΤΕΥ οδ]εοιδὰ ἴο [ΠΕ ΟΥΥ 
οὗ τῆς αἰδοῖρ!εβ, θδοᾶυβε ἰδ τεοορηϊζεὰ Ἡΐϊηι ἃ5 
Ιῦοτα ἤδη ἃ " Τεδοῆεσ.᾽, ὙΏΕΥ νοῦ], ὨοινΕυΟσ, 
Βοϊὰ Ηΐπὶ τεϑροηβῖθὶς ἔου ννῆδλιὶ {ποὺ μεϊὰ ἴο ὃὈς 
πη 56 διὰ υὑπιννδσγδηϊοὰ δη ἢ 5145. --- ΤΠ [1086 
δου] μοΙὰ [μοὶγ Ῥοδϑοϑ, [0 δίοῃο εἰς. Α ρτο- 
νοΥΌΙ 41] Ἐἐχργεββίοῃ, ἴο 50} (παὲὶ (ἢ185 ουϊθυγϑῖ 
οουϊὰ ποὲ δηὰ οὐγξδξ ποῖ ἴο Ὀε τχεβίσχαϊπεα, δηά 
ἴηυ8 ἃ πιοβῖ Ροϊηπίεαὰ τεῦυκε οὗ ἴῃ οὈ]οἴογβ. 
ΎΒετε ἰβ ΡΟΒΒ10]Ὺ δὴ δ] υϑίοῃ ἴο ἩρΡλκ. 1. στα ; 
δῃα ῬτΟΡΑ ΘΙ 8 ἹΠτηίίοη ἴμδῖ (ἢ6 βἴοῃεϑβ οὗ ἴῃ 8 
ἴορῖςα, ψΙΟἢ ποῖ τεδοῃοεα ἴἢ6 ΗΟΒΔΠΏΔΒ, 
δῃου!ά ἱπ τῇς ξυΐατγε ῥτοοϊδῖπὶ τῆς Ἰυάρπιεηῖβ οὗ 
ἴῃς Ι,οτὰ, δηά τυ δοκηονίεάρσε (ΟὨγὶδὶ 5 Κίηρ. 

ψεῖβ. 41-.4. Οὐκ 1ῸΚΡ ΜΈΕΡΒ ΟΝΕΚ Ϊεξεκὺῦ- 
ΒΑΙῈΜ. ΤΠϊ5 ἱποίάεηϊ 18 τεϊδϊεὰ ὈὉγ 10ἱκδ δἱοῃε, 
Ιου ἢ δἰ πλ]δῦ το δίς, χχὶὶὶ. 327-39. 

γετ. 41. Απὰ ΨἘδη 80 ἄγον εἱβῆ, δοαΐπδ ὅδ 
οἱέν. ὙΤταάϊεοη, δϑϑυηιίηρ τλδὲ οὖν 1,οτὰ τοοὶς [Βς 
αἰγτεςὶ τοδά, ονεσ (Ὧ6 βυπιπιξ οὗ τῆς Μουηὶ οὗ 
ΟἸίνεϑ, Ροϊπῖβ οὔ ἴπΠ6 5ροῖ 25 Βα -νΑΥ ἀοννῃ [ἣς 
᾿εϑίοσηῃ δ'ορθ. Βαϊ ἰδ ἰδ ποσα ργοθδῦϊα (δὲ [ῃ6 
τοδὰ ἴδκοὴ ννὰ5β ἴ 6 τῃδίη οἵ βδουϊμοσῃ οὔθ, Ῥᾶ55- 
ἵἱῃρ Ὀεύνεοηῃ ἴγο ρῥεδκ5 (566 οὐ Μδαῖϊ. χχι. 2). 
Οομρ. ϑιίδηὶου (ϑέήμαὶ απο αζετίέρεσ, Ὁ. 187). 
“7 6805 ἢΔλ5 τοδοῃεα ἴδε εὐρε οὗ ἴῃς ρἱδίεδυ ; τῆς 
ΠΟΙΥ οἷ 1168 Ὀεΐοσγε Ηἰβ νῖενν. δὶ ἃ ἀδγ 1ἱ 
ψου]ὰ Ὀς ἔοτ ἰξ, 16 τῆς Ῥαπάδρε ἔ6]] ἔτοπὶ 115 δγεβ 1 
Βυὶ ναὶ 45 ͵υδῖ ραβϑϑεὰ Ὀεΐνεε Ηΐπιὶ δπὰ ἴῃς 
ῬὨΑγίβεοβ ὑγαβοηΐ ἢΔ5 διακεηςὰ ἴῃ Η5 μολγί ἰῃς 
ςοηνϊοῖοη οὗ ἴδ6 Ἰηδυγτιηουηίδῦ]ς ταβιβίδηος ἩΒ]ςἢ 
Ἧς ἰ5 δουξ ἴο τηεεῖ. τῆσδ 7εβυβ, βεϊζεα, δπὰ, 
85 ἴἴ ψΕΙΟ, της ὈΥ ἴῃς οοηΐγαϑὲ Ῥεϊνεεη πῆδὶ 
δ ἃπαὰ τὰραϊ πηϊσῃὶ Ὀε, Ὀγεᾶκβ οὐαΐ ἱπίο 58οὐ 58." 
(οάδει.) --- 3ἅ3ρϊ ονὸνῦ ἱξ. Αἡ ουϊδυχβί οἵ ρτίεξ, 
ῃοί 51]|6ηΐ (δα Γ8 ΠΟΥ͂, ἃ5 δὲ ἴῃς ρτᾶνε οὗ 1,Ἄζαγυβ 
(]ομ χὶ, 35). Ῥεουϊίδν ἴο [κὸ. 

νεῖ. 42. ἸΖῦ ἴδοι Βοαᾶκί ἵποῦσι. ΤὨς ραϊμεῖς 
ἐχρσγεβϑίουῃ οὐ ἃ ἔτι} 1655 ΜΙ5Ώ. --οῖπ [816 ἀδγ. 
ὙΤΒλί ἀδγ οὗ ἐπίσυ 18 τηθληῖ, ἃ5 σοποδηίσατηρ 1Π 
156} 411 τς ἱπεϊπχδίίοηβ δηά ὑσοοῖβ οὗ Ηἰβ Μες- 
5 ΔΒ, δῃὰ Ὀεοοπηρ ἃ ἀΐγεςε οϑοσ οἵ Ἡ  πιβοὶξ 
ἔου τεσ δοοερίδηςα ; οορ. “ἴμε {ἰπ|8ὲ οὗ τὴγ 
νι ΔΌοι ᾽ (νΕΥ, 44). --- Ενϑα ἴδου, 45 τγὸ]}] 245 ἐΐῃς 
αἰδοὶρ!θβ, ἢ ΠΟῪ ἰεϑν {πεῖγ Κηον]εάσε ὈΥῪ 
ἘΠΕΙΣ 5δουϊβ οὗ Ἠοβδπῃᾶ. --- ἴ:6 ταΐησα ὉπΙοΣ 86- 
Ἰουρ παῖο ! Ῥεδοθ᾽ πετε σεΥ Δ ΙΗ]Υ ἱπο] 68 
ἴα Ιάεα οὗ ἀδ]ίνοσαηςε, βδέεϊγ. Ῥδεγῃδρβ 85 οτὶβ- 
15 8}}γ υἱζεγεα ποτε ὰ5 δὴ 4]]υπίοῃ ἴο ἴῃς πᾶπιο 
7εγαβαίεση (5816 πὶ -- ρθολθ). γπαϊ ψὰς πξοαϑ- 
ΒΔΓΥ ἔοσ 1Π15 βεᾶσα ψγὰ5 ὑπ6 τεζορηοη οὗ [}εϑὺ8 
ἃ5 ἴῃς Μεββ,ΔὮ. --- πὶ ΠΟ ΠΟΥ δἵοὸ ἰὰ ὕσγοιω 
Ἐιῖηθ οὁγ06.. ΤἸδς οἰΐγ, 45 ἃ ὮΟΪε, τεὐεοϊεὰ Η πὰ 
τηδλὲ ἄδν, ᾿δουσὰ ἰζ5 ροβὶτῖνε δηϊαροηίβπι σᾶτὴς 
Ιαῖεσ ἰὴ ἴῃ ποεῖ, ΤἘ15 Ὠιάϊησ νγν8ἃ8 δοςοοταάϊηρ ἴο 
τὴς Πρῃίεουβ οουη86] οὗ σοά (οορ. Μδῖϊ. χί. 
25, 26; Ϊοπη χίίϊ. 37, εἴς. ; σοῃῃ. χὶ. 7, εἰς.) ; Ὀαϊ 
[)6 ῬΘΙΒΟΏΔΙ ρα} οὗ τ)6 ἐμ Ὀἱϊδηῖ5 τνὰ5 αἰτεςεῖν 
ἱηνοϊνοά, ἃ5 15 δνιάδηϊ ἔγομλ ἴπ6 δπγχοϊζοη οὗ οὐγ 
Ιοτὰ. Ι 

ες. 42. Εοσ. ΤᾺ ἱηίσοάυοεβ ἃ ῥγορβεῖς 
Ρῖοοῦ ἴδαὶ {8656 τὨϊηρβ τοόγό ἰάάδηῃ ; πα 15 4130 
“τὰς αὐγὰ] τεάβοη ἔογ ἴῃς ἔδγνεηϊ 88 5: 6χ- 
Ρτεββεά᾽᾽᾿ (ΑἸ έογά). Βδοδυβε οὧὖῦ 1οτὰ κηεν τπδῖ 
ἴῃς Ἰυάρσταοηξ νγὰ8 ἱπον}δῦ]ςε, εξ νοῖςεβ ΗΠ δου- 
ΤΟΥ͂ ποῖ ΟἿΪΥ ἴῃ Ἰουὰ τνεδρὶπρ Ὀὰϊ τη [ἢ]5 ραϊῃειϊς 
ὈπΑν ΔΙ] ΜΝ ]5}. -- ΘΔΥ͂Β 8181} ΟΟΙΩΘ ὉΡΟῖ ἴδι66. 
ΎΤΒοΙΘ 15 ὦ σαν οἱ ἀξδοϊδίοη, ὈυΣ ἐἀἷαγ-ς οὗ τεῖσγιθυ- 
ὕοπῃ. Οομρ. ἴδε ἀϊδοουγδα υἱζετεὰ ἔπτὸ ἀδγ5 δέϊεγ- 
ΓΔ. 5 (ΠΡ. χχὶ. 7, εἴς.), ἀπά ἢδᾶγ ἴῃς βδπι)ς βροῖ 
(Ξεε οὐ Μαῖίϊ χχῖν. 3). Εσοχὰ 1815 ΕΤῪ ΠΌΛΙΕΣ 
ἴμεβε τῆϊηρβ οατὴς ὕροη ἴῃς οἰϊγ. Ὑδὰ ὅτβὶ Εο- 
ΤΆΣ ΟΔΠῚΡ νήνᾶδβ Ὁ ΟΠδα Οοἡ ἰἢϊ58 5]ὁρε οὗ {δες 
Μουπὶ οὗ ΟἸΪνα8. --- 58.411 ἔδνον 85 θη ΘΗἸκοαΐ 
δροιῖΐῖ ἴ0906. Α μα]δϑαάςεα τηουμα ἰβ8 χτηδδηΐ, δπὰ 
δοοοσάϊηρ ἴο Τ᾽ ϑεΈρ ἢ 5, [Π15 ννὰ5 (ἢς ἢχϑί γαρυΐϊαγ 
ορεγαιίίοη ἴῃ {πὰ βίεσε υπάσγ ΤΊζι8. --- Αηᾶ θοσῃ- 
Ῥ888 ἴμ60 τοππᾶ, εἰς. ΤῊΪΒ ἰηἀϊοαίε5 ἃ αἰβετεοηὶ 
δηᾶ βυθδεαυεηΐ δοῖ. Αξίεσ τῆς 168 Ὀυχηςα [ἢ6 
Ρ4]15341465, ΤἼ}ῖυ5 ογεςίδα 4 ννδ]], αὶ ς ἢ Πειηστηδὰ ἴῃ 
με οἰϊγ. Ηδηςς [πα ξληληα. 

νεσ. 44. Β..411} ἀδδὴ ἴο ἴδ9 στοππὰ ἴθ. ὙΠῸ 
νοσὰ ποτε υδεὰ ἢδ45 [15 56η56 ἴῃ {πῆ ΓΧΧ., διὰ 



ΓΗΑΡ. ΧΧ. 1-26.} 

ἴῖ 15 πίοῦς ἀρρσχορηδία Ὦσσα, βίῃςς 1ἰ 15 Δρρ]εα ἴο 
ΓὮΥ οδἑάγου ἱ ἢ ὶπ 60. ΤὨς ’ ΟὨ]αάτδη ᾽ ἀγα ἴῃς 
᾿η ΒΑ  Δηΐβ, Ὡοΐ ἸΏΘΓΘΙΥ ἰηξαπίβ; ([π6 οἰ, ἡ ΠΙΟΒ 
5 Ὀδδ ρεγβοηϊδεα τῆγουρμοαῖ, 5 σοποεϊνεα οὗ 
Δ5 Ὁ ΔΟΙΏΟΥ. ἜΠ6856 ψογὰβ ψογε {14}1εὰ, ᾿ν ἤδη 
ἴῃς Ἐοχηδῃ 5. αϊεσθ νεῖ τπγουρ ἴῃε οἷν ἀ6- 
βδίσουϊπρ πουδβ65 δηα ὑθορ]α ἴῃ οπο σουηηοῃ Γυ]η. 
- 09 δἴοπιϑθ Ἴρου διόδου. Οομρ. Μαῖί. χχίν. 2. 
ΤΠ 5 δἰγνδγαβ ῥὑτεαϊοίεαὰ οὗ τῆς ἴδηρὶς, 
μετα οὗ ἴπ6 ττῇοὶς οἷγ. ΤὨΘ ἴδπιρ]6 τγᾶβ (ΟἿ Δ}}Κ 
ἀεδίτογεα αἱ ἴῃς οἷοβε οὗ ἴῃς βίεζε (ἃ. Ὁ. 70) ; 
ἰῃς οἰ Ραγῇδιγ ἴδῃ, Ὀυϊ ἐᾺΠΥ ἱπ ἴῃς ἴπης οὗ ἴῃς 
Ἐτάρεσοσ Αἀὐπδῃ (Α, Ὁ. 135). ΤῊΣ ογάδυ οἵ ἴῃς 
ΝΕΙΒΘ, ϑυρβοσίς [8158 ἀεβίσαοσιίοη 45 ὁσουγτίῃς δἕΐοσ 
411] {π6 οἴδοι ἔδασγέαϊ ἰῃηοίάοη(5. -- ει διΐοιι τᾶν 
ΤΏΘΔΠ ἴῃ ΤΏΕΥΟΥ ΟΥ̓ ἰῃ Ἰυσρηηδηΐ ; [86 ἔΟΥΙΤΏΘΙ 5ε 586 
ἰδ ῥσοπίηθηῖ μεθ. [Ι͂}ἢ ΙΩΣΙΟΥ! ΟΟΥ [οτγὰ ΠΟΥ͂ 
᾿ᾶπια ; {ΠΟΥ Κηονν Η)πὰ ποῖ, τεὐεοϊεὰ Ηϊΐπὶ δὲ 1ἢ15 
“εἰπὶς ᾽ ( ΞΞ- ορρουτυηγ, 86 450η), δπὰ ἴδ τυτηπεὰ 
ἴῃς βεάβοῃ οἱ τη οΥοΟΥ ἰηΐο ἃ Ἰοης, ἰοὴρ ρεγὶοα οὗ 
Ἰυάρτησηίῖ. 

ψειβ. 45, ,σὅΎ ΤῊΣ ΟἸΈΑΝΞΘΙΝΟ ΟΕ ΤῊΣ ΤῈΜ- 

ΤῊΕ ΟΟΘΡΕῚ, ΑΓΓΟΚΏΌΙΝΟ ΤΟ [0ὑκέὲε. 473 
ῬΡΙΕ. ΤῊΪ8 ἴοοκ ρίδοθ ου Μοῃάδυ ; 566 ποῖεϑ οἡ 
Μδῖῖ. χχὶ. 12,13; Μαζκ χὶ. 15-ι)ὴ. ΤῊΒ ἰ8 106 
Ὀσίεξοϑι δοσουηῖ, ΝΠ Ὦ ἢο Ροου δῦ 68. ἡ 

ΨοΥβ. 47, 45. Οὐκ 1.0ΚΡ᾽8 ΟΙΟΚΙ͂ΝΟ 1ΑΒΟᾺΒ 
ΙΝ ΤΗῈ ΤΕΜΡΙΕ. --- ΘΑΙ͂Υ (σοτὰρ. σΠλρ. χχὶ. 27). 
Οπ Μοῃπάδγυ δπὰ Τυδδᾶλγ. Οη (δὰ Ἰαϑὲ παπγαὰ 
αν, Ηδ 50]ΘΊ ΠΥ δηα ἐουτ Δ} ἴοοῖ Ἰεανα οὗ (δε 
[ΟΡ] ; 866 ου Μδίί. χχὶν. 1. -- ἴθ οἰνλοῦ πῖθη οὗ 
186 Βθορῖϑ. Τῆς που] αὶν ἀὐβίοσγδου ἴῃ αἰβέπο- 
(ἴοη ἴτοπι ἴῃς σοπιλοη Ρ6ΟΡ]6. ΤΠοζα ψεσὰ 5Δά- 
ἀυςοοβ ἃ5 Ἧ611 ἃ5 Ὀσιεϑίβ δηὰ βοῦθδεβ διηοηρ Ηἰ8 
ΟΡΡοπΕΏ8. -- Απὰ [Δ6Υ οουἹὰ ποῖ δηᾶ, εἴς. ΤῊ 5 
ΡεΓρ εχ γ δὰ Ὀερσαῃ βοῆς τας Ὀεΐοτα (ΤΠ δ νἱ!. 
410-53), Ὀυϊ ψγὰ85 ὩΟῪ σοδλοδίηρ 15 ΠεΙρΉϊ. -- ΕῸΣ 
[ἴδο Ῥθορῖὶθ. Οομρ. Μαῦκ χίὶϊ. 237. --- ΑΙ. πησ 
ὭΡοΟΣ δέχ, ᾿ἰδίοπΐησ. Τῆς Ε΄. Ν. οὔλἱῖ8 ἴῃς 5(Ὑἰ- 
ἴῃς ἤρυτε οὗ ἴπ6 οὔρίηαὶ. ΤὨς δι τυᾶς οὗ 16 
ῬδορΙῈ νγὰ5 δὴ οὐϑβίδοϊς ἴο ἴῃς ἢοβῇ]θ γυ]οσβ. Βυῖ 
ΠΙΔ]1οἱουβ ογαξὶ ἐουπα 115 ΟρΡΡοΟΥΆΠΙΥ 1π ἃ ἴεν 
βῃοχί ἀδγβ8. [Ἃἀκὰ Παῖς, 45 οἔΐθη εἰβεύθοτε, ρῖνοβ 
ἃ βκεῖοι: οὗ δνδηῖβ δἰζουναγαβ παιγδαϊεα ἴῃ ἀ6- 
81}. 

ΟΠΑΡΤΕΚ ΧΑ, 1--26. 

7.λ4 ἀςεαμῖξς οὗ τξ6 Αἰ μέεγς ἐμ 1.6 ΤοΡρερίσ. 

Ι “ ΝῺ ἰἴ οαπλα ἴο ρ458, ζζαζ οἡῇ οἣβ οὗ ἴδοβα ᾿ ἄδγϑ8, ἢ 85 ἢδ “ ζβαρ. χα. 

ταυρῃῖ 3 τὴς Ρδορὶε ἴῃ [6 ἴδηιρίς, δηὰ ργεδορμ θά τ[ἢ6 ροβ- ὃ Μλττ' χαὶ 
71 

Ρε],2 τα οἰεξ ῥγίεβίβ δπὰ [6 βοῦῖθεβ σᾶτὴβ Ὁροὴ ἀνε ΜΙ τῇς ἈΙΛΑΚ κί, 
2 οἸάδγβ, Απὰ βραῖκα αηΐο ἢϊπι, βαγίηρ,, ΤΟ}] α5, ὉῚ παῖ δυϊμοσγίγ 

ἀοοϑδὲ ἴδοι ἴ6ϑε {Π1ηρ8" ΟΥ̓ ΨΏΟ 185 ἢ6 ἴῆδϊ ρανε ἴῃδς (ἢ ]5 

3. δυςδοῦῖγ  Απαᾶ ἢ δηϑνεγοα δηᾶ 586414 υηΐο ἴἤθη, 1 νν}}} 4150 
4 δ8κ γοὺ οπα τὨίηρ ; ὃ δηα δηβνοσ  πη6: ΤῊ Ὀαδρίί5ηι οὗ Ϊοἤη, 
5 ΜᾺΒ ἰΐ ἔτοιῃ δάνθη, οὐ οἵ θη Αμπάᾶ {ῃεῪ τοαβδοηθα σῇ 

{Παπλβαῖνοβ, βαγίηρ, Πξ γα 5}8]} δαγ, Ετοῖῃ Ὠδάνεη ; ἢδ Ψ1]} 8ᾶγ, 

6 ΨΝῺΥ ἰβδη Ὀεϊϊενεὰ γε δίπι ποῖ 8 Βαυῖ δηὰϑ 1 νὰ δύ, ΟἹ 
τῇ ἢ ; 811} τῇς Ρδορὶα ν1}}] βἴοῃε 8 : [οὺσ “ΤΠῸΥ Ὀς 10 ρογβϑυδάδά Ε ΟΜ ΒΡ 

 ἴῃαῖ Το ψὰ5 ἃ ρσγορῇεῖ. Απά ἴδον δηβϑνεγεά, ἴῃδΐ {πα Ὺ οου]ά 

8 ποΐ 16}1} "1 ννθηςσε 22 τῦας. Απά 6815 5αϊὰ υππῖο ἴῆθηι, ΝΟ ΙΓ ΠΟΥ 

[6111 γοιι ὈΥῪ ψῇῃδὶ δι ογῖγ 1 ἀο ἴμ656 [Ὠ]ηΡ5. 
9 “Ἴδεη Ὀερδῃ δε 13 ἴο βρθᾶὶς ἴο ἴμε ρεορῖὶε (88. ράγαῦὶε; Α 4 ΜΔΤΤΕΣΕ 

Μλκκ χί, σογίαϊη 18 τηδη ρῥἰδηϊεα ἃ νἱπεγαγά, δῃηά ἰεὶ 1 ἑοσιἢ ' ἴο ἢ βρδπα- 

[Ο τηδῃ, δηά ψΜεηΐ ἰηἴο ἃ ἔδγ 1δ σου ηΓΥ ἔου ἃ ἰοηρ 6. Αμπά αἵ ἴῃς 

ΙΙ 

12 

βθάβοη ἢς βεηῖ ἃ ϑδενδηΐ ἴο ἴῆ6 υβραπάμηθῃ, ἴμαΐ [ΠΥ δῃου ά 
σῖνα Ηἰπὰ οὗ ἴῃς ἔγαϊ{ οὗ [ῃ6 νπογατὰ : υΐ ἴῃς Βιιβθαπάμηδη Ὀδαὶ 
Ἡΐτω, ἀπά βεηΐῖ ἀζρρε αΝΑΥ διηρίγυ. Απὰ δρδὶη ἣθς βεηΐ 16 δποίῃεγ 
βεῖνδηΐ : δηᾶ που Ῥϑαῖ Ὠϊτ 4150, δα δηἰγεαϊθα ζέγε 5ῃδπ)είιθγ, 

Δηα 86εηἴΐ ἀζηε ΑΜΑῪ οτηρῖγ. Απά δραίη ἣς ββηῖϊ 15 ἃ [ῃϊγά : δηὰ 

1 τῆς 3. ὙΔ5 ἰαδοῆηρ, 8 ργΓοδοἢϊηρ ἴἢ6 ρΌΒΡΕΪ, 97, ροοῦ (Ιαἱπρ5 
4 [Π6γ ϑ5ρδᾶῖ, βαγίῃηρ ὑηῖο ὨΪπὶ δ ἃ αὐυοδοη (Οσγεέεξ νοτγὰ) 

1-12. 

8 [6]}} Τ ἔγτοτη 8. ΝῺΥ αἷὰ γε ποῖ Ὀοϊΐενα τὰ ἢ 
9. ρ»εῖξ ἀπὰ 20 ΔγῈ Δ (Ὧδυ αἸὰ ποῖ ΚΩΟΝ 

12 Απὰ δε Ῥερϑη 18. γε σοτιδὶη 14 ουἱϊ 
16 Δῃοίδοῦ 16 Αῃά ἢε 86εηΐϊ γεῖ 
Ἱ ἢϊπ Αἷβο [ΠΥ Ὀθδῖ, δηα μδηαϊοὰ 5ῃδπιεζυ γ, δηὰ βεηΐ ἀννᾶν ΕἸΡΙΥ. 



474 ΤῊΕ ΟΘΟΒΡΕΙ, ΑΟΟΟΚΌΙΝΟ ΤῸ ΚΕ. [Ὁ πλρ. ΧΧ. 1τ-2 (Ὁ 

13 θαυ Μουπάρα Ὠἰπὶ αἶβο, ἀπὰ οαϑὶ ἀέρε ουἱ.18 ὙΏδη Ξαἰά τῃ6 Ἰογά 
οἔ 18 νἱπεγαγά,,} Ναὶ 5}8}} 1 ἀο 1 Ψ}}1 βεπὰ τὴν Ὀεϊονεά 
800 : ἰξ ἸΏΔΥῪ Ὀ6 [ΠΘΥ Ψ]]] ὁ σενόγεηος ξηε ἤθη [ΠΟΥ 566 Ὠἰπ). 39 4 δες ἐδαρ. 

14 Βυΐϊ ψΏδη [ἢ6 ΒυβΌδηθη 58} Ὠϊπὶ, [ΏοῪ τοαβοηθα δηοηρ 
{Ποιά βοῖνεβ,3,: βαγίηρ, ΤὨΪ5 15 τῃ6 Β6Ιγ: οοπγο,23 οἱ τ15. ΚΙ] Βϊπι, 

15. τῃδί ἴῃ6 ἱπμοπΐδησα τπῇᾶὺ θ6 οὔγβ. 50 ἴδον οαϑδί ἢϊτῃ 3 ουὖΐ οὗ 
ἴῃς νἱπεγαγά, δῃὰ Κι|Π|6 ἀρ. ἉΝΒαῖ ἰμοσγείοτε 58}4]] [με Ἰογὰ οὗ 

16 τὴ8 νἱπεγατά ἀο υπῖο ἴδεπὶ ἡ Ηδ 588]] 3 οοπης δηά 7 ἀββίγου 7), (μμρ. χίκ. 
ἴΠ65886 ὨυβραηάπΊεη, δΔπα 5}4]}35} ρῖνε (6 νἱπεγαγάᾷ ἴο οἴδοσβ. ἐξ 

17 Απὰ ψῇβδηῃ ἴμαυ Ὠδαγά Ζζ, ἴμεν βαϊά, 5 οά ἔογριά. Αμπά δε ὃ Ρε- “ οι. δὶ. ς, 
Βα]ά τπϑτὰ,395 δά βαϊά, νναῖ 15 [815 (ἤδη 33 τῃαϊ 15. νυ τίεη, ΤΠ ΎΤΗ 

{Τῆς βἴοης ΨὨϊοἢ (ῃ6 Ὀυ]ά ΘΓ γα]θοϊαά, εἰ πον νά 
ΤὨΘ 58η16 ἰ5 θθοοίης 57 της μοδά οὗ ἴῃ σοσηοῦ κ᾿ Δ τρρῖ 

18 Μ ΠθΞθενεῦ 5841] [411] ἀροη 33 [μδΐ βἴοηβ 5841] ΡῈ Ῥτοΐκηῃ ; Ὀαὶ ἢ (2 3Ρ. αι: 
ἔῃ ΜΠΟΙΒΟΘνΟΥ ἰΐ 5}4]] [41], 1 νν}}} στ πα ᾿ίτη ἴο ρον άδχ.3 Ξ ὃς μόνο, 

Ι90 Αμὰ τῆς ομίεξ ρτίεδίβ δηάᾷ τῆς βοσίρεβ 89 (ἢς βαης Βουγἢ πρόνε πύρον 
βουρῆϊ ἴο ἰΙᾶὰγ βδηάβ οῃ ἢΐπι ; 31 ἀπά ἴμ6ὺ ἔθαγθὰ ἴῃ6 ρβθορῖὶε: ἕογ τσ 
Πα γ ρεγοεϊνεα Παῖ ἢ6 δα βροΐζκθῃ 83 [15 ρᾶγαθὶα δραϊηϑβί {ἢ θ τη. 

20 Ῥ᾿Αμά τον " ναϊοῃμεα ἀζρε, δηὰ βϑηΐ ἔογίἢῃ βρίθβϑ, ψῃ]οἢ βδου]ά ΜΚ ΜΛῚτ' χχῖϊ. 

ξεῖρση {μοιηβαῖνοβ Ππ5ῖ πιςη,88 (ηδὶ ὮΘΥ ταϊρϊ 9 ἴα Πο]α οἵ ἢϊ5 Νά λκκ χῖϊ. 

ψογάβ8,8} (ῃδἴ 80 ἴ86γ ταϊρῆϊ ἀο! νου Πἰτὰ ππῖο ᾽ ἴῃ6 ρόνο 85 δηα “ 899. Μαης 

21 δυϊῃοτιγ ὅ8. οἱ “τῆς ρόονεσποσ. Απά ἴμεν δβικβα ἈΪπὶ, βαυΐῃρ, 2 καρ χα 

Μαβίεγ, 3 γγε Κπονν [παΐ ἴμου βαγαβί ἀπὰ τεδομαβὲ τὶ ρθΠγ, πο ΠΕ, ἀνα 
δοοορίοβε ἴπου 883 [6 ῥρεύβοῃ οΓ απ, Ὀυΐ τεδομεβὲ [6 νὰγ οὐ ἡ 

22 ἀοάᾶ {Γγ :89 15. 1 ἰαννέ] ἔου 85 ἴο ρῖνε {ὺὺραΐα ὑπο (αϑδγ, οΥὐ 

223 ποῦ Βιι δε ροτοεῖνοά {ΠΕ Ὶγ " στα η685, δηα δαἱα πηἴο [ΠΏ ΘΠ, να σον. ἐπ τος 

24 ΝΝῺΥ ἰεπρῖ γε πὲ ὁ 5: ὅ8δν τὴ6 "ἃ ρεηηγ. 5 Ποβε ἱπιᾶρα δηά ἐπεὶ Ἐρὰν 
Βραγβοτριίοη μαῖμ 1) ὙΏΘΥ δηβνεγεά δηά 48 βαἰά, (ββατγ' 8. « ὅες, 866 ὅζαι, 

25 Αμπὰ Πα αἰά υπῖΐο ἴμεπ), Κδηάοσ τὨογεΐοτε ' ὑπο (αβασ (ῃς 

τὨϊηρ5 ψὩ ἢ Ὀὲ “5 (δβαγβ, δηὰ υηΐο αοά πὲ [Πηρ5 νὨ]οἢ Ὀε “ὃ 
26 αοὐδβ. Αμπά ἴον οου]Ἱά ποῖ 45 ὁ ἴαἶκε μο]ὰ οὗ δἷβ ψογαάϑβ “ἴ. θΡεΐοτε 

[86 Ρθορὶε: δηά ἴῃδγ τδγνο θα δὲ ἢὶ8 δῆϑαῦ, δηα μοὶ {πεὶγ . 

ῬδδοΒ. 

18 Ηΐγῃ αδἷβδο ἴπδν ψουπάεα, δηὰᾶ οαϑί ἔογίῆ 
19 Απὰ [ῃς Ἐρε οἵ ἴῃς νἱπεγατὰ βδϊα 
30. γε δες αμέλογ τες γεαα Υονούθὴσα ὮὨϊπΠΊ. 
21 21ε ὁεεΐ ατεὐλογζίς γέσα οὐο ἢ ΔΠΟΙΠΟΓ 
22) χἀε ὁσεξ σιεέλοντζζες ογρεξζ σοτὴ 6 
38. Απὰ τον οδϑβῖ ἢἰπὶ ἕογίἢ Ἵ ν}}}} 
36 Βυΐ ἢς Ἰοοκαα ὑὕροῦ ἴδ. 36 ὙΜηΔδι [δὴ 15 ἢ 15 
21 γχὰ8 τηδᾶς 36 Ἐνεγγ οπα [Πδῖ ζΔ1161 ἢ οἡ 
Ὁ φοδίίοσ Ὠϊη) 45 ομ δ, 80 (ἢ6 5.065 δηὰ τῆς οὨϊεΐ ρῥγεϑίβ 
81 ΞΟΌΡὮΙ (ο ΙΑ βαμάβ ὁπ δἷπὶ ἰῃ {παΐ νεῦῪ ΠΟῸΓ 88 ᾿ς ϑρά 6 
88 ξοἸρηΐηρ ἴο Ὀδ τὶ σῃΐθου5 84 Ξρθεθοῦ δῦ τῃρρίϑίγαῖα 
86 (ὁ 1ῆ6 Δι ΠοτίὶΥ , δ΄ ο»γ ΤοΔοἢοΥ 88 λῃᾷ δοςερίαϑβί ῃοῖ 
89 ἴῃ {π ἢ 40 ηοὶ ὃ 
41 μὰ ὀεεί αμεέλονζέες ον ΔΨῊΥ ἰειηρῖ γε πιὸ ὃ 43 σγεεξ ἀδηδλτῖυβ 
45 γἡ6 δεσέ αμέλογέξἑδς γεῖζ λυ οτεα πὰ 4“ Τηετγοίογαε σϑηᾶεγ 
46 τῃαῖὶ ΔΓΕ 46 γγεῖα ηοΐ Δ0Ϊ6 ἴο 
4 4,14 ὀεε σμΐλογέζίθς γεσαὶ ἰτς βαγὶηρσ 

αἷϊ. χχυῖ 



ΚῊΗΑΡ. ΧΧ. 1-ΧΧΙ. 4. 

ΟΟΝΤΕΝΤΊΒ. αβϑίπρ οὐδὺ ἴδε ἱποϊάδπὶ οὗ ἢ 6 
Ὀαιγθη ἣρ ες (Μοπάδυ δνεηΐης δπὰ Τυςξβάδυ 
ΤΩΟΓΗΪΗΖ, Οἡ ἴῃς ΨΑΥ ἴο δηα ἔτοπιὶ Βείῃδηγυ) σε - 
ἰΙαϊδα Ὀν Μαίζμηεν ἀδπὰ Μδῖκ, [ακὲ χῖνεβ ἃ 
βκοίςἢ οὗ ἴῆθ νδτγίουβ 55415 τηδᾶς ὕρο οὐ 
1,οτὰ ἴῃ ἴῃ6 ἴειερ]θ. Ἦ8 δοσουηΐ 15 ποῖ 80 0} 
88 ἰῃδϊ οὗ ἴῃς οἴ ὑνο Ἐνδηροὶ θὶβ. [ἢ σοπι» 
του ὙΠ (ἤδη ἢς (6118 οὗ ἴῃς αυςϑίοη τεϑρδοῖ- 
ἷης σμέλογν (νετῖ5. 1-ὅ), ἀπὰ ἤδη ρῖνοϑ [6 26᾽- 
αὐέφ οὔ ἐἀε τοέεξεα ἀμεῤαρπάνεενι (γε τ8. 9-10)} ; Οὔ- 
ἔπρ (νὰ Μαγκ) [6 ῥδᾶσγδῦϊς οὗ ἴἢς νεάαϊηρ οὗ 
ἴῃς Κὶηρ᾽β ϑοη, Ὧδ Ὡδισαῖθβ ἴπε ἰῃ5: Ἰοὺ 4550] 
οὗ ἴ6 “άασαγησεέες νὰ ἴῃς αυδδίίου τεβρεοϊὶην 
ἐγτδιΐε (νἜτβ. 20-26). ὅ66 ξυγίῆοῦ οὐ ποχὶ βοοίίοῃ. 

νεῖβ5. 1-85. Οὐκ [ΓᾺΡ ΟὐἘΒΤΙΟΝΕΙ Α5 ΤῸ 
ἫΙ5 ΑὐΤΗΟΚΙ͂ΤΥ. 566 οὐ Μαῖϊ. χχί. 221-27 ; 
Μδῖκ χί. 27--33. -- ΟὩ οπ9 οἵὗ [9 ἀαγε. Οη Τυο8- 
ΟΔΥ ΤΟΓΠΪΏ, 45 ᾿ς ἘΠΙΏΚ. -- ῬΣΘδΟ [80 5086- 

ν ΟΥ “ροοα τἰαϊηρΒ.᾽ Ῥδουϊῖδτ ἴο Τιυἶκα. -- θα 19 
ὍΡΟΙ ἷπι. ΤῊ Β βυρρεβὶβ [Πε6 ξοττῃδ! ἰγ δπα “ 80- 
Ἰετηηΐιν οὗ ἴῃς ΡῬγοσδεάϊηρ, βίησε 4}1 (Ὦτος 0145565 
οὗ τῆς ϑδημεάσγιη ψγεγε σερσεβεηίθα. --οἪὶἪ 80 ἴδ 
89, εἴς, Οτ, ἡ Φ., ἴο ϑρεαῖ τποτὲ ἀεδηϊεῖγ. Μαί- 
ἴεν ἀπὰ Μαζὶ ανὲ "δηα. -- ΑἸ] ἴλο Ῥϑορὶὸ ἘΠ] 
Βίοῃθ π8. ΤὭυβ Τὰκὲ ΟΧΡΙΕ5565 ποσὰ ἔ0}}Υ {πὸ 
τουρῆϊ : “18 6Υ ἐεαγεὰ [ῃς ρεβορ]δ.᾽ 

ψ εῖβ. 9-|9ς. ΤῊΕΞ ῬΑΒΑΒΙῈ ΟΕ ΤῊΗΞ ΝΊΟΚΕΟ 
ΗΒΒΑΝΌΜΕΝ. 866 οη Μαῖίϊ. χχὶ. 332-46; Μακ 
ΧΙΪ, 1--12. 

ψετ. 9. Βοβδη. Αὔἴεσ τὰς αἰδοοτηδίυτε οὗ ἴῃς 
ῬΙ 55, 5. 685, ἀπά εἰ 68. --- Τὸ [86 Ῥϑορὶθ, Ὀυΐ 
“Δραϊηβί᾽ (ν6Γ. 10) Η:8 48541]δῃηΐβ, ΠΟ τνεσς υἢ- 
ΠΡΡΕΟΥ͂ Ῥτεβεηῖ, Ἡδποςε ἰδεῖς 18 Ὧο ἀἰθάρτοε- 
τηοηξ ἢ (ἢς οἴμοι δοοουηίβ8β. ΤῊΣ ἀεβοτρεοη 
οὗ ἴῃ νἱμογαζὰ 15 ηοῖ 80 ἔ}}] ἤδτγα, Ὀυΐϊ 70. ἃ Ἰου δ 
Ὁ:)9 15 πενν. 

 εΙΒ. 10-12. 1 Κα᾽5 Βείς ἢ οὗ ἴῃς (τεδίσαεπε 
1 5οεγνδηῖβ γεσεϊνεα 15 ποῖ 50 νατὶ εὰ 45 ποβς οἵ 
Μαίίπονν δἀπὰ Μάδ͵κ. --- δὲ 8.41} 1 ἀοῖ ΡῬε- 
Οὐ] ἴο 1κκκς. --- ΜΑΥ Ὅ6 ἜΧρταββαβ Δ Ἔχρθοίδ- 
τοη. 

γες. τ6. πὰ ψἘδπ ΠΟΥ μοατὰ ἐξ, ΔΟΥ͂ δαίά. 
ὟΝΒΟ βροκε ὅϑοιῖα οἔ ἴῃς ογσγονα, νψγε τη, βίπος 

ΤΗΕ ΟΟΘΡΕῚ, ΑΓΓΟΟΚΌΙΝΕΑ ΤΟ {{Κ8. 475 
ἃ5 γεῖ 1Κα π45 ποῖ ἰπίγοάυςεά ἴμε οὨϊοέ ρήεβϑβ 
ἷῃ τη]8 σοπηθοῦοῃ, --- σοἂ ζοχολά, οΟΥ, “ἔα Ὶ δ τ, 
ἤ. δ., 115 σαβείησ οὐδ δηὰ ΚΠ ἀπὰ σοηϑοαυθης 
ἀεβίγυοιίοη. ἔσαν, Οου ἴδε ΖΟΥΠΊΕΙ ρᾶτὶ οὗ [6 
νεσβα, Μαῖίϊ. χχὶ. 41. 

ψετ. 17. ὝΩΔΣ ἰμοη ἰδ [18 ἐμοί ἐδ τΥὶτίοι, 
ἧ. 5. φταητης τῆδλὶ γουγ ἀερτεοσδίϊοη ἰβ τίσῃς ; (ἢδὲ 
1ἢ68ς τὨϊηρ5 ννουϊά ποῖ 6, ἢονν τε σοου]ὰ [ἢ ]8 
ϑοῖίρτυτα Ὀὲ 1816 ἀ. 

ψεῖ. 19. Απὰ [ΠΟῪ θασθὰ [89 Ῥϑορὶϑ; δηὰ 
ἤδῆςς οουἹά ποῖ ἴδκε Ηϊΐπι, ζ0Σ [ΏΘΥ ({. 4., (ῃς 
Ρεορῖὶε ; ἴῃ Μδίεν δηὰ Μαγκ, ἴῃς οἠϊεῖ- τ θα 
ΔΙῸ ΒΡοΚεὴ οἵ) ροζοοϊνοὰ [δὶ 89 δὰ δροῖκοι [δ ἷ8 
ῬΆΣΘΌΪΘ ἴδοπι (1. 4.,), ἴπ6 ΤΠιεῖ- ρτιοϑίβ, 
οἴς.). 

ψεῖβ. 20-26. ΤῊΞ ΟΥΕΒΘΤΙΟΝ ἘΈΕΘΡΕΟΤΙΝΟ 
ΤΑΙΒΌΤΕ. 8566 οἡ Μαῖίῖ. χχὶὶ. 195-22; Μαδικ χίὶϊ. 
132-07. [Γλι|κο᾽8 δοοουηΐ βίδίεβ πόσα ἔμ}}ν ἴῃς 
ΟΥΔΗ͂Υ πιεϊῃοά οὗ πε σὨϊεῖ- συ βῖβ, θυϊ 25 γοραγὰβ 
1}ε ἱπίεγνιδνν ἰ[561} ργαβϑθηῖβ ΠῸ πεν αεῖ81]5. 

Ψεῖ. 2οθ. πὰ [ΠΟΥ ταϊομοὰ πἷἰπι, ΗδηρίΠΣ 
ρους ἀπε] τὰς Τορρογία πὶ σδπΊα. --- ΤΟΥ͂ δοοῖ 
ΤΟΥ δρὶθδ, ᾿'ποὴ ᾿ηϑίσυοίεα ἔογ [ἢ6 ρυγροβεα. --- 
Ἑοϊχυΐϊηρ ἰδοσηϑοῖνοα ἰο 6 χσὶβμίθουῦ. ΤὙΠΕῪ 
βΒῃου]ὰ οοπὶς ἴο Ηἰ πὶ, 85 μου ἢ {πο ῖγ σοηβοίθο68, 
ποῖ ἰδῆς ογαδῖξ οὗ ΗΪΐβ δηδηςοβ, δὰ ργοτιρίθδα ἴῃς 
ξο]] ον ίην αυεβίίοη. Οἡ ἴδε οδαγδοίε οὗ {πε8ς6 
ἀρεηί5, δηά (ῃς οολϊ που ἢ {πε Ἡεγοαΐδηβ, 866 
Μαῖι. χχὶϊ. 16. --- γπδὴ [Δ6Υ ((ῆς ἐοϊεὰ ϑδηπε- 
ἀγὶ518) ταῖσδ [Δο Βοϊὰ οὗ μἷὶδ δρϑϑοῖβ. Βοῖῇῃ ἰῃς 
Ῥεῖβοῦ 8πα ἴδε {πϊηρ ἴάκεη πο] οὗ τὸ ἐχρτεββϑὰ 
1η τῆς οἱ ίηδ!. ---- ὕπο ἴδ0 τηορίδίταϊο, οἵ, ΤΌ ]οτγ,᾽ 
[6 οἷν! ρονοσ, εἰἴο. Τῆς Ἐοπιδη ρον οσ ἴῃ ρβεη- 
ΘΓΆΪ 15 ἄγβί βροόοίκβῃ οὗ, [ἤθη ἴῃς βρεοϊῆᾶς δυο 
ἴο ψαΐοἢ [ΠΟΥ π 5ηεα ἴο ἀε]νετ Ηΐπι, [μδὶ οὗ [89 

ΘΣΙΟΣ. 
νεῖ. 22ὥ. Τχίναΐϊο. Τιὺκο υ56ε5 ἴῃς Οτεεῖς ψογὰ 

ΔΡΡΙ δὰ ἴο ἰαπὰ δηὰ Ρο]] ἴᾶχϑ, 116 Μαῖῖμεν 
δηὰ Ματὶς υβϑςὲ τὰς 1Τ,διίη δαυϊνα]εηῖ. 8566 ο 
Μαῖι. χχὶϊ. 17. 

γεῖ. 26. Απὰ [ΠΟΥ Ο͵Θ ποῖ 8010, εἴο. κε 
Ὀτίησβ ουαξ τιοϑὲ {γ ἴῃς 86 η86 οὐ ἔδ]υσε οὐ [86 
Ρασί οἔὗ Ηἰ8 δῃθηιθ8. 

ΟΗΑΡΤΕΚ ΧΑ. 27-Χ ΧΙ. 4. 

ΑἸ ςεαι οΥ 1Δς ϑασάζμεσες; δήμπαὶ ϑεδ)65 τη ἐζσ Το έσ. 

27 ΗΕΝ 1οδῖηα ἴο ἀνε οατίδϊη οἵ ἴ[η6 ϑδαάάυςεαβ,  ]οἢ ἄδην 3 
τα ἴῃδγα 15 ΔὴῪ ὃ σοϑυγγθοοίίοη ; δηᾶὰ {ΠΟῪ ἀϑκεα ἢ]Πὶ, 

28 ϑαγίηρ, Μαϑβίεσ, Μοβεβ νγοῖε υπίο υ5, “1ἴ ΔΩΥ τῇδ᾽ 5 ὈΓΟΙΠΟΓ α Ῥευτ. χεν, 

ἄϊς, ανίηρ ἃ ψης, δηά ἢς αἷς νους οὨ!] ἄγοη, δ [δι Ὠ15 ὈτοῖῃοΥ 

βῃουϊὰ ἴδε ἢϊ556 ψίΐδ, δπμα γαϊβα ὉΡ βεεά υπΐο ἢ15 Ὀγοίῃου. 
29 ΤἸποῖα Ψοτα {πογείογα βανθη Ὀγαίῃγθη : δηᾶ (ἢς ἢγβί ἴοοκ ἃ να, 

20 δῃηάὰ ἀϊδα ψιῖουΐ οὨΙ]άγθη. 

21 δηα ὃς ἀϊδα 6}1141658. 

Αηὰ τῆς βϑοοῃηὰᾶ 8 ἴοοῖϊκ ἢδσ ἴο Ψ|6, 

Απά 86 τηϊγά ἴοοὸκ ΠΟΥ; δπᾶ ἴῃ [ἱκὰ 

ΤΩΔΏΠΘΥ ἴἢ6 βανθὴ 8150: δπὰ ἴδεν εξ 9 ηο οὨΠ]άγθη, δηὰ ἀϊδβα, 
22, 33 [,Δ5ἴ οὗ 4}} ἴῆ6. νψοϊηδη αἰδα 4150. 

1 Απὰά [ἢ ο6γ6 
4.9)»γ ΤοΔΟΠΟΣ 
Ἶ ΤΠ1141655 
9 ληα ἱκον 56 [6 βονϑη δἷ50 Ἰοῖϊ 

3 οὗ [ῃς ϑαάάυοδοβ σοτγίδίη [δὶ 58 Ὺ 
δ᾽ ]γ6 ἙΠὨ1141655 

8. 41ε δεδξ αεέλογείέες οντῖξ “84 γορταΐμ ας 97 ὑέ7. 30. 

ΤὨοτγοΐογο ἴῃ τῆ γχοϑυτγ- 

δ ῇο 
6 1ἢ6 

10 μάφ δες σατελογέζίδε γεα Αἰϊογννατὰ ἴἢ6 νοπιδη δὶ8ο αἰδα. 



476 ΤΗΕ ΟΟΘΡΕῚ, ΑΓΓΟΟΚΌΙΝΕ ΤΟ 0ὑὑκὲ. [(Βῃαρϑ. ΧΧ, 27-ΧΧ]. 4. 

τεοίίοη 11 ψῇοβα ψ16 οὗ ἴῃθτι ἰ5 8ῆ6 12 ἔογ βανϑὴ 18 ῃδά ἤδθὺ ἴο 
34 Μιίδ. Απά 6515 δηϑνογηρ 16 5 υηΐο ἴθ πὶ, ὃ ΤΏ οΟὨΠ]Πάγοη 1ὅ ὁ Οἴαρ. αν. ἃ. 

35 οὗ [18 ψνοΥ] ΤΊΔΓΓΥ, δηὰ ἃύὲ ρίνεῃ ἴῃ πιδεσίαρα : Βαΐ ἴΠ6Ὺ 
ὙΨΏΘΗ 5}4}} θὲ 16 “ δοσουηῖϊεα ψογίδυ ἴο ονίδίη ἴμαὶ ᾿νοῦ], δηά “ Ἐπ ΜΑ, ΤΣ 

186 ταϑυτγγεσίοη ἔγομι ἴῃς ἀδδά, ΠΟΘΙ ΠΟΥ ΤΔΥΤΥ, ΠΟΥ 816 ρίνεη ἴῃ 

36 τηλιτίασρε : ΝεΊμογ Ἶ σδη [ΠΕΥ αἷδ ΔΩΥ ΠλοΓα: ἴογ ΤΏΘΥ 816 
64] υπΐο ἴῃ6 δηῆρεὶβ ; δῃά σὲ [μὲ 18 “ οῃιηάγθη 1" οἵ ἀοά, Ῥεΐῃρ᾽ « σοπιρ.Βοιν. 

27 ἴδε 15 ΘΠ] άγσαϑη 1δ οὗ τῆς τεβυτγτεοῖίοη. Νον 19 [παΐ πε ἀδθαδὰ ἃγὲ Ἔν 

ΓΆΪ564, ὄἄνθὴ Μοβϑβ βϑῃονεά δὶ ἴῃ6 Ῥυβῃ,39" νῆδη ἢδ ΤΑ] 61} [868 2 Ἐἰν αΝ, 56. 

Τιοτὰ ἴῃς αοἀ οὗ ΑΡτβῆδπι, δῃά {π618 (οά οἵ 158484ς, δῃηὰ [ὃς 18 

248 ἀοάἄ οὗ Ϊαοοῦ. Ἐὸογ 31 ἢς 15 ποΐ 433 ἀοὐ οἵ ἴδε ἀεδά, μυϊ οὗ {Π6 
30 Ἰ᾿ἰνίηρ : ἔοσ 41} ᾿νε υπίο ἢ. ΤὭδη 233 οογίδιη οὗ ἴῃ6 βδουῖθ68 ᾿ 

40 ΑΒΕ ΜΈΠΠΕ σοαϊᾷ, Μαβίογ, βου μαβὶ ψ6}1 βαἱά, Αηα3' δἔϊζογ ὅ 28; ἜΣ 
Μας χχῆὶ 

ται δΊΏεΥ ἀυγδῖ ποῖ 25. 9 Κ τη δὴγ φιωφεΐέορ αἱ αἰ 35 
411 ᾿ἰΑμπάὰ ἢξς 64 υὑπῖο ἴδῃ), Ηον 884ὺ ἴῇου (παῖ 5 (γιϑὶ 15 ἐπ ;Μαπν 
42 Ἰ)ανὶ 45 ϑοη Απα3 Ὀαδνὶὰ Πϊηη56}} δι ἴῃ τῃῆ6 Ὀοοκ οἵ ὁ ἔδει χαῖ, 

54] 5, ΤΆ λεκ Ἐπ. 

ΣΤἢε ΓΟᾺΡ 8αϊά υηἴο τὴν [ οτὰ, ἃ ἔλα. 1 
σ᾽1 του οἢ τὴν σὶρῖ Ὠδηά, 

43 ΤΙΠ1 πλάκα της Θμθΐθ5 Τγ ἰοοϊβῖοο!. 38 
44 Ἰλαν!α τῃογείοτα οδ δι ἢἰπὶ [ογά, ον 18 6 (θη 3 ἢἰβ. βοὴν 

45 Τῆδη 38 ἴη τῆς δυάϊεπος 80 οὗ 411 τῇς ρβορὶβς ἢ ̓ βαίά υπίο μἷβ ' Δλτα τος 
46 ἀϊδείρ!εβ, Βενασε οὗ {πε βογίρεβ, ΨὩοἢ 81 ἀδβίτε ἴο ψαὶκ ἰΏ λλΚ 

Ἰοηρ 33 τοῦθεβ, δηὰ πῖονε στβαδϊίηρβ ἰῇ [86 πιδγκεῖβ, 8 δηὰ "τῆς 18 κι ομρΡ. αὶ 
Ηἰρῃοϑί 88 βεδῖβ ἰῃ [6 Βυῃαρόριδ8, δπὰ τῆς 18 ποῆϊοῖ τσοοι8 85 αἵ " 

47 ἰεαβῖβ ; ΝΒὶοἢ δ᾽ ἀδνοῦγζ ψίάοννβ᾽ ουβ685, δηὰ ἴοσ ἃ δον 8 
ἸΏΔ ΚΕ Ἰοπρ ΡΥΔΥΕΓΒ: [6 5δτὴς ὅ7 5}4}} τεοεῖναε φυεδίῖοσ ἀδιμπδᾶ- 

τἰοῃ.88 
ΧΧΙ. 1 “Απὰ ἢε Ἰοοκεά ὑρ, ἀπά 8αὺν [86 τί οἢ τηθη οαϑίίηρ 85. (πεῖν ὁ Μλακ χῇ 
2 δἔϊ5 ἰηῖο τῆς ἰγϑαϑασγ. ἈΑπά ἢδ 88} αἷβο Ὁ ἃ οδγίδίῃ ῥοῦ 

3 ὙιαοΥ οαϑβίϊηρ' ἴῃ ΓὨΠΠ ΘΓ ἔννο τηϊῖεβ. Απά ἢς 5414, Οἱ ἃ ἵγυτῃ 12 85. οθὰρ 
Β4Υ τηἴο γοῦ, ἰμδῖ [5 ΡοοΟΥ ψιάονν μαϊῃ οαϑί 1ῃ τηοτα ἤδη [ΠΟῪ 

4 411: Ἐὸογ 4}} [ἢ686 ανα οὗ [ῃεὶγ δρυμάδηοσε 51 οαδῖ ἴῃ ὑπο ἴῃς 
οἴογιηρβ 5 οἵ (σά : 3 Ρυΐϊ 586 οὗ ΠΟΥ ΡΟ ΌΤΥ Παῖῃ “6 οαβὲ ἴῃ 4]] 
τῆς νην ἴῃδϊ 506 δά. 

ἌΡ χὶν. 

11 Τῃ τῆς ταϑυγγεοίίοη ἱμποσεΐοτε 12 ἀρ. 586 Ὀδοοτηα 
18 τ1ὴ6 5ανθῇ 14 σγεῖζ Δ ΒΝ ΕΤΙ ΩΡ 16 5ΟῺΒ 
16 γγῆο ἃΓ6 1 ἘῸΣ πεῖ Πεσ 18 γεῖξ ἴῃ 19 Βυὶ 
39. Βυἢ 1 Νον 32 [ῃ6 
5 Απὰ 34. γλ2 ὁσεΐ σελον 65 γεαά ἘῸτ 
386 τῆὴ6γ ἀπγοῖ οἵ ΔΩΥ ΣΊΟΓΤΟ 36 Δηγν φιεδιίοη. 
“1 ζριδεγί τὴ 6 τὴς ἐοοίϑἴοοϊ οἔ τῃγ ἔδαι. δηᾷὰ ΠΟΥ 15 6 
80 Πραγῖηρ 1 )}0 τε ογεῖέ Ἰοὰσ 
88 τῃλυκεῖ ὈΪδοῦβ. ν" οἰἱοξ δδ᾽ Ὁ]ΔΓΕ5 
86 ργοίθησα δ [ῃ656 88 ςοηαδιηηδίοη 
89 {Πηἰ ψΈ γα οδϑίϊηρ 40 ρρεῖέ α͵50 
41 αἰὰ οὗ [Πεἷτ Ξυροσθυϊ 42 [6 ρ!5 
48 γᾷε δέεξ στεζλογίξίδε ογεῖ οἱ αοὰ Ή οὔ οσ νδηΐϊ αἀἱὰ 



ζΗΑΡ5. ΧΧ. 27)7-ΧΧῚ. 38] ΤῊΕΞ ΟΟΘΡΕῚ, ΑΓΟΓΟΟΚΌΙΝΟ ΤΟ ΚΕὕΚΕ. 

ΟΟΝΤΕΝΥΒ. [ἢ (ἢ 5 βεοϊΐου 1 υΚὸ τοσογὰβ (Π6 
Α558]1 οὗ ἴῃς ϑδ:άάδιυοσεαϑ γεβρεοῦηρ ἴῃς τεβυστγεσ- 
ὕοῃ (νοῖβ. 27-.40); (ἴδ οὐϊτηρς [ῃ6 ἰαννγεῦβ 
φυσϑίίοῃ, με [6}]5 οἵ οὐτ 1,οτβ υπδηδιννετεα α.68- 
ΠΟ. ταβρϑοίίηρς Οὐγῶξ 1ἦ6 80» οὗ Φαυίά (νΕΥ8. 41-- 
44); |'Κεὸ Μασκ δὲ γίῖνεβ υυΐϊ 4 ὈτΙεΐ βυυϊηπλλσΥ οὗ 
ἴῃς αἀἰδοουγδα ἀραϊπδὲ ἴδ λαγέρεες (΄ 5ογ1065,᾽ 
ν ΕΓΒ. 45-47), ἢ ἩΠΟΒ τῆς Ρυ]}:ς τοδο τη ἴῃ 
τῆς ἴοπιρὶς οἸοβαά, ᾿πουρσἢ οὴς οἴδοτ ἱποϊάθηΐ 18 
τηδηςοποὰ 45 οσουστίηρ ἢ ]ς Ης Ἰἰηροζεά {δ ετα 
([ὴ6 νον τηϊζεβ, οὔαρ. χχὶ. 1-4}. [Ἃ}ἢ 8οη6 
ς4565 [18 δοοοιηΐ Ἀρξθαδβϑ τῆοτο οἱ σϑαῖὶν ἢ τῃδὶ 
οὗ Μαϊπον, ἴῃ οἵἴδοῖβ σι ἰπαΐ οὗ Μαῦκ, δὰ 
Βοῃιθί Π1685 81] ἴἤγοε μᾶνς (ΠΕΙ͂Γ 5Ρ6ΟΪ84] ρΡοϊηΐβ οἵ 
ἀΙβετγθηςεα. 

ψεῖβ. 27)-45θ.υ ΤῊΞ ΟΥΈΞΤΙΟΝ ΟΕ ΤῊΣ ϑαὺ- 
ὌΘΕΕΒ. 566 οὐ Μαῖίϊ. χχὶἹ. 232-12; Μαδῖκ χίΐϊ. 
18--27. 

ΨοΙβ. 24, 30. Ῥϑου]αῦ ἴο Το, το ΠΟ νΕΓ 
οὔλὶίβ τῆ6 βοίϊδαμη ορεπὶης τεῦυκε : “Υα 40 εἴτ, 
εἴς. (Μαῖξ,, Μαυκ). Τμο δύμ8 οὗ (δ16 τυνοσϊὰ ; Ποῖα 
υϑεὰ ἴῃ τῇς ῤάγειοαἑ 56η86, ἐ, 4.) ῆοβε δοίυδ!ν 
Ἰἰνηρς ἱπ τῃ6 ῥσγεβεηξ ογάεσ οὗ τῃϊηρ5. -- ; 
διὰ Δ1Θ δίνοῃ ἰπ Ἰηδυτίαρο. ὙΠΟΙΕ 5 ΠΟ σοΐεῖ- 
ἔπος ἴο [ἢ ὨΊΟΓΔῚ σμαγδοῖοσ οὗ ἴ86 ρεύβοῦβ ἴῃ 8 
ἀεβοηθδα ; “ ἐπ 5. ̓ψου]α ̓  5 ΠΊΡΙῪ τηδδηΐηρ ἴμς ρε- 
το ρῥγεοεάϊηρς {πε ταϑυσγεσῦοη δὲ ἴῃς στεΐυσγη οὗ 
ἴῃς Μεββίδῃ. Τῆε νεῖβὲ οδηποῖ ΡῈ υϑεὰ ἴο ὑζονθ 
[ῃ)6 δΌΡΕΟΣΙΟΥ ἢο]ΐμ688 οὐ Ἴθι δΟΥ. --- Αοοοπηϊοὰ 
ΨΟΙΊΩΥ, ἐ. Ζ., ἃἴ (ῆς σοπιίηρ οὗ ἰἢς Ιοτὰ. Ἡδστε 
1Π6 ΙΏΟΓΣΔ] Οἤδσδοῖοσ 16 βροΐκδη οὗ. ---- Τὸ οὐΐαὶπ 
Ὠϊαΐ ποσὶ, ἴπ6 ϑίδῖς οὗ ᾿ἰξε δξίοσ ἴῃς Ἴοπηΐης οἔ 
ἴῃς Μεββίδῃ, βίο 15 ἰπιγοάυσεα Ὀγ Ἐπ 9 ΣΘΘΌΣΤΘΟ- 
οι ἔσοσι ἴπ0 ἀοδᾶβ. ΤῊ8 τηθδηβ (ἢ “3,γΖ τεβ- 
υττεσζίου οὗ πὸ γήράζεοιμς ((ὮΔΡ. χὶν. 14), ἀπά (ἢς 
βίδιοηθηΐ ὑγοῦδΟΪΥ ᾿ποϊυά 65 ἤοδα 6] Ον Υ8 ὯΟ 
τς Ἰ᾿ἰνὶησ αἵ ἴῃς ϑεοοηά Αἀνεηί. 

ει. 36. ἘῸΣ παίίποῦ οἂπ ΤΆΘΥ ἀΐθ ΔΩΥ ΠΊΟΥΘ. 
ΤὨς οοἴτεοῖ τεδαϊηρ (“ ἔογ Ἶ ἱηϊσοάυςοεβ [ἢ 6 τεδϑοῃ 
ΠΟΥ ἀο ποῖ ΤΏΔΙΤΥ͂ : ἴμοΓα 18 ΠΟ ΙΟΓΟ ἀξαΐῃ, ἤεπος 
ΠΟ τόσα Ὀἰγίῃ!. 16 16 πη }1 ἴῃς ἀελὰ ἅτε σαϊβεὰ 
δηὰ α᾽6 πο πλοῖα, ἴῃς 54πὶ6 15 [6 οὗ Ὁ ο Ια νοτβ. 
Βυϊ ἰῃ ἴῃς οα86 οὗ ἴποβε αἰγεοῖν βρρίκεη οὗ τμοὶσ 
ΔἸϊεγεα ἡδίυΓα ἰβ ἱπίσοάυσξδα ἃ5 ἃ γεᾶβου ΨὮΥ [ΠΟΥ 
οδηποὶ ὁ αἷ6 ΔΩΥ͂ ΙΏΟΓΙΟ :᾽ 01 ΠΟΥ͂ δτῸ ΐο 
[80 δηροῖβ. ἼΠΟΥ αἵὰ αἰϑεϊηρσυ 9η6 ἃ ἔτοπι (ἢς 
ΔΏροΪ5, Ὀυΐϊ 16 δῖ ἀγα ἱπητηοσίδὶ. -- πὰ δ. 

477 
Βοῃ οἱ Θοὰ. Α Ξεοοηῃᾷ ῥτοοῖ ἴπαὶϊ {πεῖγ Ὡδίυτο 18 
ΒΌΘΙ ἰμαΐῖ ἸΏΟΥ Τλπηοῖ αἷα : [ΠΕΥ̓ ἅττα ποῖ 5ΙΤᾺΡῚῪ 
8005 οὗ Οοὰ ἰῃ {πε ΤΠΟΓΔΪ 56 η86, Ὀυΐ ἃ41ὰ 6596 ῃ- 
Ὁ14}}γ “Ρραγίδ κεῖ οὗ ἴῃς αἰνίης πδίυτε,᾽ δηὰ ἤδηςσα 
ἔγες ἔγοπι ἀεδίῃ. --- Βοίηρ' δοιδ οὗ [Π6 ΧΣΟΒΌΓΣΣΘΟ- 
δου. Ιηΐο [}}58 ϑδίαϊες [ΏΘΥ Ρ855, 1Π18 σἤδηρε οἵ 
πίττα ἴδ κοβ ρἷδος, δἱ ἴῃ 6 γοϑυσγεςήοη. Απὰ (ἢς 
βᾶτης οἤδηρα ΨΝ}}} ΤσουΓ ἴῃ Ὀα]ανεῦβ ᾿ἰνίηρ αἱ τη δὲ 
ον: ζοτ. χν. 51-- 4). (οπιρ. ἔοπι. νἹ}]. 18--22. 

ΕἸ. 27. Ἔνθα Ἰέοδοα, νῇοπι γοῖ ἢᾶνε αυοϊει 
(νοῦ. 28) ἴο 6ϑἰδ᾽} 58 ἴῃ 6 ΟΡ οϑβιῖδ νεῖν. --- Βποτσοᾶ, 
ΤὮδ δππουηςσίηρ βοιηετηΐϊης Ὀεΐοτα ςοποεδ]θά. 

εν. 38. ΣΌΣ 81} 1ἶνο ποίΐο ἰ. δου τ ἴῸ 
Ι͂κ6. ΤΏδ ἀπιρἢῃδϑὶβ τοϑῖβ ὉΡΟῺ “8]1,; ΜὩΙΟΣΒ 
τΔΥ Ὀς (Δ Κεη ἴῃ 15 ννὶἀοϑὲ 56 η86 : 4}] ογεδίυγοϑ, 
ὙΒεῖμοΥ ᾿ἰνίηρ οὐ ἀδδα, Δῃρο}5 ΟΥ πιθῃ, ᾿ἦνα ἴῃ 186. 
βρης οὗ σοά. ΤῊ δ δχίεπας ἴῃς γρυπιεηΐ ἔυτ- 
ἰπεῦ τῆλὴ τς Ρᾶσα ]θὶβ ἴῃ Μαίζεν δπὰ Μδζκ, 
Πα γα ἴμε ἐσνένεανεί γεία τον: ἉΙοπῈ 15 Ὀσουρῃϊζ ἰπῖο 
νἱεν. 

ἌΕΥ5. 39, 406. [Ι͂ῃ {ἢ]8 ἔοτῃ κῈ Ρ᾿σεβεηίβ ἴῃς 
ΥἹοΙΟΣΥ οὗ οὐ [οτὰ, ψῃΐο ἢ τγὰ8 σοηπεοίεα 8 
(ἢς Ι48ὲὶ φιιοβοῃ ρυΐ ἴο Ηἰἶπιὶ ὈῪ ἃ ἰαυγεσ. Μαῖΐ. 
ΧΧῚΪ. 434-40; ΜδατΙῖο χίϊ. 28-:4. 

ΨοΙβΒ. 41-44 ΟΥΚ ΤΟΒΡ. 5 ΟΙἸΟΒΙΝΟ ΟΥῈἙΕΒ- 
ΤΙΟΝ. 8ὅε6 οἡ Μδῖϊ. χχίϊ, 41-46; Μαζᾷκ χί!. 35- 
27. - σπῖο Ἰδόχῃ (νεῖ. 41), ἐ. 4.. [ἢε “Θ΄ σθα5 (νεσ. 
20); Δοοοζάϊησς ἴο Μεῖζον: “ἴῆε Ῥμαγίβεα ἢ ; 
δοοοταϊηρ ἴο Μαγκ, 1 νγᾶϑ βία οὐ πε Θογῖθα8. 

Ψψεῖβ. 45-42. ὈΕΝΟΝΟΙΑΤΙΟΝ ΟΕ ΤῊΗῈ ΘΟΚΙΒΕΒ. 
-- ϑεὲ οἡ Μδὰχκ χὶ". 238-40, ἢ ΙΓ ἢ [6 8 40- 
οουηΐ οἰοβαὶν ἄζτεθβ. Οοιρ. Μαϑῖ[ῖ. χχῆ Ι, 6, 7, 
14. ---Ἶα ἴδο οὗ 411 ιο βϑορὶθ. δου ας ἴο 
1κὸ. ΟΡ. χχὶ. 1-4. -- ΤῊΞ ρον 5. ΜΙΤΕΞΒ. 
566 Οοἡ Μαχκ χίϊ. 41-44; σοπρ. 450 [86 [ηἴτο- 
ἀυςίογγ ποῖε ἴο Μαῖϊ. χχὶν. 

Ψεσ. 1. ᾿Αμπὰ 89 ἸοοϊκοΘᾶὰ ἘΡ (νεῖ. 1). ΕΎΟΙΏ 
ὙΠ ετα μ6 δά Ὀεεη 5:τ|ὴρ ἀυτὶπρ ἴπ6 ἀο] ἑν τ οὗ 
ΗΙβ ἀεπυποίαϊοτυ αἰβοουζθα “ΟΥΟΥ ἁσδίηϑὶ ἴῃς 
(τεάϑυγγ ̓  (Μασκ). Τῆς αἰδίδησς σουϊὰ ποῖ Βᾶνς 
Ὀδθὴ ὙΘΙΥ ργεαῖ. 

γεν. 4. ὕπο ἴδο ρα, ἐ. Ζ., [ῆοβε 1 (ἢς σΠ 655. 
“815 ἱποίάεηί, νυ] ποββεα Ὁν [6508 δὲ βυςἢ ἃ {ἰπ|6, 
ΓΟΒΟΙΛὮΪ65 ἃ βοτοῦ ὙὩϊοἢ ΓΙῸ σοπλεβ ὑροῦ 4]] δέ 
Οοὔος ἴῃ 86 ἀδβοτὶ οὗ οὔοίϊδὶ ἀενοίίϊοῃ, (ἢς εἰρμὲ 
δὰ ἘΞ οὗ ψ Ὠ ἢ τάκ Ηΐπὶ ᾿ολρΡ ἢ Ϊογ." 
(οάει.) 

ΟΗΑΡΤΕΚ. ΧΧΙ. 5.-.8. 

71. ροῤάσον οὗΓ ἐδλε Φεσίγμοΐίορ ΟΥὗὙ 16ζ 6 Τρρηῤέσ, απα {Δ τδεσφμορξ 
2 ̓ ξοργςε. 

ΠΩ ΝῺ 88 βοπὲ βρᾷκε οὗ ἴΠ6 Τεπιρ]6, ονν 1 8 δἀογηθα νυ] 4 ΜΆττ. χαῖν 

ό ΒΟΟΩΪΥ 5βἴοῃθβ δηά ρίξβ,: ἢς βαϊὰ, “45 2ογ ἴμεβε τἈΐηρβ Μλακ χῆϊ. 
ΜὨΪοὮ γε θΕΒο]ά, τῇς 3 ἀδγ5 ψ}}} σοτας, ἴῃ τὰς 3 ν ὨΙοἢ δΊΏοΓα 588] ὁ {βαρ χα 
ποῖ 6 ἰεἴδ οης βἴοῃβ Ὡρομ δηοίδογ, [δὶ 5}4}} ποῖ 6 ἴσον 

7 ἄοψῃ. Αμπὰ {Πδὺ δϑοκεά ἢϊπὶ, βϑαγίηρ, Μαβῖεσ, θαῖϊ ψῇδη 4 5}4]] 

[ἢ656 τὨϊηρ5 6 δηά νῇδί εἰρῃ τοῦδ ἐἦογε ὅτ 5 ψΏΘη [ΠΏ 656 [ΠΪΠρ5 
8 5411 οοπης ἴο ραϑ5  Δπάδοε 8αϊ]ά, Ταίε μεθα Τ τΠδΐ γε δε ποῖ 

ἀεδοεϊνοά : ἔοσ πΔΩΥ 50.411 σοπηθ ἴῃ ΤΥ Ὠᾶπιθ, ϑαγίηρ, [1 δ1ὴ 

3 ογεῖξ ἴὯ6 1 βδογρὰ γὶ 5 
δ ψῆδί ἐς [86 βίρῃ 4 πῇσῃ ἰΠογοἔογο 

ὃ χἀὰξς ῥέεέ ατολογίζέσς ἐμαί στα 
δ Δγὰ δῦουϊ ἴο Ἰ 866 



478 ΤΗΕ ΟΟΘΡΕΙῚ, ΑΓΟΟΚΌΙΪΙΝΟ ΤΟ ΚΕὐὔκΚΕ. [(Βαᾳ». ΧΧΙ. ς--38. 

Οὐνγέδί,, ὃ“ πὰ τῆς τἰπὰ ἀγαννεῖῃ πἤθᾶῦ: ὅ ροὸ γα ποῖ 1μογοΐογε 10 9 ζοσιρ. Μαιε. 

9. δἔτεγ ἴβετὰ, Βυὶ "ἤδη γε 5Π8}} ΠδΔΓ οὐ Ψψᾶγβ δπὰ 4 σογιπιο-, ΛΆδεὶ 1 τς. 
ἄοπβ, θῈ ποῖ [εγγΒ6α : ἔογ ἴῃ686 τηϊηρβ τηυβὶ ἢγβδὶ οοπς ἴο 3 ̓  ὅκος 
ΡΆ58 ; Ἶ θυΐ τῆς πὰ ἐς ποῖ ὈῪ δηὰ ᾿γ.}8 ΠΣ ἀμυὰ 

Ιο ὙΤδδη 8814 ἢδ υπΐο ἵποθῃ, Νδίίοη 5}8]} τίβε ἀραϊηβϑί ἡδίίοη, δηὰ “ .Ὧαρ. ἜΣ 

11 Κιηράοπι δραίηϑὶ Κιηράοῃι: ΑΠπα ρτεαΐὶ δαυῖῃαιαῖοβ 5881] "6 15 
ἴῃ αἰνεῖβ ῥἴδοθβϑ, δῃὰ 1δ ἔδπηΐηθθ, δηα ρϑϑι! Θηοθ5 ; δηά ἰδαγέμ] 

12 5ἰρῃϊς5 δῃά ργεδὶ 5'βῺ5 5411] [6 γα Ἀὲ 16 ἔτοτῃ ἤθάνεῃ “ Βυϊΐῖ Β6-., Οοπιρ.Μαιῖε. 
ἴοτε 4}1} [ἢ686,}7 [ΠῈῪ 50.411 ἰὰγ {ῃεῖγ δηᾶβ οὔ γου, δῃὰ ρεγβθουῖα ἙΝ Ὁ 

γοῖ,, ἀδ] νου ηρ γο. ὋΡ ἴο ἴῃ6 ϑΥμαρόραθ5, δηα ἱηΐο 9 ΡυΊβοῃ8, 182 νοὶ χα 

Ῥείη Ὁτουρῶϊ Ὀεδΐογα Κίηρβ δῃὰ συ] ]εγβ 19 [ΟΥ̓ ΠΥ ΠΔΠΊΘ᾽5 566. ΕΗ 
13, 14 Απά 9 1 584}} δταγῃ ἴο γοιι ἔογ ἃ (δϑίϊ πον. ᾿ϑ6(6 ἐπ 8 Ὅσας Ῥμὴ 

τμοτεΐοτε ἴῃ γουγ Ὠδαγίβ, ἢ ποῖ ἴο πιϑαϊϊαῖε Ὀεΐογε ννῇδῖ γ8 5}18]] " 398 “βαρ. ἰα. 
15. ΔΏΒΨΟΓΙ: 2: ΕῸΓῚ Ψ}}] ρῖνα γοῦ 'ἃ πιουϊῃ δηά ψιβάοσω, ὨΙΟἢ 4|} ἢ ὅδε εἴαρ. 
16 γουγ δάνεγβαγεβ 5}4}} ποῖ θῈ 8016 ἴο ψαΐηϑαῃυ Ποσ γεβϑίϑ. 2 Απαὰϑβ' Ἐχοὰ ἦν. κα. 

γα 8841} 6 θεϊγαγοά Ὀοίῃ 35 ΌγΥ ραγεηῖβ, δηὰ Ὀσείῃγθη, δηα Κὶπβ- 
[οἸΚ8, δηὰ ἔτη ; δηά κορε οὗ γου 584}} [6 } σαυβα ἴο Ὀ6 ρυΐ ἴο 

17 ἀδαῖῃ. Απά γε 58514]1] ὈῈ μαϊθα οἱ 8]] ρηεδῆε ἔοσ γὴν πδιθ᾽ 5 βαἴκα. 
18, το Βιυϊῖ (Πογα 5841} "ποῖ 3 ἃ ἢαὶγ οὗ γουγ μεδα ρεγίβῃ.27 Σ[Ι}ἢ γουῦ ιν πμα. 

" Ραζΐεποβ ροββ688 γ8 33 γουγ 5015. ἃ σαι, ̓: 
292 Απαᾶ38 ὁ νῇδρη γε 5}4]139 566 Πεγυβαίθμη Ἴοπιραββεὰ τ κα κεν, 

διτηΐεβ, ἤδη Κηον ἴμαῖ της ἀεβοϊδίίοη τπογθοῖ 81 'β πὶρἢ.9.. 8εε Ἵμαρ. 
21 ΤΈρη ἰοῖ ἔἤθτα ψϊοῦ 83 ἀγα ἰη πάρα ἢδε ἴο ὃ8. τῆς πχουηίαϊῃ ; 2 Ὅτι ἴς. 27. 

δΔηα ᾿ἰοῖ ἰμθπὶ ψὨϊοἢ ὅ3 γε ἴῃ ἴῃς τηϊάβί οὗ ἰξ δ. ἀδραγί ουὔῦ; δηά : 
Ἰεῖ ποῖ ἰδϑπὶ ἐπαὶ ἃτὲ ἰπ “1π6 ςουπίτίαβ ὅδ δηΐου τπογείπῖο,δϑ ἦ ἔθπορ. ἐπα. 

22 Εοτ ἴπδ6βε Ὀ6 ἴῃς " ἄδγϑ8 51 οἵ νδῆρϑδηῃςσα, " αΐϊ 41} [Ὠϊηρ8 ψὩϊοἢ γ ἵν μά ὅν 

23 δῖε ὑεῖ τὺ Ὀ6 ἔ]4]1.4. Βιυῖ 38 χοὸς υὐΐοόο τῇθπι ἰμαὶ ἃγα 57 
ΜΠ ΠὨ1]4, ἀηὰ ἴο {με τῃδΐ ρσῖνε διιοκ, ἴῃ [056 ἀδγϑ 1 ἴοσ ἴῃεγε τς 
58.4}} ΡῈ ρτοδὶ ' ἀἰβίγεββ ἰῃ ἴ86 "]δηά 9 ἀπὰ ψγαῖῃ ἀροη 5. (Πῖ8. δῖ, ς, 

.. 24 ῬΕΟρΡΙ6. Απά ἴδον 584]1 [4]] ΑΝ (ἢες εἄρε οὗ τῇς βϑνογά, δηά ΕΣ 
504}} Ὀς Ἰεὰ ἀινὰν “5 σαρῖίνα ἰηΐο 88 8} “' ΠδίΟἢΒ : ἀηἀ “ Γευ 5]: ὦ Ἐδ ἢ. 4; 

804}} ΡῈ ἰσοάἀάδῃ ἀοννῃ οὗ ἴπε (σε ηΈ}165,53 5 11] [6 {1π|65 οὗ [Π6 κί. φιν "" 

25 (οηᾷ 65 2 ΡῈ ἔ1611δἅ, Απηά τῆθγα 5}41}} Ὀδ6 ϑρῃβ ἴῃ ἴδ 80, ΝΑΙ ΕΝ 

Δηά ἴῃ ἴδε τποοῃ, δπὰ ἴῃ ἴῃς βἴδγϑβ ; 3 ἀπά ὑροὴ ἴῃς δβασίῃ Κὶ ἀ158- χῇ γι σαι 
73 λον ἱϊ. 4. 

8. λέ 9 15 δῖ μβαπὰ 10. ρρεῖξ ἰῃογεΐοσγα 
1 Αηά 13 τηυδῖ Π66 65 ΠΟΠῚ6 ἴο ΡΆ435 ἢγϑβί 15 ᾿τητησαϊδίεϊν 
14 {Π6γὰ 5041] ὈῈ ρστεαὶ δαυίπαῦλκοβ 16 δηᾷ ἴῃ αἀἴνεοιβ ρἷδοοβ 
16 1ῆ6γε 888}1 θὲ εαγίᾳ! (ἢ ηρ5 δπὰ ξτεαῖ βὶ 58 Ὁ [6568 [Πϊηρ5 
18 ΘΥΠΔΡΌΡΟΣΘΒ δΔηα ᾿ΓΙΒΟἢ5 ΒΟνοΓΏΟΥΒ Ὁ ον» Αὐπὰ 
31 θαέογεῃδηα ἤοῦν ἴοὸ ΔΠΒΥΕΣ 
3: αἰ ῃϑίδπα οὐ ραίηϑαυ (σεζογμρ το 1Δε ὀέτέ μέλον 65) Σ Βυι 
14 ἡο]  νογεα ὕὑρ ὄνεη 36 0), 8η4]} (Ὡ6γ ρυϊΐϊ ἰο ἀδαίῃ 
36 Αηᾶ ῃοΐ “1 5},4}} ΡΘΕ 5ἢ 38 γε 5ῃ8] νΐῃ 
Ἅ 0» 1ῖν6 5 80 ο»:: 50] 81 ΠΥ ἀσϑβοϊδτίοη 
8: τῃλὶ δὲ μηϊο 84 ΠΟΥ δῦ σοιυηΐ 
86 {Π6γοΐῃ δ᾽ [ῃ656 ἅΓ6 ἀδυϑ 88. σα Βαϊ 
89 ρου (ἢ6 ἰαηά, ογ, δΑγίῃ 40. ργῖξ ἈΝΆΥ 4 ἡμδεγί ἰῇ 6 
41. 0» ὩὨΔΙΪΟΙ5 48 ἴῃ 5Β0η Δηἀ τηοοῦ Δηα 5.875 



ζμαρ. ΧΧΙ. 5--38.] ΤΗΕ ΟΘΟΟΘΡΕῚ, ΑΓΓΟΚΌΙΝΟ ΤΟ ΕὕΚΕ. 

[655 οὗ παίϊοῃβ, Μ᾿ ρογρ χε υ ; ἴῃς 564 δπὰ ἴῃς νγᾶνεβ γοδῦ- 
26 ἰῃρ; ἢ Μεοη᾿β βιϑαγίβ [αἰ ὴρ μοι 45 ἴογ ἔδαγ, δηὰ ἔογ Ἰοοϊκϊηρ, 

δίτεσ ἴμο56 5 τηΐηρβ ψῃϊο ἢ ἅτὰ σογηίϊηρ ΟἹ ἴμε δδγίῃ : 3 ἔοσ ἴῃ6 
27 Ῥονεῖβ οὗ ἤδάνβϑη 49 5ἢ4]] ΡῈ βϑῆακδεβη. Ἀπά [θη 5}4]] ἴδῪ 8668 

“[ἢς ϑοη οὗ τηδῃ οογηϊηρ ἰῇ ἃ οἰουα ψ]Ὸ ΡΟ ΟῚ δηὰ σγϑδῖ ρΊΟΥΥ. ς Τα, υἱξ. τᾷ 

28 Απὰ 38 ψἤθδη [656 τπϊηρ5 Ὀερίη ἴο οοπλα ἴο ρ455, [ἤδη ὅ0 Ἰοοῖκ ἃρ, 1 
πὰ 1ἰξτ ἊΡ γουγ μεδά5 ; ἔογ δ᾽ “ γουγ τεδετηρτίοη ἀγανείῃ πίρῃ. κα 

202 Απάᾶδδ βρᾷκθδ ἴο δ ἃ ρᾶγδῦ]ε ; Βεῦοὶα τῆς ρ ἴγεο, δηὰ 411 ὅὉ 
30 ἴῃε ἴτεοβ ; ΝΉΏθη ΤΠ6Υ πονν 5ῃοοῖ ἔογίῃ, γε 566 3 αῃὰ κηον ὃ οἱ ἢ “κΡ χθ5) 
321 γουγ ον 8εἶῖνεβ [δῖ βυ τ Γ 15 ον ἡἱρἢ δἵ μδηᾶ. δ 80 [ἰΚε- 

ννῖθ6 γα, ψΏδη γε 566 ἴδεβε [Ὠΐηρβ σοπλα 5 ἴο ρ485, Κῆονν γε 
32 ἰδαΐῖ τῆς Κίηράοτῃ οἱ σοὰ ἰ5 ηἰρῇ δ βαηά.δδ ΨοΓΙΪΥ 1 βὰν πηΐο 

γου, ΤῊΙΪΒ ροηθγαίίοη 880.4}} ποῖ ρᾶ88 ΔΎ, {1}} 411 ΡῈ {18166.56 

43 Ἠδανθῃ δηα δαγίῃ 584]} ρᾶ58 ἀνναὺ ; Ὀυϊ ΤΥ Μοσγὰ5. 504]} ἠοῖ 

Ρᾶ55 ΨΥ. 
342 Αμᾶββ (ἀκα Ποοὰ ἴο γουγβεῖνοϑ, Ο]65ῖ δ δὴγ [ἰπ|ὸ οἴ γοὺγ ς Οοπερ, σαν. 

Ποαῦῖβ Ὀ6 ονϑγοδβαγροα ψιῇ ϑυγίει πρ, δηα ἀγιηκοηη6585, δπὰ μεν. ε 6; 
ΟΑΓ65 5 οὗ [15 ᾿ς, δῃηὰ “0 “ [δὶ ἀδγ σοπλα ΠΡΟ γοῖ παῖίναγαβ. 8 ἁ παρε του 

325 ΕῸΙ 845 ἃ 8η816 584]}] 1ἴ σοπια “ὁ ὅθ 411 16 πὶ αὶ ἄννε]] οὐ [86 « αΎμεῖς. ν. 

146 ἴδος οὗ (ἢ6 Ψῃο]6 90 φασῖῃ. ψναίοϊ γε τῃεγείογε, 1} δηὰ 7 ῥσδγ ]- ΚῸῚ διαί τ. 

ΜΑγ5,.) ([μαἴ γε τηδῪ 6 δοσουπίεα Μογῖαγ ὅδ τὸ Ἔβοᾶρα ἃ]} ἴεβε 1: ἷς. καῖν. 
τη ρ58 ἴμαΐ 5}4}1 οοῦλε ἴο ρᾶ55, δῃὰ ὁ ἴο βίδηἀ Ὀδέογα [ῃ6. ὅοῃ οἵ Ζ ὅεξ ππΡ 
ΙΏΔΏ. ᾿: Ἐεν. νἷ. 17. 

Απὰ ὑἴῃ [86 ἀαγίίπης 6 ἔς ψ85 τεδοῃίηρ ἴῃ τῆς τααρῖα ; Δηα ἐ 8εε τ πὰς 
ὁ αὶ πἰρῃι ὅ ἢ6 ψεηΐ ουΐ, ἀηά αροάς 56 1ὴ [86 τπιουηΐ [δῖ 5 σ4116 ἃ δήθ κα 2. 

48 2.6 »ιο» οἱ ΟἸϊνε8.97 Απὰά ἢ 411 [Π6 ρβορὶε Ἵσδπλδ δδγὶγ ἴῃ τῃς 
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37 

1 Μ 

ΧΙ. το! ὅπερ. 

τηοτηΐηρ ἴο Ὠἰτὰ ἴῃ με ἴσρ]ς, ἴον ὅ8 ἴο ὮΘαΥ Ὠΐτη. ἐἐρ ενκ ΔΆ 
σὲ}. τ. 

44. Δῃρυ 5 ἢ 
46 ἴῃ ΡΕΙΡΙ ΧΙ δἱ (ἢ 6 το ΓΙΩρ' οὗ τῆε 568 δηά ἴπε 5) 6] ρ᾽ γᾶν ο 5 
46 γῃρῃ ξαϊηϊηρ “1 ἐχρεοίδίίοη οὗ [ῃ8 48 ψοῦ]ὰ 
40 [ῃ6 ἤδανθῃβ δὺ ρρεΐ ἤδη δι Ὀδοδῦδ6 
δΆ 56ᾳ ἰΐ ὅδ γεῖξ αἴ ἢδλπά δά γβῃ 80 Υ6 8450 
δδ᾽ ροπηΐηρ, δὸ 4}} (Ὠἰηρ5 Ὀ6 ἀοῃθ δ Ἰαϑὲ ΠΔρΙγῪ 
δδ ΞυιἀάΘῺ]Υ 85 ἃ ΒΏΔΓΟ: δ0 ἘῸγ ἰΐ 5881] σοτης ἴῃ ὑροη 
80 4}} τῆς δι Βυΐ ψϑίοῃ γε (πεεογάέρρ το ἐλ 6 δεσέ απέλογ δ δ) 
- αἱ 811 εἶπηθ 8 τηδίηρ βιρρ!οδιϊοὶ 

2.ε ὀεεὲ ατίλονἐζέδς γδασ ΥΛΑΥῪ Ῥτανδιϊ οἱ ΘΨΕΥΥ ἀδΥ 
86 ΘνοΥΥ πἰρδῖ τὼ Ιοάρεά ΟἹ οΔ]]Ἱοὰ ΟἸ νοεῖ 68. ο»» 17} ἴοτΥ 

ΟΟΝΤΈΝΤΒ. ΤῊς ἀΐδβοουζβε οὗ οὐγ 1ογὰ δροὺὰϊ Κίησ οὗ Ἐργρῖ, ἀπά Ἂβρεςῖδ!!ν ἴῃς τηλρηϊβοεηῖ 
[8ς 1181 πιε8, 18 ἤθσα σοπῃεοϊδα πιοϑί οἰ βεὶν 
ψὴ (ἢς ρῥτεάϊςοῃ οὗ ἴτε ἀαβίγυςτίοη οὗ τῃς 
τεῖαρὶς (νεῖβ. 5, 6. ὙΠοτα ἰβ ἢῸ δ᾽] υβίοη ἴο {πε 
τὰοῦηΐ οὗ ΟἸϊνε5, νοις, 845 Μαίπεν δὰ Μαδῖκ 
“ΒΕ ΠΠΕΥ Δββοτί, [6 φυεβίίοη οὗ νϑῦ. 7 νγ2ᾶϑ ρυῖ; 
Ὀυϊῖ (ἢς ποτγαϊηρ οὗ (δὶ νεῦβε οἰθασ)ν δαάυλβ οὗ ἃ 
ἕἤδηρε οὗ βδοεῆθ. [1.πΚε᾽β δοοουηῖ οἵ ἔπε ἀϊδοοῦγθε 
15 ποῖ 80 ἔμ}, γεῖ 1 σοηΐαίῃβ ἃ ΠΡΟΣ οὗ ῬΘΟΌ ΑΓ- 
ἰε5. 

Ἄεῖβ. ς, 6. βοθ. [ΙἋὑκὸ 5 αὐυἱΐε ἱπάςεβηϊς 
Ὦετα. -- εἰἶϊε, πιδὰε ἔογ ἴπ6 τηοϑβῖ μαζὶ ἘΥ 
Βεδίῃθη : βοῇ ἃ8 ΠΟΙ νϑϑϑεῖβ ΟΥ̓ ἰῆς ἘΠΊΡΕΓΟΥ 
Αὐυγσυδίυβ, Δληἀ οἴμοῖβ ΌΥ ῬιοΙπΥ ΒΔ ΘΙ ΡΏυ8, 

οἸ]άδη νὶπα ῥτοβεηϊεα ὉγΥ Ηετοὰ τῆς Οτοδί, δηὰ 
ἐβουϊρεὰ ὉΥ ᾿οβερῆυβ. Τῆς ἀϊβοῖρ)]εβ, 85. ἰΐ 

ὝΕΙΟ, ὈδοΟΔΙΩ6 (ἢ6 ΙΠΙΘΙΓΟΟ5ΒΟΥΒ ἔοσ ἴδε ἀοοιπεοά 
βΒδησίυαγυ, δηὰ ροϊηίεα ἰο [ἢδ8ς {πίηρβ, ἡ Βὶοἢ 
Ε]Δ]]εὰ ΟἹὰ Τεβίαπιεηε ὑσορῆεου (5. ἰχχὶϊ ; 18. 
Ἰχ.) ἱπ τοραγὰ ἴο μὶξιβ ἔτοτη. μεδίῆθη Ὀυΐησθβ, 45 
ἃ τουηα ἔοσ ἢορε ἔμαῖ ἴπε τδπῖρ]ς ννουϊὰ οοη- 
ὕπυς. 

γεν. 7. ΤΕ ΟΥΈΞΤΙΟΝ. ὅ:ε οπ Μαῖίϊ. χχιν. 
; Μαγκ χίϊ 4. --απῷ ἘΔΛΟΥ δακοὰ δΐπι, 1. 4. 

ἴῃοβε βροΐκβῃ οὗἉ 'ῃ νεῦ. κ. 
ΕΒ. 8-ἰ|1.1. ΤῊΕΞ ΟΡΕΝΙΝΟ ΜΆΒΝΙΝΟ. 866 

ου Μαῖϊ. χχῖν. 4-8 ; Μδῖκ χὶϊἹ. 5-8. ΤᾺὨς νδγίδ- 
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θη ἀτγὸ 8 ἰσἣϊξ: διηὰ [πο Εἶπη8 (1. Φ., οὗ ἴῃς Κίηρ- 
οι) δ δὶ βαμᾶ (νετ. 8). Ὑθεβε σὲ (ἢ6 ΜΟΓ 
οὗ τοϑε ἀδοεῖνειβ 0 δῃουϊα ΠσΟΙΏδ. --- ΟὈΟΙΏΣΩΟ- 
[οπ δ (νοσ. 9)ς. Ῥεσυϊίας ἴο κα. --- Τἴποσι δαϊὰ ἢ 
πο ἴδιθπι (νεῖ. 10). Αἱ {π18 ροὶπὲ {0Κ6᾽5 δο- 
σουπὶ ἱπαϊςαῖοβ 4 Ὀγεαλὶς ἰη τῆς ἀΙβοουγδθ, ΟΥ̓, 48 ἰδ 
ὕλοτα ΡΓοΟῦΌΔ0]6, ἴη6 ὈΘρΊ ΠΩΣ οὗ ἃ οτα ραγίου- 
14 αἰδουβδίοῃ οὗ 6 500] εςί. -- πὰ ἐπ ἀλνοχο 
Ηίδοθα (νεῖ. 11), ἴο Ὀς ἰἸοϊπεα υῖτῇ πδὲ ΣΟ] ον. 
-- ῬΘΒΌ]ΘΏΟΘ5. Ο Ὅς οχαϊτεοα ἰῃ Μαίϊ. 
χχὶν. 7. ΕἾνε γεῶτβ ὑεΐοσγε ἴῇς 1615} ΑΓ 
Δλο,ΟΟΟ Ροδιβοῦβ ἀιεὰ δὲ Εοπια ἰῇ οἣβ βεάβοῃ οὗ 
ῬεϑΏ]δηςα. 

ψεῖ. 12-|9ς. ῬΕΒΒΕΟΤΙΟΝ ΡΒΕΒΙΟΤΕΡ. 866 
Οἡ Μαῖξ, χχὶν. 9-14; Μαῖκ χὶϊἹ. 9-12. Γλ|κε 8 
δοσουηῖ βῆονπ ρτεαΐ ᾿ἱηδερεηάδηοα ἴῃ [8 ρᾶσγᾶ- 

Ρἢ. 
ψεῖ. 12. Βυΐ Ῥοζοίθο 811 1680 Μαϊ- 

ἴδενν 5205 “186 η,᾽ δὰ Μασκ δἷβϑο 566 π8 ἴο ΣΏΡΙῪ 
ἴλδὲ {πε ρδυβεουϊοηβ ν ου]α ἕο ον (ἢς δίριβ, εἴς. 
(ΕΓΒ. 11, 12). Βυϊ ἴῃς αἰΒΟΓΕΡΆΠΟΥ 15 ΟὨΪΥ ἀρρϑζγ- 
ἐπὶ. ΤὨς ραβθᾶρὲ ἴῃ Μαίζῃεν ὕει 6) 16}15 οὗ 
δ 5}8}1} ἴαΚα ρίδος Ὀείοσε ἴῃς επὰ σοϊμο68, ἴῃ 
ἴῃ νοῖβ. 7, 8 (᾿ουγεβροῃπαϊηςς ἴο νεσϑ. 10, 11, Ὠ6σθ) 
οἵ ςεγίδίπ [ϊηρθ τ ὨΙΟὮ ατὰ "ἴλ6 ὈερΊπηίηρ οὗ 8οΥ- 
τοῦ ᾽ (νετ. 9), δοῖυ δ! ἃ ρατί οὗ ἰῃς δηδὶ ἰῃτΟΘ5, 
ἱπισοάυοσίηρς ἴμ68ε ἃ5 ἃ ὑτγοοῦ (“ἔοσ,᾽ νοσ. 7) ἴδ 
“ἴδ ἐπὰ ἰ5 ποῖ γεῖ᾽) : δἔξοσινασὰβ 1ῃ νεῖ. 9 (ςοσ- 
Τοβροηάϊηρ ἴο νεῖ. 12 Ὧ676) ἴῃς Ροϊηῖ οὗ Ἐπὶ 
ΒΡΟΚδη οὗ ἴῃ νεσ. 6, 15 τεϑυπχεα, δῃὰ “τπδη᾽ (. δ. 
ΨΉ1ς “τῆς ἐπὰ 15 ποῖ γεῖ ἢ) ̓ πίχοάτποο5 ἴῃς ῥγεαϊο- 
οη οὗ ρεσϑεσυίοῃ. 

ες. 132. 10 6.141} [πσ ἴο γοῦ, [0Σ ἃ (ΘΕ ΠΟ ΣΥ, 
ὅ. Ζ.,), Οὗ γοὺσ [ΑἸ Πξυ]π655, ρινίηρ γοῦ Δ ΟΡΡροζ- 
ΤΌΠΙ ἴο ἰεβ: γ ἔοτ τὰς οτά, δηὰ " ἀραϊηβὶ ἴδηι’ 
(Μδαῖκ χὶϊὶ. 9). 

Μετ. 15. Ῥεου αγ ἴο Τὰς, ας οοταρ. Μαῖϊξ, 
Χ. 19, 20. ---Α τοοῦ δὰ ψίδδουα. Τῇ ἔοΓΏΟΣ 
τοίοιβ ἴο ἴῆε ᾿νοσαβ ἴΠΕΥ ασα ἴο υἱζογ ; ἴῃ ἸΔΕῖοσ, 
ο ἴῃς ΗΝ οὗ ἀεϊτνεσγὶηρ ἴμε56 τνοσὰβ ρρσορυ)αίοϊ Υ. 
Ασςροοταϊηρ ἴο ΟΠ 6γ5, “του ἢ ̓  τοῦθ ἴο (δ6 ἔογτῃ, 
“πϊβαάομι  ἴο ἴδε Γπουρῆς [πῃ ΔῺΥ οδ86 ὈοΐὨ 
1πουρμὶ δηὰ νοσζγὰ ψουϊὰ ὃς πἠεεὰδὰ. Τἢς ἴἰη- 
βρίγεὰ ἰπουρσῆϊ σου] ΟὨΪΥ Ὀ6 ΕΧΡΓΟβϑεὰ ἴῃ πνογαϑ, 
δὰ τηυβὶ αἴεςϊ ἴδε τόσα. -- Μοῖ θῸ 8010 ἴο τ ῖτ- 
εἰδιὰ ΟΥ̓ Ἡ (ΑΙΠδΒΑΥ; ἭνἸΠδἰδπα ̓  σΟΙΤΟΒΡΟΠα5 ἴο 
“ὐ]ἱϑαοιῃ ᾿; “ψβαϊπϑαυ ἴο “που. (ΟΡ. Αςἰβ 
νἱ. 10, 85 ἃ βϑρεοϊῃδεῃ οὗ ἐυδ᾽πηοηῖ. ὙΏοτε 15, 
ὨΟΜΕΨΕΙ, ΠΟ Ταΐεγθηςα ἴο ϑίδθρηδη ἤοσο, ἃ5 ἴποδα 
ὙὯῸ ἀΘΩΥ ΔΎ ΡΓΟΡΠΘΟΥ τνου]ὰ δἰἥττη. ΤΏ ῥτορἢ- 
ΕΟΥ νγᾶβ [το γαὶὶγ ξ0] 116, Δα ἰδς οοπαδςαιηίΐηρ ἴο 
ἀεί νἂβ οὔΐδῃ ἃ Ἷοοηξοβϑίοη [δὲ ἴῃς τογαβ οὗ 
τς τοδγῖγτϑ σου]ά ποί Ὀ6 ἀηβεγοά. 

ψεῖ. 16. βοχιθ οὗ γοῖ. Ϊληιε5, ομβ οἵ ἴ8οβα 
Ρτεβεηῖ, γὰ8 βοοῦ ρα ἰο ἀδαίῃ (Αςἰβ χὶϊ. 2). 

ψεῖ. 18. ᾿Αμὰ ποῖ 8 μαὶν οὗὨ γΟῸΣ διοδὰ 8}}8}} 
ϑοῖὴβ νου Ἱὰ δαὰ: “48 Ἰοῃρ ἃ5 γοῦ 16 

πεοοαοὰ ἔοσ ἴῃς βεγνῖςα οὗ (ἢ γχιβξ ,᾽ οἴδοιβ τοῖογ ἴἴ 
ἴο ἴ 5δίεϊυ οὗ ἴπ6 πιλ58 οὗ Ὁ ιβεδηβ αἱ ἴῃ6 πὴ 
οὗ τῆς ἀεδίγυοιίίοη οὗ [}6γυβαίθμ. Βυΐϊ ἴῃς ἕδος 
τῃδλῖ νεσ. 16 ροϊπίβ ἴο ἴῆς ἀδδίῃ οὗ βοπια τϑῖαβ ἃ 
γεξετεησοα ἴο ἰὴς ϑβρίγιίυδὶ 11ἔδ πόσα ῬσγοῦδΌϊα. 
ΤὨς βεοιιὶηρς ΟΠ οΟ]Ὑ Ἰοὰ ἴο δὴ ΘΑΙΙΥ͂ ΟΥ̓ 55 οἢ 
οἔὗ τῆ νοσζβε. 

γετ. 19. ἴῺ ΥΟῸΣ Ῥδίζθῃοθ, οὐ " Ξἰεαίζαβίῃηςβ5,Ἶ 
8 58}41} τί γοῦ Ὁ" ΒΟ], ΟΥ “᾿ϊνε5.᾽ [π ἴῃς δπάυτ- 
ΔΏςς οὗ ἴπε56 ῥσεαϊκοιδα δῆς οηβ ΤΟΥ 5πουϊὰ 
βΑΐῃ, ΟΥ σοπὶα ἱπῖο ἴῃ ρῬοββεββϑίοῃ οὗ, ἱπεὶν ἵτις 
||ξθ. 1έ νϑσ. 18 σοΐετβ ἴο Ῥῃγϑοὶ βδξεῖὶν [ἢ 5 
ῬΓΟιβα 4150 ἀοθβ. “π᾿ τηεᾶῃβ: ἰπ {π1|5 σοά 
ΒΡΡοίϊηϊεα νγᾶν, ποῖ βιτι οἵΪγ, ὈΥ πιεδῃβ οὗ ἴ. ΤῊ 
ΜὮΟΙΪΘ νοῦβ6 18 ποῖ ἃ Τςοϊῃητηδηα Ὁυϊ ἃ Ῥτοτηΐβε : 
δὰ ἴῃς Ε.. Ν., ἐο]]ονίην δῃ ἱποοῖτοοὶ τεδάϊηρ, 

ΤΗΕ ΟΟΘΡΕῚ, ΑΓΓΟΚΌΙΝΟ ΤΟ {ὑὑὈΕ. [ζμὰαρ. ΧΧΙ. ς-,8. 

τ 51.865 ἴδ6 τεοδᾶδεσ. Τὴ ποτὰ “βουϊβ᾽ (οτ᾽ 
“Ἰῖνε8 ᾽) Ορροβεβ (δδῖ νἱενν οὗ νεῦ. 18, τς ἢ τεξοῖβ 
ἷς ἰο [86 ργεβεγνδίίοῃ οὗ ὄἜνεγυ μδὶγ ἴῃ ἔπε γεϑυσ- 
τεςέϊοη. 

εῖβ. 20-24. ΤῊΕΞ ὈΓΙΒΕΟῚ ῬΕΒΕΣΙΟΤΙΟΝ ΟΕ 
ΤῊΞ ὈΕΘΤΆΟΤΙΟΝ ΟΕ ΤΕΒΌΞΒΑΙΕΜ. -- ὅε6. οα 
Μαῖϊ. χχὶν. 115-22; Μαῖκ χῇῆ. 14-20. ὙΠ οῖς ἰ5 
ὯΟ ῬΑΣΔ]16] ἱπ ευκο᾽ 5 τεροσί ἴο Μαζί. χχῖν. 21.258 ; 
Μδικ. χὶὶἹ. 21--23. 

γεσ. 2ο. ὅσ ΠῚ ἀστοῖθα. ἜΠῸ6 ῥ]α᾽- 
εβϑὲ δηᾶὰ τηοϑδὲ φγδρῃὶς ἔοπηῃ οὗ [6 ῥτεάϊςξοι. 
Γυκο, της ἔἕοτ σθηι]ς τοδάδσβ, ἀοοβ ποῖ τεΐοσ 
ἴο Τ.4η16}᾽ 8 ὑσόορ δου, Ὀὰῖ Ξρεᾶκϑ οὗ 115 ἔυ] δ] πιοηϊ. 
Υ ε ρῥτεΐοσ 1818 νἹενν ἴο 1ῃλὶ πλὶσὰ πὰ ἃ αἰθετ- 
δηΐ 5:ῦτι ΒΟΙΟ; 866 οἡ Μαῖΐϊ. χχν. 15. ὙΠεῖε νὰ5 
Δοιπάληϊ ἔτας, αδἴζεγ ἴῃς ἤσβὶ ἀρργοδοὴ οὗ {86 
Ἐοιηδὴ δ:πηΐ68, ἔου ἰῆς ΟἨγσίβϑύδηβ ἴο δε : ΒΟῸΣ 
ἀοδβοϊδίδοι ἀϊὰ ποῖ ἴΠεη Ὀεριη, Ὀὰϊ τνᾶ8 δὲ μδηᾶ. 

ψετ. 21. 1 [89 τοϊᾶδξ οὗ ὮΘΣ, Σ. 6., [οὐ 58] θι., 
ποῖ [πἀ68, 45 ΔρΡεδῖβ ἔσοπι ἴδε 1.8ϑὲ οἴδυβς οὗ {δε 
νεῖβε. ὅεε ἴῃς εἰροησεαὰ εχ. ΤῺ] Οοβρεὶ 
ἄοεβ ποῖ σοπίδῃ 80 {}} ἀϊγθοιϊοηβ ἰῃ τορασὰ ἴο 
1ῃς Βίγσδι, 45 τὶ τὶ ἢ ΟΓΟ ΘΒΡΕΟΙΔ ΠΥ ἔοσ [εὴν- 
ΙΒ} Ομ γβιδηβ (Μαῖμπεν). 

ψετῖ. 22. θαγε οὖ ν Οὐ σοάϊβ νεη- 
δᾶδῆςθ, ποῖ οὗ στῃδηβ. (οσρ. οἤαρ. χυὶ!. 8. 
νεὴ ΤΙϊΒ 5δεα5 ἴο ἢανα Ὀδεη σοπβοίουβ [μδῖ 

ἢδς νγῶβ ἃ ΓΩΪ βίου οὐ Ὠἰνίηα χει] υοη. --- ΑἹ 
ΨἜΟΣ ἀχὸ Ἡσϊ θη ΣΩΔΥ͂ Ὀ6 ζ1811ο. Ουγ 

Ιοτὰ ἴπδη δββοσῖβ [δὶ (815 τε Πυῦ ]ου μΒαὰ Ὀεεπ 
ΔΙΓΤΕΔΟῪ Ὀσορεϑίοα ἴῃ ἴῃς ΟἸἹὰ Τεβίδιηθηϊ. “Α]] 
ταϊηρβ ᾽ Ροϊηῃῖβ ἴο σῆοσς ἴδῃ ομὸ ὑτσεαϊοϊοη. Ὑπδὲ 
οὗ Ἰ)δπιεὶ, ᾳφυοϊεα Ὀγ Μαίϊδεν δῃὰ Ματῖκ, 15 οὸσ- 
τΑἸῊ]γ ἱποϊυαςεα, Ὀυΐ, οἰ εῖβ 4]530, θερίμπῖηρ ΜῈ 
ουῖϊ. χχυἱ[. 15, δἴς., ἀηὰ συπηϊηρ Ττουρσῃ τἢ 6 
ὙΠ0]6 Ρτορμοῖϊο ρεποα. 

ει. 223. Ὅροι ἴδο ἸΔπὰ, οἵ “ελτίῃ. ΤὨΪ5 τηΔΥ 
ὍῈ φψεπεσαΐὶ, Ὀυϊ 485 ἴῃς αἰγεςξ γεἕεσγεηος ἰβ ἴο 1π6 
ὙΆΓΙ υπάετ Τιΐαβ, 1 ΠΊΟΣΕ ῬΓΟΌΔΌΪΥ πιεᾶπβ : ἴΠ6 
Ἰαηὰ οὗ [υἀεΔ. ΙΕ τὰς νὶάθτ βεῆβϑε ὕὲ δαορίεα, 
1ῆε ΡΑΓ ΟΌΪΑΙ αἰδίγοϑϑ (Ὠϊνίης τοῖσι θυ] 0) 15 
Ὁγουσπῖ οὐ ἴῃ [Π6 οἶδυδε : ψτϑῖδ ππο [18 ΡΘ6ΟΡ]6. 

γεν. κεν ΤΉΏΘΥ 8}}8}} {41}1, εἰσ. Ῥεουϊασ ἴο 
1ακὸ. Τα τοΐθγεηος 18, οὗ σοῦγβε, ἴο “115 Ρεο- 
ΡΙ6.᾽ “ Αοζοσάϊης ἴο ΠΟ βερῆυβ, [6 ὨυΟΥ οὗ 
τῆς 5141 διπουηϊοα ἴὸο σὲοοοοο; 97,000 ποτὰ 
ΟΑΥΘα ΑΥΆΥ Ὧ5 5140 65, ΠΙΟΒΕΥ ἴο Εργρέ δηὰ ἴδ 6 
Ῥτονϊηοςβ.᾽ - πὰ ϑοσαδδίοαι μα} δ Ἰχοάδονι 
ἄοχῃ οὗ [0 Θ6πμ 1908, ΟΥ “ παϊίοηβ. ἩΗδτε ἴδ 6 
αἰθϑοουτβε Ὀερίηβ ἴο ανὸ ἃ Ὑ]ΩΕΣ στεΐογεηςε ἴδῃ 
[ἢς ἀδδιγυςοηῃ οὗ [6 τυ 5816 πι. 7Ογυβδίθση 18 ρεῦ- 
βοηϊδεά, δηά τεργοϑεηϊεα 85 ἀδβεοταῖεα, ἀπά κερὶ 
ἰῃ οοηϊετηρίιουβ Ὀοπάλρε δηᾶ αεβοϊδίίΐοη. ΤὨ15 
δ 1158 ῥκεβϑεπὶ σοπαϊ!πίοη. Ἧς, ᾿ποτγείοσε, ὑπάοσ- 
βίδηα ΟΟΘηΈ165,᾽ 45 τηθδηΐπρ ποῖ ΟἿΪΥ Ἐοπιδηβ, 
Ῥυϊ Μοβατοιηδάδῃβ, αηά ὄνθῃ (χυδάοιϑ. -- ὕὉπ8} 
ἴδο πιθοῦ οὗ ἴ86 Θ6ΠΏ168 Ὅὸ 701811ὁ8. Ἐδοὴ σεη- 
Ἐς παίίου, κα [86 1ενν8, 35 115 “{ἰπ|6 ᾽ (οΌΡοτ- 
τὰ}. ἍΝ ΒΘη [8 αἰδροηβαίίοη οὗ ἴῃς Οεηῖ]65 
δηἀ5, [ γυϑα] οι γ0}}} Ὀ6 ηο Ἰοηροσ τοάάδη ἄονῃ. 
Ορὶπίουβ αἰδέοσ, πονονοσ, ἃ5 ἰὸ Ῥ μεῖμου 1815 α}5- 
Ῥεηβαῦοῃ οὗ ἴῃς (σδηῖ1 165 ἱπὴρ}165 ΤΠΕῚΓ σοην βία 
ἴο Ογῖβε οὐ {πο ῖγ σοὐεςοηῃ οὗ Η τ. ΑἹ] δλλὶ ΟΣ 
ῬοΪΠΙΒ ἴο ἴῃς ἔοπηοσ, ἀπὰ ἴῃς βυ ρθεαυδηῖϊ ῬγοΡὨ6- 
οἷς5. σοπῆᾶττη 1ἢ 5 νον. ΑἸροηρ 4]1 Ὡδίίοηβ Πο0η- 
νεγῖβ ΜΠ] 6 τηδάς, θὰξ ἴδ το 0] ἀνοπὶβ ΟΝ 
μι }} ρτεςεᾶς {πὰ επὰ οὗ [86 πογϊὰ ἑῃάϊςαϊα ΡΙΔΙΗΪΥ 
ἃ στελὶ το͵θοϊίοῃ. 

Ε͵5. 25-- ΤΗΕ Θ1ΟῸΝ5 ΟΕ ΤΗ͂Ε (ΟΜΙΝΟ ΟΕ 
ΤῊΕ ἘΝΌ. 866 οὐ ἴδε ῬΘΓΆΕΤΆΡΗ Ϊπ σεηογαὶ), [ἢ 6 
ποῖεβ οὐ Μαῖί. χχὶν. 29-35; Ματὶκ χἱϊὶ. 24-31. 
ΤῊΘ ΟὨΪΥ ναγίδιοη 5 ἅγα τὴ ἴδε βἰζηβ τη π οποα ἴῃ 
νοῖ8. 25, 26, ἀπά δὰ εχποσίδιϊοη ἴῃ νεσ. 28. 



σηΑρ. ΧΧΙ. ς--ΧΧΠ]. 6. 
ΤὮΏΕΒε 5ἰψηβ Ἔν ἘΠ ἘΥ τεΐον ποῖ ἴο ἴῃς ἀεϑίγιςίί οι 
οὗ Τεγαβαίθη, Ὀὰξ ἴο (Π6 δπα οὗ “ἰἢς {ϊπ|65 οὗ ἴῃς 
Οομπε]65.᾽ --  ἴὰ δας, εἴς. ὅ6α Μαῖί. χχῖν. 29. -- 
Απὰ προ ἴδ9 ΘαΣᾺ ἰδὲ οὗ παιίίοηδ, εἴο. Ηον 
ἔλγ 1015 ῬΓΟΡΏΘΟΥ Ψ}}} ἔς ̓Στ γα γ ἔυ] 8116 σδηηοῖ 
Ὀς ἀεἰογηλπθα. [Ιξτῆς ΨμοΪς ράβϑαρε 6 ἴάκεῃ 
Βρυγαῦνεϊγ, [Πδῃ ἃ τε κα Ὁ]6 οοτηπιοῦοη ἴῃ ἴῃ 6 
868 Οὗ ὨΔίίοη8 58 ῥγεαϊοῖςα, Ὀὰὲ ἰδ ΠΙΔΥ ΤοῖοΥ ἴο 
ΒΥ 5104] ρεγταγρδιοπβ ὑϑμοτης ἴῃ ἴῃς πον εατίῃ. 
ΤῊΣ ρογίυγρδῖοηβ, Ποῖ ΠΟΥ Ρῃγβίσδὶ οὐ ποῖ, Μ}}} 
Ῥε Ροτϊεηίουβ, Ῥτοάιυοϊηρ φεσγαὶ! δηχίεῖν δπᾶ 
ἀεβρϑιγ ἴῃ νον οὗ [6 ξυγίΠ  Υ (ΕΥΤΟΥΒ ἴἤ656 Ἔνθηὶβ 
Ῥτεβϑᾶσε. ΤῊ] ἰ5Β δνϊἀδηΐ ἔσοπὶ 67. 26: 70: 0Χ- 
Ῥοοΐδτίοη οὗ ἴδπο {πΐηρ5, εἴς, 

νεῖ. 28. Βυΐ ψὮθα [8080 (δπίπρα, :. ἐ., ἴῇοβα 
ΡΟ οὗ ἴῃ νεῖβ. 25, 26, βίπος [6 σοπηηρ οὗ ἴῃς 
ΘΟ Οὗ τηδῃ (νεσ, 27) νου] θὲ ᾿ηδίδηίδηξουβ. -- 

ἴο ΟΟ1)6 ἴο Ρα88. Τἢ}5 βιρρεβίβ ΠΕ ὶγ σοη- 
Ἐπύυδηςα, Ὀὰὲ τἴῇ6 οἷοβα οὗ [ἣἢς νοῦβϑα ᾿παϊοδῖθϑ ἃ 
Ὀτίεξ ῥεσίοα. -Ἰιοοῖς αΡρ. Τῆς ψογὰ τρϑδῃβ ἴο 
ΓΑΪΒῈ ΟΠΘ᾽5 3618 ἔσοτῃ ἃ ϑἰοορίηῃρ ροβίιγε, ἀπὰ 18 
δοῖς Δρρ δὰ ἴο ἴποβα ὑσγενιουβὶν θοναὰ ὑπάδσ 
«ἱθυϊαίίοηβ. Τα 1ά68 οἵ Ἰογέαᾳ! ΒΟΡ6Ε 15 οὗ οουγβα 
ἱπιρ] 6 ἃ, 85 ἴῃ ἴῃ 6 οἴδποῖ ΡΏΓΑΒΕ : Εἷ7 ἊΡ γοΌΣ ποδᾶδ, 
ὙΠΟ Ποννεν ΕΣ ϑυρρεβῖβ ΤΏΟΣΤΘ 5(ΓΟΠΡῚΥ [86 ἰάδα 
οἔ ἐχρεςοίϊδίο. --- ΒΘ 140 γοΌΣ χοἀοταρύζοσι (ςοτὴ- 
Ρἰειεὰ δ πὰ Ὀγ (ἢ τ βι᾿βΒ ἀρρεαγησ) ἄσγανοῖι 

Ὦ, Τῆς βδια ὄδνθηῖβ νϊοἢ ἴεστῆςα ἴῃ6 νου] ὰ 
(νεῖβ. 25, 26) δῖε ἴο δὐνγαίκοῃ! ἴπθβε ἔβοϊ ρ8 ἴῃ 
Ομ βεδπθ. ὙΤΗϊΒ 18 ἴο 6 οἷ οομιξοτί 4͵80 
αυτίηρσ τῆς ἱπίεγνεπίηρ Ῥεγιοᾶ, ἰξ νὰ ἂζε οδϑβῖ 
ἄοννῃ ΟΥ {πε ῥγοβρεοῖ, οὐ ἔδοϊ, οὗ ἃ ρεῃςεσζαὶ σὸ- 
Ἰεςοῃ οὐ (τι. 

ψεῖβ. 29-33 ἃστα ἴῃς βᾶτηδ 45 ἴῃ τε Ῥδγαὶ οὶ 
Ρᾶββᾶρεβ. 

ψεῖβ. 436. ΟοΝΟ ΝΟ ΝΑΆΝΙΝΟ. Ῥεου]- 
ΔΤ ἴο [κε πη (15 ἔοχτα, (πουρῇ ἴδ βαπις που 5 
οοοὺγ ἴῃ Μαῖϊ. χχίν. 42-Ωἱ ; Μδτῖκ χιν. 22--7. 

ψεῦ. 24. Το γοῦχδοϊΙνοθ. ἘΕπΩρ δὶς. --- θνογ- 
Μδὰβδ δδᾶνυ, βίδβερυ, δηὰ ἤδηοθ ὑπαχ- 

Ῥεοϊδηΐ, [Ὡς υπαετ]γίηρ τπουρσῃϊ Ὀείηρ [πα βυάάδη 
τεΐυτη οὗ ἴῃς Γοτὰ. ΤὮγχοα τῆϊηρϑ ἀγα τηοηποηδα 
ἃ5 Ὀτχϊηρὶπρ ἴδηι ᾿ηῖο 500 ἢ 4 5[δία. --- Βυγἕοϊ ηρ, 
Βοανίη658 Δηα αἸΖΖίημεϑ5 δυο ἃ5 ἀγα ΚΕΠη6 58 οὗ 
γε ίδγοα» σῖνεβ ; ἀγπαηκθπτοδδ, τν ΔΙ οἢ τη Κα8 πε πὶ 
ἔοτ οιαν ἁπδὲ ἴο τοῆδοϊ τηδίυγοὶυ ὑροη ἰμεὶγ 
Εἰρ ἢ εϑὲ Ἰπίογεβίβ ; οασζθα οὗ (ὲδ 1179, ἩΜΠΙΟἢ ρ͵αρὰς 
ἴδεπὶι ἔογ 2ρππογγοτυ (αη Οὐοβίοιζεθ), ΤΤῆδβα 
ἅτε ποῖ ἴο Ῥ6 ἰδκεῃ ἤρσυταίνοϊγ, θὰ ἃ5 γτεργεβθηῖ- 
Ἰῃὴρ ἴῃγαοε οἶ45565 οὗ ἀδῆρεῖβ. ΤὨϊηρβ τεϊδανεϊγ 
Ἰαννίι δῖθ μοῦα ἱποϊυάεά, θεσαυβε ΠΟῪ ΤΠΔῪ Ὁδ 
υ56 64 80 υην 56} }Ὺ 45 ἴο ἀεργίνα ΕΟ γϑιϊδηβ οὗ ἃ 
ψλῖο ἢ] ΒΡΙΓϊ. -- δηιδάθη]νγ} 65 ἃ 5π8ῖθ. Τῆς 
Ῥῆγαβθ, “85 Δ 5ῃΆ716,᾽ 5Βῃουὰ ῥτοῦδοὶυ θὲ οοη- 
Ὠδοῖεα ἢ νοῦ. 24. “Τῆδιὶ ἀδγ’ ψου]α σοσίδίη]Ὺ 
οοτὴα ὁ ϑυσδάθηϊυ,᾽ Ὀυξ 1 ἘΠΕῪ ψετα "ονεσοδαγρεά " 
ΜῊ οἷδαῖ τηδλίϊζουϑ, 1 νου αὶ σοϊηδ “85 ἃ 5ηλζο.᾽ 
Το ἤγσυτςε ἰδ (μαΐ οὗ [Ὠγουίηρς οὗ ἃ πεῖ Οὐ ποοβδ, 
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ονοσ Ὑἱὰ δηϊμηαὶβ. ὙΠΟ 15 ἃ [Ὠουρῶἢϊ οὗ ταϊῃ- 
Οὐ σοῃβδαυεθηςαβ ἃ5 γγ6}} 45 οὗ βϑιἀθηη688. 
εν. ᾽' ἘΟΥ ἰί 8}8}}] δοῃὴθ ὧβ ὌΡΟΣ 8]1, εἴς.. 

1ι 15 ἴο Ὀ6 ἃ υμΐνοτβαὶ βυσγργίσα, ἃ ὈπΊνεσβδὶ Ἰυάρ- 
τηοηΐ. --- Τῆς ἰάδδ οὗ 5::ἰἰπρ ΒΕουΓΕΙΥ 15 ΠΡ] 1ςα 1η 
ἴῃς ψοτα ἅνψο}}. 

Μετ. 326. Βυΐ ταῖρι γθ. ΤῊβ 15 [Π6 τηδίῃ 
Θχμοσίδιοη, δηὰ ἢ τηοᾶς οὗ {6 νδιοῃίηρ 15 ἔὰτ- 
{ΠῈῚ ἀεβουῦεα, δ΄ 411 ὗταθα πιδικίηρ δαρρ]ὶοαίίοιι. 
“Αἱ 4}1 {ἰπ|65,᾽ ἱπ δῆεςϊ, Ὀεϊοηρβ Ὀοΐῃ ἴο [δ8 
ὙΔΊΟΠΙΗΣ Δπα ῥσδαυϊηρ. -- Τμδῖ γ7γ0 ἸΏΔῪ ῬΣΘΥΑΙΪ, ΟΥ 
“ανο 1ἢς Ἀρβδ ὐβα δ, τ: ἴῃ ἃ οοπαϊῆοη. 15. 15 
(ἢς 56ηϑ86 οὗ (ἢς σοτῖεοξ τοδαϊηρς. Βυΐῖ ἴῃς ταίογ- 
πος 8 ποῖ ἴο ἢυπιδῃ 5ἰγεηρτῇ. -- Απὰ ἴο 
Ὀοΐοσο [86 80η οὗ τᾶ. (Οδιίδετγεὰ ὈΥ ἴῃς δηρεὶβ 
85 ἴῃς εἰεςῖ. Μαίί. χχῖν. 231. Α.5 ἴῃε σ]οτ δὰ ϑοη 
οὗ πιλῃ 18 γοίεισοα ἴο, 6 ΤΊΔΥ ἱποίααα ποῖα ἐδ 
1Ιάδα οὗ ροστηδηθηῖΐῖ σίου ἰη Ηἰβ8 Ῥγεϑθηοα 85 ΜΕ]] 
85 01} δοαυίί δὶ δὲ [6 οὰγ ἤθη Ὀτουρῃξ Ὀεξογα 
Ηΐ. Α δεῖίηρ σοπο]υβίοη, Θη γε ὶῪ ἴῃ ἴῃ βρὶ τξ 
οὗ [δες ἔν ]16ῦ ἀοοουπὲ οὗ Μαϊὶ. χχν. 

Ἅ εῖ5. 3727, 38... ΓΟΟΝΟΙΌΌΙΝΟ ΘΚΕΤΟΗ ΟΕ ΟΥΚ 
ΙΟΚΡ5 ΤΈΑΟΘΗΙΝΟ. δου ΑΓ ἴο Γὰκ6. Ιὰκα 
ἀο68 ποῖ 485ετῖ (δ οὖ 1οτὰ δέζογσσηγαβ ἰδυρῆϊ 
ἴῃ [ἢς τοηρὶς, ἀπὰ ἢ σοηίτδαϊοῖβ [6 δοςουηΐβ 
οὗ Μεαιίῆενν δὰ Μδαυκ. ἴ9π||ὸ ἴδ ἢ ἢΔ5 ῥτεῖ- 
δορὰ [86 ἢἥπαὶ αἀἰβοουσγβθεβ Ψ] ἢ ἃ σοηοτα]ὶ 5 Κοῖ  ἢ 
οὗ οὔῦ 1οτὰβ δεῖνι ν ἀυτίηρ ἴΠε86 ἀδγβ (σὮΔΡ. 
χὶχ. 47, 48), ἀῃὰ ποῦν ἢδ 5:8 ὉΡ ἰῃ σΟΠΟ] θη, 
ὙΠῸ ἃ βγη ἶαγ 5 Κεῖος. 

ψεσ. 37. ΕΥ̓ΘῪ ἀδγ. Ιι1ἴ., τὰς ἀδγπδ,᾽ ἀεδηϊίε 
ἀλγϑ οὐ ἴδ ψνεεὶς οὗ ΗἿ8 ρββϑβίοῃ. --- ΟΙνοῖ. [ἊΓὺκςε 
ΤΏΔΚΟΒ ΠΟ τιδηϊοη οὗ Βείγδηγυ, ῆεσς, δοοογαϊΐϊηρ 
ἴο Μεαίίβεν αηὰ Μᾶσκ, οὖζ [οτὰ βρεηΐ ἴῃς πἰρηῖ8 
οὗ ϑυπάδγ δηὰ Μοῃηάδυ. ΤῊ β 15 ἃ}1 (ΠΟῪ δϑβϑεγῖ, 
δἰ πουρῃ ἔγοπι ΠΕΣ ἰπδοσίϊησ ἴπΠ6 ΘΌΡΡΟΥ αἱ 
Βεΐμδην οὔεν ἴῆεβε αἰβοοῦγβοθ, 6 ΠΡ ΓΟββίου 
15 πιλὰς παι 74:64) πῆρ νγἃ5 βρθηΐ ἴῆετο. 45 
τῆς πρη 5 ἤεσα ταίεσγεα ἴο γεσα ἴποβα σοηηπεοϊεά 
ὙΠ ΡΌὈ]Ϊς ἐεδοίηρ, ἰἰ ἄοο8 ποῖ τπδοὶ ἴῃς ἀΠ- 
ουἱίγ, ἴο 54Ὺ ἴηδὲ [ἃὺκς 5 [6] ηρ υ8 ἤοΓς ΟἿΓ 
1,οτὰ ϑρεηΐ Τυεβάδυ δὰ ΝΥ εαπεβάδυ ηἱρῃϊβ, οὗ 
ννσἢ ννὸ ἢᾶνα τὸ ἀεδηϊίς τεσογᾷ. [1 158 ΡΤΟΌ- 
ΔΌΪς πὶ Ης βρεηξΐξ τῆς πίρῃξ (ρΑγ ἴῃ ῥγαγοσ) 
νὴὐἱϊμουΐ 5Π6]16γ. ὙΠ ποχὶ δρρεάσγαπος οὗ οὔζγ 
Ιοτὰ 5, ἃ5 βεπάϊηρ ὕνο οὗ οὐ ' Ἢ] ἀΐβοῖρὶεβ (Ἑδρ. 
ΧΧΙΣ. 18), 580 ἴπαΐ (ΠΟΥ ννοῖα Ὡσὰσ Ηΐῃ. Βειῃ- 
ΔῺΥ γὙ͵Α58 ὈΓΟΡΔΌΪΥ ἴη6 μἷδοθ, δῃηὰ ΟἸϊνεῖ 18 ἢδγα 
τηθηϊοπεα ἂ5 ἐπεί βα τς 1. 

ψετ. 39. Οαπι0 ΘΕΣῚΥ ἐπ [86 τιοτεΐηρ,, γαῖποτ (ἢ Δῃ 
σᾶπια ΘΆΡΕΥΥ, ἃ5 βοηα ἰγδηβϑδίθ. ΤῊ 8 βυρρεθῖβ 
τηδῖ οὖν ἰ,οτὰ ννᾶ5 ἔργ ἴῆς στεδίεσ ραγί οὗ ἔπε ἰοδοὺ- 
ἱπρ ἀδυβ ἴῃ [π6 ἴδρὶς ; ἃ ξδοῖ ἴῃ δοοογάδηος νυ] 
ἐπα πυμαθετῦ οὗ ἱποϊαδηϊβ  ]οἢ γα πλυδβὲ Ρ]Δ 6 οἱ 
Ταυσβάλγ. --- ΝῸ ὨλΙΓΔ0165 ἀγα τη θη Ποποα ἴῃ [ἢ 8 
οοπηδοίζοηῃ ; δα ἔπι ἕο ἴῃ656 δὰ 8]τεδαγν ραββεά. 
ὕρ ἴο ἴὴ6 1488 ἀρρεάτδηος ἰῇ ρυθ]ς Ὀεΐοτε 8 
Ὀεῖγαγδὶ, οὐν 1 οὐα 5 Ρορυ λυ σοπεϊηαοά, 

ΟΗΑΡΤΕΚ ΧΧΙ͂Ι τ-6. 

71 ἀφ Ορμμοεῖ οὗ “δε Αμέσγς,; ἐλοῖν Αργέεερεεη εὐ “,μάας. 

Ι [ ΟΥ̓ ἴδμεδ ἔδαβί οὗ υη]θρανθηθά Ὀγοδὰ ἄγον 1 ηϊρἢ, ΨΏΪΟΝ 15. Ματτ. χανὶ. 
2-ς) Μακι 

2 οΑ]]6ἃ [ῃ6 ραββϑονθῦ. Απὰ ἰδῃ8 ομϊδί ργίθβδιβ δηὰ βουίρεβ τ" "5 
βου ρῃ 2 ΠῸΝ [Π6Υ τϊρῆς Κι} Ηἰπὶ ; 3 ἔοσ ἴδ γ ἔδαγεὰ (ἢς ῥβορίαδ. 

1. μδϑ ἀγα ηρ, 
ΨΟΙ, 1. 21 

5 (ἢ)6 Βοῦδ65 ψατα βδοκίην 8 ρυΐ Εἷπὶ ἴο ἀδαίῃ 
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323 ϑΤΒοΩἢ οδηΐεγοα 9 ϑαΐδῃ " ἰηΐο [πἀὯ5 βυγηδτηδα ὃ Ιβοατγίοῖ, Βοϊηρ ὁ Ματτ. χανὶ. 

4 οὗ ἴδε παρε οὗ {δε νψεῖνθ. Απά δ πεηΐ ἢἰ58 ναγ,δ Δη σοτη- Μακκ τίν. 
. . . . δ τοι Σῖ. 

τουῃεα Τ  τἢ6 οὨϊεῖ ῥτίοβίβ δηὰ 4 οαρίδίηβ, ἢον δ πιὶρῆϊ ς 1οῖα χα. 5, 
271: Τφοιρ. 

5. Ῥεῖταγ δἴτπὶ  απίο ἴμεθΏ. Απὰ {πεν ψεσα ρἰδὰ, δηὰ σονεπαηῖθα σα ΤΣ: 
6 ἴο σῖνε Ὠϊπ τοηοΥ. ἊΑΑηά δα ῥτχομχ564,9 δηὰ βουρῆς ΘρροσίυΥ απ Φ τ 

ἴο Ὀεῖγαν Ὠἰπὰ 8 ππῖο [6 πὶ “'η [86 ἀθβοηος οἵ [6 πιυ]τια6.19 

4 Αμὰ ϑαίδῃ δηϊζεγοα 
Ἱ ξσοηέογγοὰ 

10 ψτουξ ἐυσαϊε, ζ2., ἃ τυ τά 6. 

δ ψῆο νγᾶβ οἂδ δὰ 
8. ἀο] νοῦ εἶτα Ὁ 

. 34, 216. 
4 (οσορ. Μαᾳῖῖ. 

ΧΧΥΪ .5, 
8 Μακ αν. Δ. 
ψοηΐ ΔΝΔ 

9 ςοηβοῃϊα 

ΟΟΝΤΕΝΊΤΒ. (ομρ. Μαῖϊ. χχνὶ. 1-ό6; Ματὶκ 
χῖν. 1-11. [ἀκὸ ον οὐὐ 1,οτὰ 8 ὑγεαϊςϊοπ οὗ 
ΗΪ5 ραββίοη, τβδας δὲ ἴῃς οἷοβε οὗ Η5 ἀἸἰβοουγβεβ, 
(Μαιίμον), δῃὰ 2150 ἴδ ΒΌΡΡει δὲ Βεΐῃαπυ. ΤὨς 
Ἰαξίει οπιϊββίοη οαπηοὶῖ Ὀς ἀυς ἴο ἴἢς ἔδοϊ [παῖ 
ἣς [128 τεσοτάςα ἃ 5| τ} }}8Ὁ ἀπο ηρ αὲ ἀη ΘΑΣΠΟΥ 
Ῥετοα (οδδρ. νἱΐ. 35:9): Τῆς ὕνο Τοσουσγοῃςοοϑ 
ὁδηποῖ ὃὈς οοπέουπαεὰ 

ΨΕΙΒ. 1,2. ΤῊΣ ΡΙΟΥ ΟΕ ΤῊΣ ΕΟΊΕΒΕΞ. 
Ὑ ΟΣ ᾿ς οοδϑὰ ὅι0 Ῥδδβόῦοσ. ἘΧρΙ ηδίϊοη ἴοσ 
ΟεηΕ 6 σοδάουβ. -- ον ΤΟΥ τὐΐσηῖ ναΐ Ἠΐτη ἴο 
ἀρδῖδ ; 2ῸΣ [ΠΟΥ ζοασγϑὰ ἴδ: ρϑορῖθ, σῇο δὰ Ὀδεεῃ 
Βεοατίης Ηἰπὶ 50 δἰϊεηῶνεϊν (οΔΡ. χχὶ. 38); ἢδθπος 
ἴδς αυσδοη ψν»ᾶὰ8 ἄσιο ΤΟΥ οουϊὰ ΟΔΙΤῪ ἱπίο εἴ- 
ἔεςϊ ἃ ρυτροβε δίγτοδαγυ ἀεϊοττηϊηδα, “Νοῖ οι τῆς 
ἐεαϑι-ἀδγ᾽ (Μαϊμεν, Ματγκ) 18 ἱπηρ]]εἂ Πεῖς, δηὰ 
8.Ϊ5ο ἴῃ υεσ. 6. . 

γεῖβ. 3.6. ΤῊΞ ΑΟΚΕΕΜΕΝῚ ὙΙΤῊ [ὕ0.45. 
ὙὮα δυσοδβδῖνα ϑῖερ8 ᾶσε βίδιεὰ ἰῃ ἴῃς βᾶσῃης ογάδσ 

ὉΥ 411 (ἄτες Ἐνδηρε 5ῖ8β. Ἠς πνεηΐ ἴο πεῖ ἢ 
Ἀ18 Ῥτοροβδὶ ; [ΕΥ ἰογέ Πγ ἀρτεεὰ ἴο ῬΑῪ δ ΐπ; 
ἢς βουρῇὲ ἴο Ὀεῖτα ζξτως [κς, ΠΟΤ νΕΥ, δα γ8 : 
᾿Απὰ βαῖδς 65 νότ. 3). ΟοταρδπΠηρ [15 ἢ 
]οΒὴ χὶϊὶ. 27, γε σοποϊυᾶς ἴα [ἀκὸ 5 οὗ ἃ 
ῬΙΘΡΑΣΔΙΟΥΥ ἰηβθύσηςο, πὰ Ἰοδη οὗ ἃ ἰδίεσ ἀεςὶ- 
δὶνς ροββοϑδίο ἌΝὮΙς τῆς ὉΪΔ νγ͵ὰ8 ϑαϊδηϊς, 
ἴῃς δοίυδὶ ὈδίΓαΥΑΙ νγ88 ΤΟΙς 80. --- Απὰ οδρίδὲσδ 
(νεσ. 4), ἡ. 4. τὴς οδίοειβ οὗ (δε τειηρ]ε- συατὰ, 
ςοτηροϑαὰ οὗ [ονϊῖε8. ΤΆεὶσ μεὶρ νουϊὰ ὃς Ὡες- 
558, πα ἀουῦιςε85 [Π Υ μαὰ Ὀξεη ἱποεηβεὰ Ὁ 
Οὔγ 1, οτα δ νογὰβ Ἰῃ ἴῃς τε ρ]6. --- ἹΕΟΣΟΥ͂ (νετ. ς). 
Τῆς διμῃουηΐ 5 πδιηεάὰ Ὁγ Μαίπεν δἱοης. -- 
Ψιουῦ ζυπι] (νετ. 6), 2. ἐ νϊτουῦϊ ἃ ταυϊτυὰς;,᾽ 
στουϊ διιτδοῦησ 4 τυ τυἂδε ἱορεῖμετ. Οον- 
ἀτάϊος 15 ̓ πιρ]εὰ ἴπ 1818 ρ΄δη οὗ νὶςκεάμπεββ. ΓΒς 
ἰηξεγεπος ἔστοτι ἴῃς ᾿νογάβ " σονεπαπιοα πὰ οου- 
βεηῖϊεά;,, 15, (δὶ 1.16 ΤΩΟΠΟΥ͂ γΧἃ8 ποῖ ραϊὰ δὲ [8 
ἘΠΏ6. : 

ΟΠΑΡΤΕΚ ΧΧΙ!. 7-.-38. 

7Δε Ζογα)ς 51:292957. 

“Ὁ ΗῈΝ οδπια 188 ἀΔΥ οὗ υπ]εανεηθά Ὀγεδά,, ἤθη ἢ [ῃ 6 ρμά55- 4 ΜΑττ πανὶ, 

8 ΟΥΟΙ τηυϑῖ Ὀς ΚΙ64.2 Απὰ δα βοηῖ ὃ Ῥείεσ δηὰ 7οἤη, 
9 β8αγίηρ, (ὦ δηὰ ργεραγα" ὺ8 [86 ραβϑονοσ, [δὶ νὰ ταν εὐ. ΑἈπὰ ὃ 

ΑἘΚ χὶν. 
Σ2-ἰό. 
Αεὶϑ ἴἢ- σ, 
εἴς. ; ἦν. τῷ, 

10 ἵππον 8614 υὴΐο Ὠϊπι, Πετα τὰ] ἴδου παῖ να ρτερασγε δ Απάὰ ᾿ς 
Ὦς 5414 πηῖο ἴδεῖω, ΒΕ οΪ]ά, ἤθη γε γα δηΐεσγεα ἱπΐο ἴΠ6 οἸγ, 
[μετα 5841] ἃ σβδῃ τηϑεῖ γου,} Ὀδδγίηρ ἃ ΡΙΤΟΠΕΥ οὗ ψαΐοῦ ; [Ο]]οῪν 

11 δίτη ἰηῖο ἴὯ6 ἢοιι56 ψβοτο Τ Πο᾽ δπίογοῖῃ ἰη Απὰά γε 584}} 58. 

υηΐίο [ἢ ρσοοάτϊηδῃ οὗ ἴη6 ἢουδε6, Τῆς Μαβίοσ βαϊτ πηἴο ἴπ66, 

ἍΝ Ώοτῖα ἰ5 [ἢ ρα οϑ-ομδιθοσ, ἤθγα 1 5}4]} δαΐ (ἢ6 ράββϑονδὺ νι 

12 ΤὯΥ ἀἰβοϊρίεϑὴὲ Απά δ 5}4119 886: γοι ἃ ἰᾶγρε ΡΡϑῖ τστοοτὰ 
13 ἰυγηϊϑῃδά : [ἤ6γα τϑκο τγεδάγ. 

14 

Απηά {δον μνεηΐ, δηὰ ἰουπα 85 
ἢς δά 5414 υπΐο ἴδ : δηὰ ἴμεν τλδάς τοδὰγν [6 ρᾶϑϑονοζ, 

“Απά ψΏδη ἴῃ 6 ΠΟῸΓ νγἃ58 σΌτΩς, ἢς 581 ἀοψῃ, δηὰ “16 Ὀνεῖνα 10. 30: Μαῖκ 
ς Μαῖιΐ. χχνὶ, 

Υ. 17. 

15 Δροβ[165 ΜΠ Ὠἷπ. Απά δ βαἰὰ υπίο μετὰ, ΔΊ ἀαβίσε 1 μάνα “ 899 δίας 

16 ἀεβίγοά ἴο δαΐ 118 ῥδββϑονοσ Μἱ γοῖ Ὀεΐοτε 1 βυῆεγ: ΕΌΤ 1 

1 Αῃά [ὃς ἀδΥ οὗ υπ]εανεμθα Ὀγεοδὰ οδπΊ8 
4 τη ΓΕΔΑῪ ἔοτ τς δ γηλΚο τον 
Ἴ τὰε δεεέ απ έλογίξίδς γεέασα ἰἸῃῖο ἩΏϊΟὮ 

10. γᾷε δε: σεζλο»ζέδς ογεῖξ ᾿πεἶνα 

3 οἢ ὙὨϊΟἢ 8 ςδλογβοοα 
5 τηεεῖ γοῦ ἃ ΔῈ 
8. ρΟΑΟΙὮ 9. ν}} 
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ΒΔΥ υπίο γουῦ, 1 ΜΠ] ποῖ δὴν τόσα δδῖ ἱμεγεοῦ, 1 ὁ πῈ} ἰς 6 ἔμ]- 4 ἐρὴς τ 

17 ΠΙΙοά ἴῃ [86 Κίηράοῃι οὗ (οά. Απά Ἐξ ἴοοϊς [ἢ 33 οσυρ, δηά 7 ρανεὲ τίν. 15: Ἐεν. χὶχ. 9. 

[ΠΔη 5, δηὰ 18 ςαἱά, Ταῖκα [ἢ15, δηὰ ἀϊνϊὰς 22 ἀπηοηρ γουγβεῖναϑ : τς τύροι 
[18 ΘΈΕΟΓΙ 540 υπΐο γου, 1 Μ1]1 15 ποῖ ἀτίηκ 156 οὗ τἢς ἔγυϊξ οἱ [ῃ6 νίπα, ὦ Ἰπανν ΤΉ Νς 
19 “0πῈ1] τὰς Κίηροπι οὗ (ἀσοὰ 584]] 16 σοπηα. ἡΑπά ἢς ἴοοϊκ Ὀγθδα, 1 ΜὰτῊ χανὶ 

δηὰ ἡ ρανε [μΔηΚ5, δηὰ 15 Ὀγαϊκε ἐ2, ἀῃα ρανα υαηΐο 18 τῃεηι, βαγίηρ, Μέκπὴ αἰν. 
ΤΗΪ5 ἰ5 ΠΥ Ῥοάγ ὙΏΪΟΝ 18 σίνοη ἴογ γοῦ: [18 ἀο ἴῃ τεπλθίη-ὀ ὅσα. χὶ. 2- 

20 Ὀτάπος οὗ 268. [{Κρουνῖϑε αἷϑο [86 οἱ 19 δἰζεσ βΊΊΡΡεσγ, βαυϊηρ, 
ΤῊ15 ΟΡ ἐς ἴῃ6 πονν ἰεβίδιηδηΐ 32. 'ῃ τὴν ὈΪοοά, ψΏΙΟὮ 15 5ῃ 64 31 

21 ἴοσ ψζοὺυ. ᾿Βαυῖ, θεΒο]ά, ἴῇς Ὠδπά οὗ Ὠίπι [αὶ Ὀείγαγε πλε 3 ἐς ἐ Ματτ. χανὶ. 
22 ϑΠ τὴς οα [86 ἴ40]16. Απά ἰγιγ {με ὅ5οη οὗ πιδη "8 ροεῖῃ, ἐδα8β Μακπκ χίν 

ἰξ νᾶ 38 ἀεϊεσηνπϑὰ : Βαξ ψοα απίο ἔμαΐῖ πιδῃ ὉΥ 35 ψ ΠΟΙ Ὧ6 ἰ8 φοπρ. 70 Βα 
χὶϊὶ. τ, 2:, 

23 Ὀεΐγαγεα ! Αμπά {μεῪ Ὀερδῃ ἴο ἱπαυΐγε 335. διηοηρ {μεπλβεῖνεβ, 32). 56. ἐπ 
ΠΟ οὗ τΏδῖὰ 1ἴ ννὰ8 ἴδῖ βῃοιυ]ά ἀο [15 τὨϊη ΡΞ χ. 42: κνιΐ. 

τὶ Βοαι. !. 

24 Διά ἐἴδογα νν8 35 αἶβο ἃ βἰγις 9 διηοὴρ ἴδη), Μ᾿ οἢ οὗ Ποῖ ΑἹ σοι 
25 5δουϊά 6 δοοουηῖοα 80 [ῆς ρτοαίοϑι. 3: “5 Απά ἢε 5αἰὰ υηΐο ἴσοι, ὦ ἀρρνο δας ἢ 

ΤῊΣ Κίηρβ οὗ ἴῃῆε (ἀεῃ1165 Ἔχεγοῖβα 82 Ἰοσάβῃρ ονεσ μετ; δηάᾶ, ζοωρ. 
ἴ6γ [δὲ Ἔχοσοβα 53. ΔῈ ΠΟΥ ἀΡΟὴ 88. (61 τὰ οδ᾽εὰ δεηεοίδο- “ὩΣ 

26 ἴοσγβ. "Βιαυΐ γε σλαϊ, ποῖ δέ 80 : 88 Ῥαξϊ ἢ6 [δὲ 15 στεαίεβί 3: δῃηοηρ ΚΝ ἡ 
γου, ἰεῖ Ἀἰπὶ Ἀ6 86 ἃ5 οἵ γουηρεγ; δηᾶ Πα [δαῖ 15 οὨϊεῖ, ἃ5 ἢ6 . "ΠΥ ΜΝ 

27 [δαὶ ἀοίῃ βεῖνε. οὶ ψβοῖμευ ἐς ρτεαίΐεγ, “ἢς παῖ 5ἰεθῖῃ αἱ ἤτῦ. χίρ’ ἢ, 
ΤηΘδῖ, ΟΥἩ Ὠ6 ὍΣ Βασνϑίῃ ἡ ἐς ηοΐ ἢ6 (δῖ 51:6 δ τηϑαῖ ὃ θυ ΓΙ ς ζει. οἰδρ. 

28 ὅτὰ Ἀπιοηρ 88 γοιι 45 ἢ6 ἴμαΐ βεγνείῃ. Ὑα ἅτὰ [86 } νυ βίοἢ 5] ἤανα σ" Τοτρ. ]οδη 
29 οσοπτηυεδα ΜΠ πα "1 ΤΥ ἰαπιρίδ[οη8. Δηά 1 δρροϊπί υηΐο “ Ἠκρ τς 181 

γου ἃ Κίηράοϊῃ, 45 ΤΥ Ἐδίῃεσ ἤδῖῃ δρροϊηϊεά 88. υὑηΐο τὴς; ὅδε ἕλει. 

320 "ὙἼΠΒαϊ γε πᾶν δαΐ δηᾶ αἀὐηῖΐ δὲ τὴν ἴ80]6 ἴῃ ν Κιηροη,, πα " 596 τες. 16: 

31 " 511 88 οῃ [Ὡτοηδ5 ἡπᾶρίηρ [6 ἔνεῖνα ΕΓ Ρ68 οὗ βγεῖ. Απηά (ἢ " 8:9 Μαῖ. 

Τιοτά 5614,,0 δίτηοη, ϑίτηοη, θεβο]ὰ, " ϑαΐδη ἢδίῃ ἀββισγοὰ “ἰ 20 ἄαυε 755} 6 ὶ 

32 γοῦ, [παῖ ἢδ πηδᾶν 42" 5: γορξ ἃ5 σῃεαῖ : Βυῖ Υ] ἢᾶνα ργδγεᾶ ἔογ  πΣ 
ἴμ66, ἴμαὶ ΤᾺγ ἔαι ἢ ἔα] ποῖ : δἀῃὰ σβθη "ἴδοι αὶ σοηνετίοά,,8., λικοεῖν. 9 

43, ὁ Β:Τοηρίῃοη Κα ΤΥ Ὀγείβγοη, δΑηά ἢα βαϊὰ ὑπο δίπι, οτά, 17 ̓ ἀρρύθίς 

: ὧω΄ᾳ . 

ΔΙᾺ Τοδαγ ἴο ρὸ ψι τὰ ἴῃεε,6 Ῥοῖῃ ἱπίο κα ῥγίβοῃ, δπὰ ἴἰο ἀδδίῃ,. ἢ τὸ θά 
34 “Δῃὰ δε 8414, 1 ἰ6}1} [ῃ66, Ῥεΐοτγ, ἴῃς σοοῖκ 58.411} ποῖ οσγονν (ἢ15 ἄαγ, ἱ. τὰ. τας 

ο 

Ὀείοσε τδαῖ Εἴ που 58.811 [γος ἄδηγ (πδΐ ἴδοι Κποναβῖ τ6. ΐ Κ Ἴρις ̓ 

12 1 5}4}1 ποἱ εδἱ ἰξ (σεευγαέμρ ἐο ἐλ4 δέ: αμέλονεεδ) 1.2 ΜΝ 
18 ἤδη ἢς δὰ ρίνεῃ ἴμδηΚβ, ἢ6 4 5}8]]} 29,31} Ἰομα 
16 ζὰ6 δετέ αμέλογεμίδς ἐρεσσγέ ἔτοτα μδηοοίοσγιῃ ᾿ 58}} ἢανε ΕῚ ἐπ ΙθαΣ 
ἽἹ γ ἃ Ἰοδξ : 18 10 341: Μαικ᾽ 
10 Απὰ (δε οὔρ ἴῃ [Κα τιδππεῦ Ὁ σονοηῃδηῖ χὶν. 30: 
81 τῃαΐ ψΠ]οἢ 15 ρουγοα οὐ 42. 07 ἀεἸ νογε ἢ τὴ Ὁρ (ὅσ σνγ. 22). 71. δ 0.37. 
38 ἘῸν (ἢ6 ὅ0ῃ οὗ πιδῃ ἰπαρβεά (σεεογἄέμρ' ἐο ἐἀς δε: αν ἐβον ἐς) 
34. δίῃ Ὀδ6Ὼ 36 1ῃΓΟΌΡὮ 36 φυρϑίοη Τ᾿ ἀδοὰ 38 ἌΤΟ56 
9. σοηίοηϊίοη 80 ἴς. δορουηίεα ἴο Ὀ6 δι (Π6 σταδίεσ 83 δλνα 
88 ΟνΕΥ 'ὰ τῖθι 80 γα 86 ὈΘΟΟΠῚΘ 
86 ἴῃ (ἢ6 τηϊάϑί οὗ δ΄ Βυΐ γε σε ἴπεγ ἵπαὶ 
88 σγδῃ 45 ΤΥ Βαϊ ἄς ἀρροϊηϊεὰ 80 ληά γε 8}1]] 5ἰῖ 
40 γκλε δε: αμεέλογέζίες ογεῖξ Απὰ ἴῃ οτὰ 5αἱὰ ϑκοα 423 χηϊρῆϊ 
48 ἤδη οὔσας ἴδου δαϑῖ [υγηδα ἀρδΐίῃ 4. 5[20]]5ἢ 
4“ Ὑ1ῃ ἴμες 1 ὅτὴ τοδαγυ ἴο ρῸ 46 ἴο 4 ἠλε δεφεὲ αωζλογέξέός γεααῖ τη] 
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ΤῊΣ ΟΟΘΡΕῚ, ΑΓΓΟΚΌΙΝΟΕ ΤΟ {υὑΚΕ. 

Απὰ δα 514 υπηῖο ἴδεπι, 4  ΏΘη 1 βεηΐ γοι "ἢ ψἰπουϊ Ρυγβα, 4 Μαῖα ο, 
Δα 50Π|Ρ,0 δῃᾷ 88065,Ὁ0 ἰδοκεά γε δὴγ τπὶπρ ἡ Απά τδογ 5αἱά, 

[(Βαρ. ΧΧΙΠ]Π. γ).--28. 

νἱ. 51 οὨδρ. 
ἶχ. 3; χ. 4. 

26 Νοίδιίηρ. Τἤρδη βαἰα ἢθ5] υηΐο {Πεπὰ, Βαϊ ον, 6 ἰδαΐ Παίῃ ἃ 
Ῥυγβ6, ἰεῖ αἴ ἴακα 22, αηὰ Κα σιβα ἀξ ΒΟΣῚΡ : ὅ3 δηὰ ἢς [μαΐ μαιἢ 

27 0 5 1,08 Ἰοῖ ἢΐπὶ 56}} Ὠϊ5 ραγιηθηΐί,Ὲ δηὰ Ῥὰγ οπμθ δ ΕῸΓΙ 
ΒΔΥ τηΐο γοῦ, παῖ (ἢ158 ἴμαΐ 18 ψτιτίθη, τουδὶ γαῖ Ὀ6 δοσοιη- 
Ρ]15Π6ἃ δθ ἴῃ τηε, “Δηὰ ἢδ νὰβ γεοκοηδά διηοηρ ἴῃ6 ἰγϑῆβρταββ- " 15 161. τα. 

238 οἵδ: ἔογ 7186 [Πῖηρ5 σοποογηϊηρ δ της μάνα δῃ δπα. 8. Αηά {Π6γ..7 Οσπρ. 76Βα 
58:4, οστὰ, ὈΘὨοΪα, ἤοῖα αγὲ ἴψο ϑ'νοσα8. 

[Π6πὶ, 1ἰ 15 δῃουρῆ. 

48 Ξεηΐ γοῦ ξοτγίἢ 
δὺ ςληΐαϊς 
δ8 δίῃ οί 

δ᾽ Αηῇ ἢἣθ 5αἸἀ 
δέ (Ἰοῖκα δδ ἃ ςὙΤοΤ͵ά 

χνῖϊ. 4; χὶχ. 
Απὰ δ 5αϊἱὰ πο 3. 

40 τυλῖϊοϊ 
83 ἩΠΚονν 56 50 ἃ τυδῖ]οῖ 

δδ8 τηυῃεῖ Ὀ6 ἔ014116ἀ 
δ᾽ τῃδῖ ψν ὨΪΠἢ σοποογηοίῃ (σεζογάξζρηρ ἐο 1ζ4 δεεί σμζλον 245) 
δὲ Πλίῃ ᾿ηὐοοὰ ἐ]8]τηθηϊ. 

ΟΟΝΤΕΝΤΘ. [Γυϊτς Ῥγεβαηΐϊβ ἃ ΠΟΥ Οὗ ΠΕ 
ἀεῖα115 : νοσβ. 7513 πδῖσγαῖα ἴδε ργεραγαΐοῃ ἡ ]ἢ 
δτελίεδὶ ἔμ] 658, Ὠιθπιοηηρ ἴη6 πᾶπ)65 οὗ [ἢς 
ἴνο αἶβοῖρ]ε8β ῆο ψγεσγε βεπῖ ἔοσ 1Π18 ρύτροβε ; [δε 

᾿ βοοιίίηρ ψοσαβ (νεῦ. 15) ὙΠῸ ΜΠΙΓῚ οΟὺγ Γοτὰ 
ΟΡΘἢΒ ἴδε τη68] ΔΓ6 Ρδοῦ ΑΓ ἴο Τυκε. Ης αἷοπμε 
οὗ [6 ϑυῃορεβίβ τηοητοηβ ἴμε ἀ1501Ρ]65᾽ ἀϊδρυῖς 
45 ἴο ἐξϑι ἢ (νεγβ. 24-2ώ7), ΠΟ ἢ ̓γΝ85 ΡΥΟΌΔΌΪΥ τς 
οσοδβίοη ἔογ ἴῃς ἔοοῖ- ψΑϑῃϊπρ 45 Μγ6}] 45 4180 ἴῃς 
ΤΕΙΠΑΥΚΑΌΪ]6 υἱΐεταπος οὗ νεῖβ. 28-.9ὼ. ἧνε Ἴοη- 
διάεσ ἴῃς δαπιοηϊίοη ρίνθη ἰο Ῥεῖεσ (ν6 758. 21--.Δ}4), 
45 ἰἀΘηΓΟΔΙ] Ἡ] ἢ ἰδὲ πιοητίοηδα ὉΥ ΤΟ (ΧΙ. 
6-38), ἀηἀ 45 ἀϊβεϊποῖ ἔγοση [μαὶ τηθηοηθα ὈΥ 
ἡπαῖμεν δὰ Μαῖκ. Τδε ἰαϊίοσ ἴοοὶς ρίβες οἱ 
[1ῆε ψΑΥ ἴο Οεἰμβοίηδης, ἴῃς ξΟΙΤΏΟΙ ἰη ἴῃς τοοπλ. 
Τὰκε ἀενΙαίοθ ἔσγοπυ ἴῃ ΤὨγοῃοϊορὶσαὶ] ΟΥ̓ΕΥ, 
ὙΠ σ ἢ γε ΤΠ γ25 ἃ5 [0] 5; (1) ΤῊΣ Ἔοχρτοβ- 
δίοῃ οὗ ἀδβϑίσα ἴῃ σοηπεοίίοη ἢ τῆς ἤτϑέ σὰρ 
(νεῖβ. 14-8) ; (2) ΤΊ: 5ἰτγις ἀρουξ νῆο ββουα 
Ὀε στεαίεβι (νεγ8. 24---:0], ἔο]ονεα ὈΥ ἴΠ 6 νναϑῃϊηνσ 
οὗ τῆς αἰ5οὶΡ]65᾽ ἔδεϊ ; (3) Τῆς δπηουποοιηοπηΐ οὗ 
{δε ὈεΙΓΑΥΟΙ (νΕΣ5. 21--23) ; (4) Τπς δοῖυδὶ ἰηϑιὶ- 
τυΐοη (νεγϑ. 190, 20) ; (5) Τα ῥτααϊςοίίοη τοϑρεοῖ- 
ἱῃρ Ρεΐογ (νεῦβ. 21, εἴς); (6) ΤΊ δε ἱποίάεηξ οὗ ἴῃς 
Βοτάβ (νεσβ. 4ς-38). Ιῃ τορασγὰ ἴο {πε οἴμογ 
Ἔνδηΐβ, 5866 οὐ Μαῖϊίπον χχνὶ. 21, εἴς; Ἰοδη ΧΙ, 
εἴο. 

ψεῖβ. 7γ-13. ΤῊ ῬΕΕΡΑΒΚΑΤΙΟΝ ἘΟᾺ ΤῊΕΒ 
ῬΑΒΒΟΝΈΚ ἘΈΑΒΤ; 85ε6 οὐ Μαῖίϊ. χχυΐ]. 17-ιῷὸ ; 
Ματσκ χίν. 12-ἰ6. 

νεῖ. 7. ΤῸ ῬΔΒΒΟΥ͂ΟΣ (ρ45.0 4] ἰδιὴ) πιπδύ ὈΘ 
βαοχίδβοοα. ΤῊΪΐδ Εχργεβϑίοη ἀοθβ ποῖ ἕδνοσ ἴδῃς 
ΚΠΘΟΥΥ τμαΐῖ οὖσ 1,ογὰ ςο]ευταϊεα ἴῃς Ῥάᾶββονεσ ἃ 
ΟΑΥ Θαυ]εῦ ὑμδὴ ἴῃς 041] {πὸ ὅ:εςῈ σἤτοπο- 
Ἰογσίςαὶϊ ποίας οἡ Μϑίϊῖϊὶ. χχυ!., χχνυ. 

ΕΓ. 8. Απᾶὰ δθ δοῃΐ. [1ἰ 8 ἀοιθια] ἩΒΕΙΠΟΣ 
[πε υςβίοη οὗ ΝΟΥ. 9 15 1 θητ081] ὙΠ τῆδὶ τηδη- 
ἰοηεα ὉΥ (πε ΟἾΠΕΥ ἀνδηρο]δῖβ, ΟΥ ψ ῃεῖΠογ πα 
ἀἰβο 165 δα τηδάς ἃ ρζενίουβ ᾿παυΐγυ οταϊτεὰ 
Βοτθ, Τῃς 5ιρ οϑὶ ϑοϊυϊίοη 15 αὶ ΠΟῪ σαπς 
ἔοσ ἴῆ6 ρυγροβα οὗ ἱπαυϊπης, ετὲ (Πδη ὈϊΙΔάδη 85 
ἢεῖο, απὰ {πὴ δοῖθδ!ν ἱπαιιίγρα. ---- ῬΟΙΘΣ πᾶ 
δοιῃ. Ναιηδαὰ ἤεῦα οὔ] γ. ὍΤῃε οἰίεξ Αροβίίεβ 
ὍΤΕ 86ηῖ; πεῆοα ἴῃς πηδβϑαρεὲ γγὰϑ ἃ 50] 6 ἢ 
οπα. 

Ψεῖβ. 10. Ἶδοσχθ 58.811 χαϑοί γοῦ. Τῆς οτὶρ ̓ πὶ 
ἱπῚ}}168 σοτηΐηρ ἰορεῖπεγ, 580 παῖ Ῥοζῃ ρὸ τῆς 
δΑτης ΑΥ. [Ι͂ἢ ΟἾΠΟΥ ΓΟΒροοΟίβ 6 δοσουηΐξ ἄζτεοβ 
ΟἸοβοῖν ἢ ἴηι οὗ Ματκ. 

Με. 14-18. ΤῊΕ ΟΡΕΝΊΝΟ ἘΧΡΕΕΞΒΙ͂ΟΝ ΟΕ 
ΘΈΞΙΚΕ. Ῥεουΐαγ ἴο [Κα. , 

νεῖ. 14. ΤῈΘ ΒΟΌΣ. ΤΠ γερυϊαΓ μου οὗ οδῖ- 
ἵπρ ἴῃς Ῥαββονοσ, ἴῃ ἴ8ε “ενεηΐπρ,᾽ β5εὲ Μϑίξ, 
ΧΧΥῚ. 20. 

γεσ. 15. ὙΠ ἀϑεῖγζο 1 Βανὸ ἀθαὶσοὰ. Α Ἠς- 
Ὀγεν ἔοττη οὗ Ἴεχργεββϑίοῃ, ἀθςποιηρ βίγοηρ ἀδβῖγα. 
- Τὸ οἱ 16 ῬΆδΒδοΥοσ. ΤΠ5 τεΐεσβ ἴο τ 5 Ρδ535- 
ΟΥΟΙ 1561}, ποῖ ἴο πε “Ιοτὰ β ΘΌΡΡροτγ,, τ δ] [ἢ 
ἱηίγοάυοςα, Οης ρτουπαὰ οὗ ἴδε βίγοῃηρ ἀδβίγε 
Ὑ45 ἴῃς ΠσοΓίΔΙ ΠΥ παῖ [ἃ ουὰ Ὅς {π6 ἰαϑὲ οης, 
ἤδῆσα Ῥϑου ΑΙ βοϊοιηη δηᾶ ἱπηροτγίδηίϊ. --- ΕΝ 
γοα. Επηρμαῖϊο, ᾿ἴἃ ψγ͵αβ ἴα εἰσ ὙΠ [ἤδπὶ 
ΜΠΙΟἢ Ηδ 50 5.ΓΟΠΡῚΥ ἀεδβίγεά, -- ΒΟΙΟΣΘ 1 8070 Υ. 
ΤὮε ἐχρσεϑϑίοῃ οοοι 5 πὶ 118 ἈΡβοϊαῖε βεῆβὲ ΟἹ] 
ἤοτα ἴῃ ἴῃς σοβρεῖὶβ. Τῇαε σογίδι πίν ἰπδὲ 115 νγᾶβ 
ἴῃς Ι1ϑὲ Ῥάββονεσ ΨΠῺ τὨθτὴ τοβιεαὰ οἡ ἴδε ςεῖ- 
ΔΙῚ ΠΥ οὗ ΗἸ5 βυβέεγιηρβ ἔοσ ἴδθῃ ; ἤεῆος {δὰ 
ἰεοποηδίδηθβϑ οὗ Η5 ἀδδῖσγε, {πὶ Ῥοΐοτς Ηἰβ 
Ῥαδϑβϑίοῃ Ηδ τοῖρσζ πᾶνε {Π15 ρυϊνι]ερε. ΤῊς ἔεαϑὲ 
Αἴ 115 ΝΟΥ Ὀερίπηϊηρ ἴἈΚε5β οἡ ἃ ἔδγεννε! σμασαςίοσ, 

γεν. 16. 1 δ586}} ποῖ θῇ 1ζ. ὅϑοτις δυιῃπουίεἶα5 
τοδὰ : “πὸ πηογο,᾽ 4 οοἴτεοῖ δὀχραπδοη. Ηδ 
σουϊὰ οδὲ οὗ 1 πον, Ὀυϊ ΠΕΥΟΙ ἀραΐη, Υεῖ Ης 
ῬΆ5568 Ὀεγοῃα [ἢ 5, δηά ἱπίγοάυςεβ ἃ ἰδουρσῃξ οὗ 
ἴῃς ἐαΐυτε, ΜΏΙΟΝ τνὰ5 ἀουθΈ16 55 τὴς ἀδοροὺ τϑᾶ- 
80ῃ οὗ Η!5 βίσοηρ ἀδβῖσε : ἘΠΕ] ἱξ ὃ0 ζΖ013]11οὰ ἐπ 
ῖδο κίπσάοιι οὗ ἀοὰ. ΤῊΪΒ Ροϊπὶβ ἴοὸ Ηἰ5 σγεΐυγῃ ; 
τα ἴἤδὴ ἴοὸ “ἴδε ΟἨχίϑῦδη αἰδρεθηβαίίοη.ἢ 
[λπρὲ τεΐεσβ ἴὸ “ἴο ἴῃς εἴοσῃδὶ οογχγοηδίϊοη-ξεαβὲ 
οἵ Η!5 β]ογι δε Ὁμυτγοῆ, [6 βῃϊηΐπρ ἱπιαρο οὗ ἴπ6 
εἴεγηδὶ ΒΌΡΡΟΙ, Ὡς δηϊοὶραΐοσυ ςο]εγαϊΐζοη οἱ 
ὙΌΙΟΣ ἴῃ ἴῃς Νεῖν Τεβίδιμεηΐ οονοηδηΐ τηςλὶ], Ης 
ΪΒ ΠΟΥ Δρουΐ ἴο ἐβίδ Ὁ] 5}. [Ι{ πχυϑὲ Ὀς στδηίεὰ 
ἴμαι (ῃς Τοτὰ 5 ἤθε βρεαλκιὶηὴρ οὗ ἴῇς Ῥδββϑονοῖ 
1156]ξ, ποῖ οὗ ἴῃς 1,οτὰ 5 ΘΌΡΡεΥ ψὩ]Οἢ ἐο]]οννοά, 
--ἴΙὴ ἃ κι ῬΓΌΡΟΙ 86 η86 ἴῃς εν ίβἢ ῬΆβΒΟΥΟΣ 
1156], ἃ5 ἃ [ςαϑὶ οὗ ἀδ᾽νογδησο, νν}}} θὲ ἔς ἴῃ 
[86 “ἸΔΥΓΙΑΡῈ ΒΌΡΡΕΓ οὗ τῆς 1.410, αὶ οὐτ 1 οτὰ 
δ Βροθακίηρ οὐ φάτ Ῥδββονεὺ ρασεου αν, ψ ὩΟἢ 
ἱπιτοάυοεα (ῃς 1, ογὰ ἶβ ϑυρρεσ. Τδαῖ τ ὐτονει 
οου]Ἱὰ οηἱγ θὲ 1816 ἃ ἴῃ [λε Μεβϑβίδηϊς ἔεαξὶ οὔ [ῃς 
ξαΐατε, Δ] 6ἀ ἴο ἴῃ νεῖ. 20, δηὰ ἱη Μεαιῖ. χχν!]. 20. 

Ψεσ. 17. Ἰοοῖκ, οὐ " τοςεῖϊνεα,᾽ 45 ἴῃς Ἰθδάθυ ἴῃ 
ἴῃῆς Ῥλβϑονεσ ἔεαϑβί. ---α σἂν. ΤῊς ἢγβῖ ουρ, οἔ 
πε Ῥάββονεσ. ᾿Αμπὰ ψ.θ} 80 μ8ᾷ ρίνδη ΓΠΔΩΪκα. 
ΤῊΪ8 85 508] ἢ ἴῃς ἢγβὲ σὺρ (566 οὐ Μαῖῖ. 
ΧΧΥΪ. 17, εἴς.). Ἴδα ἔοττη οὗ ἴῃς Ὁ] βϑίηρ γᾶ : 
“Β]εβϑεὰ ὕὈς τοὺ, Ο Ἰοσὰ οὐὖἦ αοά, το μδϑὲ 



ΓΗΑΡ. ΧΧΙΙ. γ38.] 

Ἄστεαιεὰ (πε ἔστ οἵ τῆς νης. ΟΥ̓ {Π]5 ἔοτπι ἴΠ6Γς 
Βεεῖηβ ἴο Ὀ6 ΔΠ δοἢο ἴῃ νεσ. 18. -- ἸΆο [6 διὰ 
αἰνὰθ ἰΐ διιοηδ γοῦγβοῖνοα. Ουὖυγ 1 ,οτὰ Ἡϊηιβοὶξ 
ΒΕΘΙῚ5 ἴο ἤᾶνε ρδγίδκεῃ οὐ [15 οὐρ. Α5 Ηε μιδὰ 
οαΐθη Ὀεΐοσγς Ης υἱΐετεὰ (6 ᾿ψογὰβ οὐ νεῦβ. 10, 
16, 8ο Ης μεὰ ἀτγυηὶς Ὀεΐογε βαγίηρ 118. ΤῊ] 
ὙΔ5 ἃ ρατῖ οὗ ἴῃς τεζυϊασ Ῥάββονοσ ἿοἸ γαίῃ ; 
ἴῃς ἰηϑαϊυϊοη οὗ ἴῃς 1, οτὰἶβ ΘΌΡΡΕΙ ν͵ὼ8 ἀΪ8- 
ποῖ ἔγοτῃ ἴῃς δοῖ βοσς τηεπΠοηξά, 

Ἅοτ. 18..ΟϑΟ ΕΣ 8.81} ποῖ ἀσίηϊκ, εἴς. ἙἘτοῖ [ἢ]15 
6 ΠΕΣ παῖ οὖσ τὰ αἰὰ ποῖ ραγίακε ἰπ ἴῃς 
ΒΌΡΡΕΙ Ηες δἔεγναγάβ ἰπβδετυιεὰ, Ὅλ σψέῦβε 
ΟἸπὶβ ἴο ἴῃς βδιης Ἔδυεηΐ ἰῃ ἴῆς ἔυΐυγα 45 νεσ. 16. 
Ἐς οἹα τϊε νγαϑ ἰμ8 ἔοπη Δ} δυγοραίεα, {πε 

ΠΟῪ οπς ἀῦοιξ ἴο Ὀ6 ἱπβῆϊυίεα. ΤὨΙ5 νἱεῦν δὶ 
οπος βυρρεβίβ ἃ σᾶβοῃ ἴοσ ἴῃς ογάεσ δάοριεὰ Ὀγ 
[ΚΕ ; 1τἴ σοῃίγαϑίβ ἰἢς ἔνο Χἰΐε 5 τότε ἔ0}}Υ. 

Ψψεῖβ. 19, 2ὥ.. ΤῊΞ [ἹΝΘΤΙΤΌΤΙΟΝ ΟΕ ΤῊΣ 
ΓΟΚῸ 5 ΘΌΡΡΕΝ, 98:6 οὐ Μαῖϊ. χχνὶ. 26-20 ; 
οοΏΡ. Ματκ χὶν. 22-24; ἴ (οσ. χὶ. 23-.25. [κε ̓ 5 
δοοουηΐ, 48 τισί Ὀς ἐχρεοϊεά, ἀρτεεβ πλοϑβῖ Οἱ δα ὶῪ 
αἰ της τποτὰ8. οὗ ἰῃ6 ἱπδεϊταοη, ἃ85 σίνθη ὉΥ 
Ῥλυΐὶ, γῇο αἰ ΠΟ ΟΕΪΥ δββογίβ ἴμδὶ ἢῚ5 δοοουπὶ νγ͵ἃ8 
4 τεςεϊνεα οὗ {Π6 1, οτὰ.᾽ ᾿ 

Ψψεῖ. τος. Θίνθῃ. ὉΟίνεῃ ἴο ἀδαίῃ, 45 ἴα βοαιοὶ 
ΠΟΥ, δπὰ 45 νεσ. 20 ἱπνοῖνςεβ. -- ἘῸΣ γοῦ. 118 
ΤΏΔΥ τῆδδῃ ἴῃ ὈΘΒ41ξ οὗ γοι, θυΐ βυοῦ ἃ βϑυστεηᾶοι 
ἰο ἀεαδῖῃ Πδὰ πδοσββΑγ νυ ἃ νἱολσγίουϑ σμσγδοῖεσ. -- 
ΤΗΐδ ἀο ἱπ ΣΟΙΙΘΙΠΌΣΆΣΙΟΘ Οὗ ΩΏ06. ῬδΟυΪΑΣ ἴο ΓὺΚ6 
ἃηὰ Ῥαυϊ, ἀπὰ ροϊπεηρ ἴο ἴῃς 65 Ὁ} 15ῆπιοπὶ οὗ ἃ 
Ῥεπηδησηΐ ἔεδϑὶ. ΝΥ δῖον οἷ5ς ἴῃς Γοτ 8 Θ0ρ- 
ῬΕΥ ΏΔΥ Ὀα, [Π|58 ραββασα ρσζοόονεβ παῖ 1185 ἃ πης- 
ΤΛΟΓΙΑὶ βεσνῖοθ, σοτητ ΟΥ̓Δ ρ ἰΠ6 δἰοπιίηνς ἀφαῖῃ 
οὗ οὔὖἦγ Μδϑῖογ. 

εν. 2οὅ. Τμο αρΡ. Τἤδ οἷς 5ἰδηάϊηρ Ὀεξοτε 
Ἡ Ὡι. --- ΑΥΟΣ ΒΌΡΡΟΣ. ΤὮδ ῥᾶβοδαὶ ἴδ μδά 
Ὀδδη δδίδῃ, δηά ἴῃς ἔεδλϑὶ 8 ἀῦουϊ ἴο σοποϊυαάδ 
στὰ (ἢς ἐλήγα συΡ (“τδ6 οσὺρ οὗ ὈΪςβϑὶπς ᾽), βῖπος 
δοοοτγάϊης ἴο ΜὝαιίζπεν δἀπὰ Μαῖῖ, οὔὐγ [τὰ ραᾶνς, 
ΟΥ, ἃ5 Ὑὲ ᾿ΟΙΪὰ δ5αὺ, τεϊυγηοα {πάη κ5 ἩΥὮ [815 
σὰρ. Α ἴουτί οὐρ υ508}}Κ [ο] ονγεᾶ, θυϊ οὗ (ἢ 15 
ὯῸ ΤἸΘΏΠΟΠ 8 πιδασ. --- ΤἸ9 πθν οονοηδηΐ ἐπ ΤΩ 
Ἰ]οοὰᾶ. ΤῊΪ5 τηοδπ8 : ἴπῸ πεν σονδηδηΐ ΜὮΙΟΙ 15 
ται εὰ οἵ Ἐβ 0] 56 'ἴπ τὴν ὈΪοοά. ΤὨδ ἔοττῃ 
Ὠοτε υϑοα ἀρτόοβ ὙΠῸ πὶ οὗ Ρδὺὶ (1 (ον. χὶ. 
25). ΘΟΠῚΕ ῬΔΥΑΡὮχΑαΒα ἰδ5: “ΤὨ5 σὔρ 15 ἴῃς 
ΠΟῪ σονεηδηΐ Ὀδοδα5ε ἰΐ σοηίδ᾽ 5 τὴν Ὀ]οοά ;᾽ Ὀαϊ 
Ἔνδη 1ἢ15 νἱενν ρίνεβ ΠῸ σουηΐδηδηςα ἴο τῆς ᾿ἰεγαὶ 
τεπάετίηρ οὗ ἔπ6 Ἐοπιδη (δίῃο]ἶο5, βίηοα {πΠ 6 "ουρ᾿ 
οου]ὰ οἷν γόφγεέτερ ἴῃς “ σονεηδηϊ.᾽ --- Τδὶ ψΔ1ΟᾺ 

ουΐ ζὸςΣ ΤῊΙΒ 15 βροΐίκεῃ οὗ ἴδε 
“ Β]οοά,᾽ ΔΙΠπουρὰ τὰς ἔοττη οὗ [λ6 οτίρίπδαὶ δάση 8 
οἴ ἃ τεΐθσεηςος ἴο ἴἢς ψογὰ “ οὔρ.᾽ Μοτς δὄχδοῖν 
ἦς Ρροϊηῖβ ἴο ἴδς ἔγυϊϊ οὗ [Ὡς νἱπα ρουγεά οὐυἱ ἔτοτα 
τῆς ργᾶρδβ δηὰ τερσγεβεηηρ ἴῃς Ὀ]οοά οὗ (χίβί. 
Οἰδογνιβε ἴῃς βῖστι ουἹὰ ποῖ ἱποῖπὰς ἃ " ρΡουπης 
ουϊ,᾽ ὙΠΟ ἰβ Ἐ856 118] ἈδΙΟ, ὀΘΡΘΟΙΔΠΥ ἴῃ νοῦν 
οὗ ἴῃς “ Ὀγεακίηρ᾽ οὗ ἴδε Ὀγεδά, 

Ψψ ετβ. τις ΤῊΞ ΑΝΝΟΥΝΟΕΜΕΝΤ ΟΕ Α 
ΒΕΤΒΑΥΕΚ. Βα (νογ. 21); [ἢΠ18 15 ποῖ ἴῆς νψοτὰ 
Ὁ80}}γ τεπάεγοα 5, Ὀὰξ οπὲ τοεδηΐϊηρ “πενοῖ- 
10 61ε9585..) ΤῊΣ β86η86 ψουϊὰ (ἤδη δεῖ ἴο Ὀ6, 
“ΔΙ ΠουΡὮ 1 ρου οὐ την Ὀϊοοά ἔοτ γου, γεῖ ἴῃς 
Βαηά;,᾽ εἴο. Βαυῖ ἴο ἰπβίβὲ τπαὶ ἰἢ686 νογβ εῖς 
αἰτετεα ἱπητηδαἰδίε!ν αγεν τς πε τατίοη, ἱπνονεβ 
ἃ Βεῦίουβ αἰ βου Υ, ϑῖίπος δοοοσάϊΐηρ ἴὸ Μαϊῆεν 
δηὰ Ματῖκ, πε Ὀείγαγοσ δὰ αἰγεδὰν θεεη ροϊηϊεὰ 
ουἱ. ΤὮΪ8, ἴοο, 18 1655 ἀεῆηϊα ἤδη (ἢὰ οἴδοΥ 
δοοουηῖβ, ΒΊΟΝ 8 ΒΟΔΤΙΟΘΙΥ Θοποοῖνϑῦ]ς ἰξ ἱξ τὸ- 
ξειτεὰ ἴο ἃ σεεομα ἀππουποσηοπί, Ὗ εε τποτγείοτα 
ΒΌΡΡΟΞΘ (πὶ Γκὸ ἀοραγίβ ἔσομι ἴῃς ΤὨτοποϊορὶ- 
ΟΔἱ οτάογ ; ἴῃ (δὶ8 νον “Ὀυϊ᾽ ἱπισοάυσεβ Δῃ δά- 
ἀϊτίοηδὶ, ῥυϊ ποὶ ἃ οοῃηδοῖϊεα, τδουχσῆϊ. -- Τ89 

ΤῊΗΕ ΟΟΘΡΕῚ, ΑΓΓΟΚΌΙΝΟΕ ΤΟ {ὑ{[ΚΕ. 485 
μδπὰ οὗ πἴτα, εἰς. Τικε ἀο65 ποῖ τηοποη 7υἀλ8 
ΌΥ πᾶιης, 453 Μδιίίεν δηὰ [ομη (0. --- ΙΔ τὴ6. 
τιρΡμδῖο. --- Οπ {86 ἴ8010θ.Ὀ ΡΤΟΡΔΌΙΥ 8ῃ Δ]]υβίοῃ 

ἴο ἴῃς αἱρρίπρ ἰηῖο ἴδε ἀΐβιῃ τηεπιοπθὰ Ὁ [86 
οἶμον Ενδηρο! )5ῖ8. ΤὨδ ταβὶ οὗ ἴῃς δοςουπῖ ῥσϑ- 
8615 ΠῸ ΠΕ ἐδδίιγζαβ. --- ΒΟΩΔΣ ἰ0 απθδίΐοι (νου. 
23) αὐλλλου ΔΝ δόρμεν [ἢς νἱονν (αὶ 118 τοοῖς ρ]δος 

ΕΓ τῆς 8 ΘΌΡΡΕΟΙ 45 ἃ “εεο»αἶ Δηπουποῦ- 
τισπῖ, 

ψεῖβ. 24-0ώ. ΤῊΗ͂Ε ΟΟΝΤΈΝΤΙΟΝ. Ῥεουἑϊαῦ ἴο 
Τυκς, ΔἸ μουρἢ βοπιθῖηρ 5 γα αν 15 τεσογάθα ὉῪ 
Μααν (χν. τ, εἴς. ; Χχ. 20, εἷς.) δὰ Μδσκ. 
ΓλΚς οδηποῖ γεΐεσ ἴὸ οης οὗ ἴδ86 ργενίουβ οζουζ- 
Υοηοεβ. ἍΝε ῥΐδος ἴὸ δεζογε ἴἰε ἱογὰ 8 ϑυρροτῖ, 
βίπος “1 ἰδ βοᾶσος ροβϑιῦϊα ἰῃδί, δέον τὴς ἀΐδοον- 
ΕΥ̓͂ οὗ ἴπε ἰσεάβοὴ οὗ [υἀᾶ5, ἀπὰ ἡ] [Π6 Βοϊεσηη 
παργοβϑϑίοη ΒΟ ἴῃς 1, οτα δ νοσγάβ τεβρεοίηρ ἴῃς 
(γιοῦ πχυβί ἢανα πιδάς ὕρο [ἢ 6Πὶ, ἀπα δἴΐοσ ἴἢ6Υ 
δδὰ εαἴεη Ηἰΐ ϑΌΡΡΕΥ, ΔΏΥ 50 (ἢ βίτς οουἹὰ ἤανα 
οὐοουτεα,. Απά [ἴδε ἱπρσο Ὁ Ὑ 158 ἱποτεαβοα 
ἵξ, θεέοτες δ, Ηἰς δδὰ ἰδυρθϊ ἴμ6πὶ Ἀυτα  ὈΥ͂ 
ΔΒΒΙΩρ πεῖν ἔεοι ᾽ (Απάγονβ). ΨεΥ. 27 566 18 
ἴο σοπίδίη δῃ 4]]υϑίοῃ ἴο {πε ἔοοῖ-γαϑῃὶπρ ; γεῖ ἐξ 
{15 6 ᾿ἰηϑιϑίδὰ ὑροῦ ννὰ ΠΊΑΥῪ 5111} βσυρροβς ἰδδὲ 
ἃ Ῥαᾶϊί οἵ οὖσ 1 ογαδβ σϑρὶν ἴοοῖ ρίαςε Ὀεΐοτε, δπὰ 
ἃ Ραᾶτί δέϊεσ, ἴῃαξ βυγ 1104] δοῖ οα]]εαὰ ἔοσττῃ ἈΥ͂ 
1818 σοπίεποθ, ἼΠετς 15 ποίμϊηρ ἴῃ ἴῃς δοοουῃξ 
ἉὮΪΘΗ ΟΡΡΟ565 ΟἿΤ ῥ]δοης [158 Ἰποϊάδης δὲ ἴδ6 
Ὀερσίπηΐϊηρ οὗ ἴῃς Ῥάβδονεσ πι6δ]. 

ψεῖ. 24. Απὰ ἔδλιοσζθ ΔΙῸδ0 δἷδὸ ἃ οοπίδμείουι 
ἴθ. Μοζγε ἰπδπ ἃ αἰβουβδίοῃ, 4 σοηίθη- 

τίοῃ, ἃ φυατταὶ. Ηδηος 16 ἸΤΩΡΥΟΌΔΌΣΙΠΥ οὗ 118 οὐ- 
οὐγτης δέϊεσ ἴῃς 1, οτα 5 ϑυρρεῖ. ϑοιηδ ΒΌΡΡοβα 
τῃδῖ ἰἴΐ τνᾶβ οσοδβίοηςα ὉΥ ἃ αἀἰβρυῖς δθουϊ μεῖς 
ῬΙδςεβ δὲ ἴῃς ἰΔὉ]156. Νὸο Πδῃγδβ ἅτ τηδηϊ οπαὰ, 

γος. 25. Το κίηρ οὗ ἴ[Π0 ΘΘη 1165, εἴς. ὙῈΘ 
1δουρξ 18 5 τη }]αγ ἴο [μαὲ ἑουπὰ ἱῃ Μαῖϊ. χχ. 2ς- 
28, Ὀυὶ ἴῃς ἔοττα 18 πενν, δηὰ δάλριεὰ ἴο ἰῃς οἰἷτ- 
οὐυπιδίδληοοβ8β. “Τῆς Οδηῖ θ᾽ τὸ πιοπηοηδα ἴο 
ἱπάϊςαίς ταὶ (ἢ ἴδ ρεῦ τ] Οἢ οΑ4]16α ἔογίἢ (δοὶσ 
Βί6 ΔΒ ἃ Πολῖμθη οπσ. -- δυνθ δΌΓΒΟΣΙΥ. 
ΤῊΙΒ Ταίοτβ ἴο τυ] εσβ Ὀεῖονν Κίηρβ, --- ΒΘ ΘζΔΟΌΟΣΒ. 
Τῆς Οτεοκ νοσζὰ ἤοῖς υβεα νγὯβ ἰἢς δοίυ] {ἰ]6 
Οὗ ΤΩΔΩΥ͂ ἘΙΡΕΓΟΙΒ δηὰ ῥυποθβ. [ἴ χρσθϑ565 τῆ α 
βίης ἰάδα οοηνεγεα ὉγΥ ἴῃς Ῥῆγαβε " ἀεβεσγνεὰ νε]] 
οὗ τῆς ΕδΡρυδ]1ςο,᾽ 8580 σοπισλοη ἰῃ γερυδ)ίοαη ΕἼδηςς, 
Δηά 15 δῃηδίοσοιβ ἴο ἴῃς [16 Εχος]]δηοΥ. 
γε. 26. Βαϊ ποΐ δογθ. ΤΏΘΥ 5}4]] Ὀς " Κίπρβ,᾽ 

Ὀυϊ αἴϊοτ 4 αἰδεσεηϊ ξδβϑῆϊοη. Ὑῆς γι ϑιοςτδοῦ 
οὐγ 1,οτὰ ἤεγα ΘϑιΔ Ὁ] 15}0:65 15 οὴς οὗ Ὠυτ,}γ. 

Μετ. 27. ΒΌΓῚΙ δ. ἐπ [6 τοδὶ οὗ γοῦ 88 Ὧθ6 
τδδὶ δοσνοῖῖ. ΤὨΪ5 οἸδιβα ΕΝ ἴῃ ἴοζος ΌΥ β8ὺΡ- 
Ῥοβίωηρ ἴμαὶ οὔὖγ 1 οτὰ δὲ [8 ροῖπί ψναββεὰ Ηἰ8 
αἰδοῖ ]6β᾽ ἔεε. Ης, τῇς “ΟδΙοῖ,᾽ ψἂϑ δβοσγνίην. 
ὟΝε ΤΥ 4150 Ἴοῃηεοΐ 118 στῇ νοσ. 2ς: “16 
Βεπείδοϊοβ ἀπηιοηρ ἴῃς (δηι}1685 ἀγα τ] ετβ ἀπὰ 
Ροϊδηϊδῖεϑ ; 1, γουγ Ὀεποἕδοϊοσ, δπὶ Δπιοηρ γοὺ 45 
ἃ 5εγνδηῖ." 

Ψεῖβ. 28-30 τὴδλν Ὀδϊοπρ ΠΟΙς ἘΠ ΓΟ ἸΟΙΘΕΊΟΙΙ Σ᾽ 
ΟΥ̓́, ἃ5 18 ἔδτ τόσα {ἰκε}γ, {πεν ἔο]ονεὰ [ἢ ς ̓ναβῇ- 
ἴῃς οὗ {πε ἀ15ς 1} Ρ]65᾽ ἔεεῖ, ΒΊΟΝ ΤΥ θὲ ΔΡΡσορτὶ- 
3. ΡΪδοθά δἱ νϑσ, 27. 

ΕΓ. 28. Οοποϊππθᾶ τ] δι τ10 ἐπ ΣῪ ᾿οΙ ΔΈΟΙ, 
οὐ “{τ|415. Οὐυγ ], ογὰ ἀοεβ ποῖ σεργοδοῦ (ῃςπ], 
δυὶ ῥταῖβοβ τ εὶγ βἰεδαΐαδίπεβΒβΊυ Ηδ βρεᾶκβ οὗ 
ΗἰΒ νῇοϊς ᾿ς 45 ους οὗ " ἰοτηρίδ οη5,᾽ ἸΏ δοσογά- 
δηος ὙΠῈ [6 δοτρίυγαὶ ρογίγαγαὶ οἵ Η 5 γοσκ οἢ 
οασίῃ. 

ψεγ. 29ς. Σ αρροίῃξ υηΐο γοῦ 8 ἰεϊηρᾶοτς, ΟΥὙ6 1 
88 ἸῺ ἘΔΊΒΟΣΡ δρροϊπῖϊοἂἃ πηῖο 6. ΤῈ ποσὰ 
“κιἰηράομῃ ̓  Ὀεϊοησβ ἴο Ὀοζῃ οἰαυβε8. “ρροὶπηι᾽ 
δι ῆςβ ποῖ ΟἿΪΥ ἃ Ὀεβίονδὶ ΟΥ αϑβύγαπος, Ὀυὶϊ 
βδυοὴ ἃ ἀἰβροβι οῃ 45 ἃ αἀγίηρ δὴ τ Κα5 ἴῃ δ 5 
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Ἡ}Π:.. ὙΤὨΪΐΒ υπάειγιηρ πουρλὶ 18, οὗ οουθα, 
ἱπαρρ] οΆ}]ς τὸ σοὰ, Ὀυΐ 81} [ἢ6 ταοτε ἴο ( χιβί. 

ες. 2.οθ. Τπδί γὺ ΠΙΑΥ Θδΐ, εἴς. Τῆς δη]ΟΥ- 
Το 8 οἱὗ [Ὠςὶτ τεῖρτι, ἢ ΗΠ πὶ ἴῃ [Π6 Κιπράοιῃ ἃΡ- 
Ῥοϊπιεὰ Ὁγ Ηἰ5β ἐδίμοσ, ἂτε (ἢυ5 5εῖ ἑοσῖῃ. (οτΡ. 
σεῦ. 16.--Απἃ γ6 8881} εἰ. Α ἀϊτεςὶ ῥγοπγίϑα. 
“-,Ὧ ἰδτοσοδ, εἰς. Νοῖ “ἵπεῖὶνε τὨσοηςβ,᾽, 85 
Μαῖϊ. χίχ. 28, ῬοββίΥ οὐ δοοουηΐ οὗ 70 ἀ85. 
Νοιῖος της ἀρργορσιδίθηςϑϑ οὗ {815 σεῖβε, ὥγβί ἴῃ 
νίον οὗ [6 ἐοαβὶ Ὀδέοτε ἵστη ; βεοοηά, ἰῃ νὶενν οὗ 
τῆς ρτεδίηθβϑ ΜΏΙΟΣ ΠΟΥ δηιαιραῖςα, [Πουσ ἢ 80 
ὈΠπα 845 ἴο 118 σδαγδοίεσ. 
ΩΣ 3.4 ΤΗΕΞ ῬΚΕΡΙΟΤΙΟΝ ΟΕ ῬΕΤΕΚ᾿Β 

ΘΈΝΙΑΙ, 15 Ἧὸ τερδζὰ 85 Ἰάθητολὶ τ (ἢς 
Ῥτεάϊοοη τεοοσάδα Ὀγ Το (χὶϊὶ. 236-38), δπὰ 
αἰδιίηςε ἔγουι δῃηὰ ῬὉπΟσΣ ἴο ἴμαΐῖ τιοπίοηςα ὉΥ 
Μαῖδεν πὰ Μαῖκ. [τ ΜῈ ὙΕΙῪ πλίυγαὶ ἴπαὶ 
τῆς αἰβοῖρ]6 58 οὐ ἴῆς ψΑΥ ἴο Οειπβεπιᾶπε δδουὰ 
τενοτὶ ἴο (ῃς τοτάβ βρόκεῃ δἱ 15 τἴτηθ, δηὰ ἴῃ- 
ἀϊςδθοηβ οὗ [ΠῚ5 τὸ ποὶ ἰδοκίηρ. 866 ποῖεβ8 οἡ 
Μαδῖίι. χχυϊ. 21, εἰς. Ἂν ε ρῥΐδοε 1 αὐΐεγ ἴῃς 1 ογὰ 8 
ΘΌΡΡοι δηὰ ἴῃς σοπο]υάίϊηρ Ἀγτηη, δπὰ Ἰοϊη τ] ἢ ἐξ 
ἴα ᾿ποϊάεηϊ ἀθουΐϊ [ἢς βινογὰβ (νΈΓ5. 35---:8), Δ ΟΣ 
ὙἘΠΟΙ σλτης [Ὡς αἀἰδοουχϑε δηα ὑσγάγοῦ γοοοσά δα ὈΥ͂ 
]Ή δὴ χῖν.-χνἹ. 

γεῦ. 31. βΒίπιου, Βίπιοσῃ. Ἐδγποβίῃθββ ἃ πα δΐ- 
ξδοϊΐου ἃστὸ ἱπάϊοαϊεα Ὁγ (ὃς χερεϊϊῶοθ. ΤἈε 
ΔΡΟΒΙΪῈ 18 δα ἀγεββεὰ ὈΥ ἢΐβ οἱ πᾶτης, ποῖ ἰῆς 
πεν δπὰ βἰιηιβοδλπὶ οθθ. Τῆς βυάάεῃ 02]] (΄ Απὰ 
ἴῃς Ἰιοτὰ 5δϊὰ ᾽ 15 ἴο Ὀὲ οπιϊτῖεα) τᾶν να Ὀεεῃ 
οοοαδίοπεα ὉΥ Πἷ5 ρᾶτί ἷἰπ ἴῃε βιγίξεξ: ὙΒετς ἰ8 
ἴοο ἃ ςοπηῃδοῖοη οἱ τπουρῃὶ ἢ τμδὶ ργθςοςά68. 
ΤῊΣς ΧΑΥ ἴο ἴπε5ς [ἤγοπθβ γ͵ὰβ “7:5 τσαγ, ᾿Ἰῃσου ἢ 
[επιρίδιἧιοηϑβ, {[{1418, 5:{Πὴρ8 οὗ ϑδίδῃ. -- βαΐδῃ δαοϊκοὰ 
ἴο Βδνθ γοῖ,, οἵ " ορίαἰπεὰ γου ὉΥ δϑκίηρ, 45 ἱπ 
ἴῃς ολϑε οὗ ]οῦ, “Ὑου᾽ τείςτβ ἴο 411] τὴς Αροϑβ- 
[165: 411 τηῖβί 458 ἴο ἴδς [ἤσγοπο τὨσουρἢ ἰτ]α], 
δίποο {πῸ ρυγροβε οὗ (8 δϑκίῃρ δηὰ οδιαϊπίησ 
ΔΒ ἴῃ ΟΥ̓ΕΥ δας ὨΦ τσ εἰὖξ γοῦ δὲ ψμθαϑΐ. 
ΑΚ5 νῇησδδλὲ 15 βῆδκδϑῃ ἰῃ (6 βίενε, 5ο ϑαίδῃ ψου]ά 
ὮΥ ΠΕΣ ἐαϊτξα]π6 58. 11 “γου᾽ ἱποϊυᾶδ5 [6 λ5 
(σῆο Βαὰ ὑσοῦδοϊυ σοὴς οὐἱ Ὀεέοτς (ἢ 5), δ ἢ 
{δε 5ἰξιηρ ῥσόοςβ8 αι Ῥεσζυη δπά τῆς Ἄομδῇ Ρδῖ- 
411Υ τεπιοναά. 

εἴ. 32. ΒΌΓΙ. Ἐπιρῃδῖίο. [ἢ ἴῃς ςοπβοίουϑ- 
1655 οὗ φσχδδῖοσ Ῥόονοσ ἴδῃ (δαὶ οἵ ϑαΐδῃ δηά 
διοαλῖοσ {διτῃέ]η6855 τᾶπ (δαὶ οἵ Ῥεῖεγ. -- ΕῸΣ 
[5ο0. Ῥεῖΐες 15 ΠΟῪ βϑροκδθῃ οὗ δοῃε, ἃ5 ἰπ ἴῃς 
δτελῖεϑὶ ἀδηγσευ. -- Τμδὲ ἸὮΥ ΖΑ ΙΓ αὶ! ποῖ, ἡ. ἐ., 
ςοᾶδ6 Δ᾽ ἰοσείδοσ, Ουὖυγ]ὶ,οσὰ ὑγδύβ, ποῖ ἴμδὲ Ῥεῖεσ 
Ὅς ποῖ ἰτπεὰ, Ὀυὲ [δὶ Ὠ15 ἔα τῇ βπουϊὰ ποῖ υἱέοι]ν 
[4}1. [τ τγᾶβ οἷν ἰπσουρ (818 ὑσάγεσ πὶ Ῥεῖοτ᾽ 5 
ΖΑ} αἰάὰ ποι ΕΝ ἀπομεῖμες ΑἸ ΑΡροϑιϊς᾽ 5 ἐλἢ 
που] Ὀεοοτης οχίϊηςξ, ἀἸὰ ποῖ ΟὨγίβὲ ᾿πιοσοεὰθ 
ἔοῦ Ηἰ8 οὐπι. --- Ποπ ὁποθ ἴδοι μαδὶ ἰπσιθὰ 

. εῖοΥ᾿β δἷῃ ἀπὰ τερεπίδπος ἀσὰ ὈΘΤ᾽ ἱπι- 
ῬΙ δα Ποῖο. “(οηνουίεά᾽ (5ο Ε.. Μ΄.) 58 υπηέξοτίυ- 
παῖς; ἴπετα 15 ΠῸ τοίεγεπος ἴο [86 δχρεγθπος 
Ψ ΠῚ τὶς ΟἩγβεδη 11ξδ ὑδυδ]ν Ὀερῖπ8. Ῥοῖοευ 
Βαδὰ ὕὍδεη “ ςοηνετίεα, ἰῃ τὶ 56ηβ6. --- ΒΕΔΌΠΪΒΕ 
ΤΥ Ὀχοΐδσοη. ΤΠδ ΟἰΠΟΙ5 ετε ἢἷ8 ὈγοΙΏσοη ἰὴ 
ὙΟΔΚη659 ; ἤδηςε ἴῃς ἔοπῺ οἤοβθη. Ῥεῖεγ᾽ 8 Ὁσζοχηΐ- 
ὭδΠΟΘ 5 Ταςορηϊζαα, δηᾶ τῆς ρᾶτί ἢς βῃουϊὰ δῖε 
ἴῃ ἴῃς 65: Δ}Π]8ῃτηθηΐ οὗ [6 ΟΒΌΣΤΟΝ ῬτΟΡ ΒΘ. ΟΔ}Ὺ 
ἱπεππαϊεά. 

ΤῊΪ8 15 [ῆ6 οὔς δηὰ ΟἿΪΥ τσζοοξ ἰοχὲ ἔου τὰς 
Μαιίοδη ἀορτηα οὗ ῥαῤαΐ ἐπ αεῤέῥέν (1870), οπ 
[6 ἀβϑυσηρίίοη ἐμαΐ τῆς Ῥσχοηχίβε σιίνεῃ ἴὸ Ῥεῖδσ 
ΔΡΡ]165 ἴο 81} ἴῆ 6 Ῥορεϑ 45 ἢΐβ8 βυσοθβϑοῖβ. Βιιϊ 
(1) [18 δβυρίοη οδὴ πονόῦ Ὀς ρῥγχοναά ; (2) 
4 αὶ ἢ ̓ ΒΕΙΕ 45 υβ0Δ] τηδδη8 2εγιοπαΐ ἐγεεί ἴῃ ΟἿΣ 
Ιοτά, ποῖ ἃ βυβίεηι οἵ ἀοοϊσίπα ἴο Ὀς Ὀεϊϊενεὰ ; 
(2) 1Ὲ [Ὡς ραᾶβϑᾶρε ὑγσγονεβ δυο ἔοτ τς ΡΟρς8, 

ΤΗΕ ΟΟΘΡΕῚ, ΑΓΓΟΚΌΙΝΟ ΤΟ ΚΕ. [(Βάρ. ΧΧΙΠ]. γ-.38. 

ἰξ ουἹὰ ὑσγονς δἷ5οὸ (μδὲ ποὺ ἄδην {πεῖς 1 τά, 
πος σοηνοτβίοη, δηὰ τηυβί βίγεησίῃεη ποῖσ Ὀτείῃ- 
Τοῦ -- Ὑ ΠΙΟΣ ἰδ τυ σῇ τλογα ἴδῃ ἰΒΊΟΥΥ͂ ἩΤΑΙΓΔ ΙΒ 
πα Ῥδρδὶ 1 {81}}}1515 σου Ὀὲ Πρ ἴο δάἀπιξ, 

νετ. 32. Ἰωοσὰ, τὶτὰ [60 1 8πὶ ΤοδαΥ, εἴς. '[π 
Ἦϊ5 βδεῆβε οὗ βίγεηστη, Ρεῖεσ οδϑδίβ ἀουθδῖ ὕρου [Ὡς 
ὨΘΟΟΒΒΙὙ οὗ οὖν 1 ογὰἶβ ρεποη ἔοσ δ. ΤῊ 
ςοηνοσβαίίοη αἰ 5 βυ Πσ ἜΠΕΥ ἔτοσα δαὶ τηςῦ- 
ποπεὰ ὉΥ Μαίζεν δηὰ Μασκ, ὙΠ οσουττεᾶ 
Ἰλῖεσ, 8 τε {πὴΚ. “1 τῆςς,᾽ 15 ΞΡΟΟΙΆ ΠΥ 6 πι- 
Ῥδμδῖς, δῃὰ βῆονβ ἴπαλί Ῥεῖοσ γερδγὰβ ἴῃς σὰ 25 
τῆς βουγοα οὗ 5 ἔθεϊ ηρ οὗ βισοηρίῃ. Βαϊ τ ἤση (᾿ς 
(Π|4] σάπιε, ἢς ἔο]ονσεα ΟὨΪΥ δίδσ οὔξ, ἀνα ἔτοσῃ 
18ς βουγοε οὗ βίτεηρτῃ. 
εν. 34. Ῥοΐοσ. Νοί ϑίτηοῃ. Τλε πᾶτης 5ὶῷ- 

πἰβοληΐ οὗ βἰεδαξαβθίηθβθϑ 5 οοηϊγαβίεα ὑπ Β15 
οοηάεαςοί. ᾿ 

ψεῖβ. 35-.,3.. ἽΝΑΕΝΙΝΟ ΙΝ ΒΕΟΑΞῸ ΤῸ Οὐτ- 
ὝΑΚ. ΒΑΆΝΟΕΒΒ, Ἰεδάϊηρ ἴο ἴῃς ἰηοϊἀδηΐ οὗ ἴῃ 6 
ἴνο βϑνοσάβ. δου ας τὸ ΤὰκῸ. 6 Ἰοῖη 1 8 
ΟὨγοο]ορίοδ!ν ἢ ταὶ ργεοεθβ. ΝΟ οσγάοχ 15 
ΤΏΟΙΟ ῬτοῦΔ]ε, δηὰ ΤΠογς 15 Ὧπ ἀρργορσίδῖς σοῃ- 
πεοίίοη οὗ μουρῆξ ; ἴο [π6 ἀεβοτρθοη οὗ ἐμτοαγαῖ 
ἀδηροτ Ἰυβῖ τηδάς, οὺσ 1,οτὰ δαὰς [μαϊ οὗ πηρεπὰ- 
ἱηρ σεζυαγαἶ ἀΔΏρεΥ. 

ΕΓ. ἸΣ ᾿Απὰ ᾿9 δαὶὰ ποΐο ἔμοπι. ὁ Νοῖ στους 
Τεᾶϑου ὅδνε 1 βροΐκεὴ οὗ ψῇῆδῖ 15 80 τηοσηεηϊοῦβ 
(νεῖ 5. 31-4); ΙΟΥΓ ποῦγ, ΘΠ 1 ΔΠὶ ΠΟ ΙΟΠΡῸΣ 
αἰ γου, γουῦ Ξλίοη Ὑ111] Ὀ6. αυς οἴδετνβα 
[ἴλη Ὀεΐογα ; ἴτας ΠΟῪ σΟπλε8 ἔοσ γοῦ ἃ ἔμπης οὗ 
οἂτε ἔοτ γουγβεῖνοβ δῃὰ οὗ Ἵσοηδίςος᾽ (Μεγει). - 
ὝΘΙ Ι δβοιΐ γοῦ ζοσίε, εἴς. ὅ6ες σμδᾶρ. ἰχ. 1-6; 
Χ. 4; Μαιδεν χ. 9. Ῥαγίίηρ ἔγίεπὰβ ἀσὰ νοηὲὶ ἴο 
ἄν ε!] οπ ἴῃς ρ᾽εαβυγεβ οὗ ἴῃς μαϑῖ; 50 οἷὖχ 1, ογά 
Ῥοϊηΐβ ἴ8επὶ ἴο τῆς πις οὗ (Ὠεῖν ἄτϑῖ ὑγεδοῃίηρ ἴῃ 
Οα]πες, ἤδη τῆς ἰφαϑὶ Τᾶσε ψγδ8 ϑυρετῆιουβ. [ἱ 
που]ὰ Ὀς ἀἸδετεηϊ Ὡονν. 

γεῦ. 26. ἸΤβοσοΐοσθ, ἡ. 4., ἰπ σοῃβεαῦθεπος οὗ 
[μεῖσ σερΡΙΥ. - [δῇ αἷτὰ ἴδϊο ΣΣ. Τὰς ῥγεοῖβα νοτὰ 
υϑεά ἴῃ τὴς Ῥγοβι Ιου οὗ σἤΔΡ. ἰχ. 3. -- Εο τλδὶ 
μδιἢ) ποῖ, ἡ. Ζ., Ῥυΐβα ΟΥ̓ ΤΔΪοῖ, Ιοῦ Ὠἶτὰ 5611 ἷδ 
οἷοῖο (΄ ουΐεῦ ψαιτηθηξ᾽), ὨδΟΌββΑΥ 48 ἰπδί ἴἰ5, 
διὰ ὍΠΥ 8 εοσχὰ, τ ΠΟ ἢ 18 ΠΟῪ ΤΟΤΕ ἱπάϊξροηβα- 
δὶς τη οἹοϊηίηρ. Οπς σἢο μδὰ ποῖ ἃ βινοσζά, 
ταὶ ϊ 5111 Βᾶνα ἃ ρυγβο, ἀπὰ τἢυ5 ποῖ ὈςῈ ΟὈϊ χεὰ 
ἴο 5611 5 εηἴ ; ἃ Ροϊπξ ονεγοοκεὰ Ὁγ ἴδε 
τεπάοπηρ οὗ ἢ Ε. Ν. ΤῊ 5 ποῖ ἴο θὲ ἴακθῃ 
1ΙΈ ΓΑΙ Υ, ΠΟΥ γεῖ 4] ρου Δ ]}1γ, 45 ἰπουσἢ ἴῃς ρυτϑς, 
γν8}1οἴ, δηὰ βπογζὰ παᾶ δαςΐ ἃ βρ ] γζ4] ϑἰρτῆοδ- 
τίοη ; Ὀυΐϊ ἔπε ψῃοὶς 185 4 ρυτγαῖϊνε 5εῖτπρ ἔοσι ἢ 
οὗ [ὰς ἔαςϊ [δῖ Βεποεέογιἢ 86] {-ἀσέεποα σουϊὰ Ὀδ 
{πεῖν ΟὨεξ πεοθββὶτυ, ἴῃ νον οὗ [Ὡς ουὐϊινατὰ Ρ6Γ}}5 
ὙΪΟ σπουἹὰ οομὴθ ὕὉροὴ ἴμοπι. ΤῊ15 ΟρΡοβεβ 
τῆς Ὡοῃ-τοϑιβίδηξ ΤΠδοσγ οὗ ἴδε Οὐδκοτῖβ, δπϑπὰ 
Αἶδο (ῃς νἱενν, ἴπδὲ ἕοσος σδῃ θὲ δεὰ ἀσργσεεήυεῖν 
ἷπ [8ε οδυβε οὗ Οσιβῖ; βεϊξςἀδίεπος Ἀἰοτς ἰ5 ἢ 
αυεσϑοῃ. 

ἍεΥ. 27). ἘῸΣ ΤΑΥ͂ ἴο γοῦ, εἴς. ΤῊΣ οουγϑα 
οὗ τεδβοηΐηρ 15: [6 τῆς Μαβίοσγ 15 (Ὁ Ὀς σϑοϊκοπϑθὰ 
ΒΣΔΟΩΘ [89 ΤΌΒΒΟΙΒ, ἈΠῸ {18 Ὁ} Ὀς (δς 
᾿ᾶ86, 5ίπος ζῃ]58 ῬΧΟΡΏΘΟΥ οὗ βαϊδῃ »ερηξ ὃς ἔ]- 
δ|1εἀ, τδη γου, ΠΥ ἀἰδορ᾽εβ, πΔΥ ᾿γῸ}}] εχρεςῖ 
ΒΌΓΟἢ ΡΕΠ18. Νοῖϊοθ, οὖσ Τοσγᾶ βρεᾶκβ οὗ Ηἰϑ9 
ῬΟΒΙΠΟΣ ΔΙΠΟΩΣ πιδ᾽ εξδοῖοῦβ 345 βουμείησ ὙΏΙΟῺ 
τ οἱ Ὀ6. ΤὨδὶ [6 51}1658 Οὴς Μ45 ἐμ τεςκοηῃδὰ 
ΨΔ5 ὯῸ δοοϊάδσης. Τῆς δ᾽] υδίοη ἰο τῆς ϑπνοσὰ ἢ 
ἢδᾷ το τεΐεγεοα ἴο ἀεξεπάϊηρς ““νε ἔτοτῃη τ παῖ 
ν25 οοϊηἷης ὑροὰ Ηΐτ ; (ἢλὲ τηυβῖ σοῦ : Ζ0Σ 
[λα τ λλοΣ ΘΟΠΟΘΧΏΘΙΟΝ ΣΏΘ, ἑ. 4., τυσ  τἴδη οΥὐ ἀσῖοι- 
τα ποα σοησοογηϊην τὴς, Βα. ἃ {]ΔΊυιοπῖ, οὐ "ἐπα." 
Ἐνετυτΐης τυττἴδῃ οὗ ἴῃς Μαββίδὴ τηυϑὲ Ὅς σοΙῃ- 
Ρἰ εἰεὶγ ξ1Π]|1ςἀ, ἀπὰ (μ]5 οοταρ] εἴΐοι 15 ἀρργοδοὶ- 
Ἰὴς. ἼΠςο οΤοπιίηρ οὗ (δὶβ δηὰ ρσονδὸβ ἴδδὶ (δς 



ζΒΑΡ. ΧΧΙΠ]. 39-53.] 

ῬΤΟΡΒΕΟΥ οἰϊεὰ (τὶς ἢ οὖσ 1,οτὰ ΟΧΡΓ 55}Υ ΔΡΡ]168 
ἴο Η 5618), Μ111 θῈ βρεθεῖ ν ἔ}811εἀὰ. 
εν. 28. Τιοχὰ, ὈΘΟ]ἃ ΠΘΥΘ ΔΙῸ ἔψο δνοσάμ. 

ΘὍΟΙαΒ, μοὶ Κηΐνεβ υβεὰ δἱ ἴῃς ἔδαβί, ὑῬσο Δ ΌΪΥ 
ὑαϊοηείπρ ἴο τῆς αἴβοῖρ]ε8. Τῆς ΘΔ) 1] 6 δη5 οἔΐεῃ 
ττνε]εὰ ἀγαθά, δηα ροβϑιΌΙΥ ὕνο οὗ ἰῃς ἀ15ς1}165 
μδὰ τῆυβ ρῥγονϊἀφα {Πευγβεῖνεθ θδοδυβα ΠΟΥ 6χ- 
Ῥεοοϊεα ἀδηρεσ ἰδὲ πὶρῃῖ, --Ἴς 15 ὁπουρῃ. Τῆς 
τοΐεγθησα ἰβ Ὠοϊ ἴο ἴῃς ΒΌΠΙΟΣΘΠΟΥ οὗ ἴη6 ΘΑΡΟΙΒ, 
Ὀυϊ ἃ ταλ]ὰ τὐγηϊηρ ΔΊΤΑΥ ἔγοτῃ ἔυγΒο  Ἔχρ] δηδίϊοῃ 

ΤῊΗΕ ΟΟΘΡΕῚ, ΑΓΓΟΟΚΌΙΝΟ ΤΟ ΚΕ. 487 
ἴῃ νίενν οὗ {πεν ἔδιυτε ἴο υπάετβίαπά. “Ὑπὸ 
ΒΓ Β᾽᾽ ΕΓ οὗ γ0 ἀν} ἴῃ ἴῃς ϑρ᾽ τῖϊα] οοηῆὶςοξ 
Ὀεΐοτες Ηΐπι; οὗ 8 Ης Παὰ ᾿ι8ῖ Ξροκεη, θυϊ {ΠῈῪ 
[Αἰ]εὰ ἴο τεοορηΐζε Η15 τηδαηῖηρ. --- Τῆς ἀϊδοουγϑθα 
τεοογάςδα Ὀγ ]οδη (χὶν.--χν"}.), ργορδῦΌν ἐο]ονεὰ ; 
ἴδ οὐ τῆς νᾶῦὺ ἴο Οεϊμβεθδηθ, ἴῃς βεςοηά 
Ῥτεαϊοιϊίΐοη οὗ [ῃς υπξαι δέ] 685 οὐ Ῥεῖου δηὰ 
ἴῃς οἵδε αἰ5ςερ]65, τερεὶ!]εὰ ὈὉγ ἔπε ἃ]. 8666 
ου Μδῖί. χχνὶ, 31, Ρ. 216.0. ΤΒεβε ἀγα ρδϑϑεὰ οὐὃσ 
Ὀγ [κΚο. 

ΟΗΑΡΤΕΚ ΧΧΙΠ, 309-53. 

786 ρομγ απαᾶ 1664 “44γγεδί τη Οσίλοθη, 76. 

39 “ 

41 γὲ δηΐοσ ηοΐ ἰηΐο ἰθιηρίδίοῃ. 
[δεῖ δρουξ ἃ βίοῃθ᾽ 5 οαβί, δῃὰ “Κηθοὶεαὰ ἄοόνῃ, δηὰ ρῥτγαγϑβά, 

42 ϑαγίῃρ, Βδίδοσ, 18 του ὈᾺ ψ 1], τολονε δ [18 σὰ ἔγοῦλ Π16: 

ΝῸ δε οσαῆηβ ουΐ, δηὰ ψαηΐ, ὅ85 6 ψὰ8 Μοῃΐ, ἴο  [ἢς 4 Μίδις πανὶ. 
ταοιηΐ οὗ ΟΙῖνεβ ; δηὰ ἢϊ53 ἀϊβοῖρ]65. 4150 ἔο] ον θα Βϊη,. 

40 “Απά ψῇδῃ ἢδ νγ»ὰ8 αἱ ἴῃς ρΐδοθ, 6 βαἱά υηΐο ἴῃ δη, ἦ Ργδγ [ῃαΐ; ὅμαρ καὶ 

Αμά ἢς ψ5 νι πάγαννῃ ὃ ἔγοτι 

Χὶν. 26: 
οοιρ. δα 
χνὶδ. 1. 

371) 1οδῃ 
χνιὶὶ. 2. 

4 ες Ματτ. χχυϊ, 
3646; 
Μὰλκκ χχίῖν. 
412-42. 

τ. 46) 8βε6ὲ 
43 Ὡδνογίθ6 658, ποῖ ΤΥ Μ11, θαΐ τῆϊη6, θῈ ἄοῃθ. Ἀπα 1Πογὰ δρ- νομὸν 13. 

ὁ Αςῖβ νἱΐ. ὅο. 
ῬΡεαγεά 7δῃ δηρεὶ υηΐο δῖηι δ ἔγοτῃ ἤδανθῃ, 5 ὙΟΠρΡΊΒΘΗΙΏρ, Ὠ1ΠῚ. 7 5:6 Μαῖι. 

Φ . ᾿ Ξ ἴν. τι. 

44 Διὰ σΡὈεῖηρ ἴῃ δῇ ΔΡΌΩΥ Ὧδ ὈΓΑΥΘα πλοῖα ΘΑΓΠΘΒΕΥ : δηα ἢ 15 “ (οπῖρ. [ομα 
.27) " 

βοαὶ Μὰ 57 85 ἰΐ ΨΕΙΟ στεδΐ ἀτορβ οὗ Ὀ]οοα [4]]1ηρ ἄονη ἴο ὃ τῆς ν. 7 

45 φστοιιηᾶ, Απὰ θη ἢδ τοβα ὉΡ ἔγοπλ9 ῥγδυοσ, δηὰ ψὰ5 οοὴδ 

46 ἴο 153 ἀϊδοῖρ᾽εβ, δε ὦ ἐουηά. [6 πὰ 5βἰδερίηρ ἴοσ βούσον, Δηᾶ 
8814 υηΐο ἴῃπειι, ΝΥ 516 6ρ γε ἡ στίϑε δηὰ ὃ ρσδυ, ἰεϑί γε δηΐεσ 3 ἃ σεν. ο. 
ἰηῖο τετηρίδίοῃ. 

47 Δπὰ 18 ψΏΠῸ ἢ γεῖ βρᾶῖβθ, Ῥεβοϊὰ ἃ ταυτυάθ, ἀηα Ὧς (Πζ ἐ Ματτ. χχνὶ 
47-6; 

νν 5 οδ δὰ 7π645, οὴς οὗ ἴῃς ἵνεῖνε, νεηΐ Ὀεΐοτε τὨςπλ,}5 δηὰ 15 Μαὰκ χίν. 
48 ἄγαν ΠΘΑΣ τυηΐὸ δϑυβ ἴο Κὶ88 ἢ. Βιυΐ 7658 5414 υηΐο Ὠΐτη, 

49 0445, Ρεϊγταγαϑῖ ἴθου ἴῃς 5οη οὗ τηδῃ ν τῇ ἃ [κ158 Ὁ 

3-δο 
ΟΗΝ ΧΥῖι. 

2. . 

Ώδη ἴΠ6Ὺ 
ΨὨΙΟΙ 16 ψνογα δρουΐ ΠΙτὰ 54 δὲ ψουϊὰ ἔο]]ον,, [ΠΏ 6 βα! ἃ πηΐο 

δΟ Ὠἰτα,}} [Ι,οτά, 5ῆ41}} ψὸ δῖα ἐν Ὦ ἴτῆ6 ϑνοσα ἢ 18 Δῃά οῃο 18 οὗ ἀπ τὰ: 

τῇδ βιηοῖς ἴδε βεσνδηΐ οὗ ἴῃ6 ἱρὴ ῥγιθϑβδῖ, αηά ουζ 19 οΚΓ ἢΪ5 τὶ ρῃϊ 
ΘΑΓ, ΝῚΙ 

52 

Απὰ 39 7685 δηβνεγαά δηὰ βαἰά, ϑυθοσ γε ἴῃ ἕατ. Απάὰ 
ἢς τουοῃμθα Ὧϊ5 δᾶγ, δηὰ Ὠδαϊεὰ ἢϊη. Τῆθδη 321 [65.0.8 5814 υηΐο 

τὰς οἰίοῖ ρῥγίαϑίβ, δηά ᾿οαρίαϊηβ οἱ ἴμ6 ἴδρῖςα, ἀηὰ ἴῃς οἰ 6γ5, ' 595 γεῦ. 4: 

ΜΒΙοἢ 32. εσα οοπλα ἴο 33 Ὠΐτη, ΒΕ 35 γε οοης ουῖ, 85 δρδίηβί ἃ 

53 (8161,2 1 ϑνογάβ δπὰ βίανεβ 35 ΝΏΘη 1 ννὰ5 ἀδιὶγ σι γοῦ 
ἴῃ τὰς ἴοπιρίο, γε βίγεϊο θα ἔοσ ἢ πο 57 ἢδηάβ δραϊηϑδί τὴξ: ὑαυΐ 
[815 15 ἢ γοῦγ Ὠουγ, δηὰ " 6 ρον θοῦ οὗ ἀδυκη 688. 

1 υηΐο 
δ ἢἣ6 νίϊάτγεν ὮΙ π]5ε1ξ 
δ »,ηῃν σφε ζλο»τζὴες γέαα ἴο τοτηονο 
Ἷ θεσδῃις 8 ὍΡΟΙ 9 ἔγοιῃ ἢ 18 

11 τι γα δηΐου ποῖ 
14 07 νιᾺ3 ἰθδαϊηρ' ᾿ῃ 6 πὶ 16 λῃὰ ἢ6 
ΣἹ φκε δεσέ σε Ζλογίζέες ορτέξ αηϊο Ὠἶτα 
22 Βυϊ 1. Απάὰ 32 τηδί 
386 ΤΟΡΌοΣ 36 (Ὁ 8 

4 αῃὰ ἢδ Κηφεϊεα ἄονῃ δηὰ ργαγεά. 

»ε (οι. 
Μαῖῖ χίν. 

2 (δε 35,41: [οΒα 
. 37. 

Ν (οἱ. 1. 13’ 

6 μηΐο Πΐπι 820 Δηρε] Ὁ ὉΒΙΡ. τἸεὰ 
10 6 σᾶτηθ δηά ἘΡΆ. νἷ. 12. 

18. ἐὰφ δες στε, λογεζίες ογεξ Απὰ 
16 Αηὰ ψιὭεδῃ [ΠΟῪ ἰῃαΐϊ 

18 ἃ σεγίδ ἢ ΟὨ6 19 τοοῖς 
38. σλϊηϑὶ ιν: 
51 βιγεϊοδεά ποῖ ξοσίἢ γουγ 
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ΟΟΝΤΕΝΤΘ. [κκ6᾽5 Δοσουπὶ ῥσγαβαηΐβ δῖ ὨΕῪ 
δηα βιστι Κη ἀςίλ115, αἰ που κἴ 18 ὉΠ ου ἴδῃ 
ἔμοβε οὗ Μδιίῃεν δηὰ Μαιίς.0Ό [τ (6]]Πἔἰῶρ οὗ οὖ 
1 οτὰ᾽β ἄροηυ, [κὰ αἰοης πιεητοη5 ἴῃς αἰδίδηςς 
ἴο ψδϊςῦ Ης νἱτδάτεν, ἴῃς Δηρε]ς αβϑιβίδπος δηᾶ 
(6 ῬΠΥ510Δ1 τεβο 58. [Ι͂ἢ ἴῃς δοσουηΐ οὗ τῆς Ὀ6- 
τσαγαὶ ἴθεσα ἀγὰ ηϊογεβίηρ Ρεου] ] Υ 65. 

Εἴ8. 43, 44 ἅτ6 οὔτε α ἴῃ βοπὶς οἱὰ δπὰ ἱτὰ- 
οσίδηϊ πηδηυβοσρίβ δηαὰ Ὀγ βοῖὴς οὗ (ὰἢς ἔδίῃοτα. 
αἱ {ΠΕῪ ἃγε ψΟ6]] δυρροτίεα δηὰ ποῦν τεοεϊνεα ΌῪ 

ΠΕΔΙΪΥ͂ 411 5. ῃοῖλσβ. Ονεοῖ-Ζοαΐουβ Οσίμοάοχυ 
ἐΑ]εὰ τὸ ὑυπάετϑίαπμα ἴδ ἀπὰ Ὠεηςς ἐχρυηρεά 
τπδπὶ ἢ ΒΟΙ 6 ΟΟΡΙ68. 

ψεῖβ. 239-46. ΤῊΞΕ ΑΟΟΝῪ ΙΝ ΟΕΤΗΉΞΕΜΑΝΕ. 
ϑες οἡ Μαῖϊ. χχυϊ. 211-66. ν ε ποίϊσε. ἤδσα ΟἿΪΥ 
ὙΠΑϊ 15 Ρεου αν ἴο [υΚ6᾽5 παττγαῖϊνε. 

νεῖ. 39. ΑΔ 89 ψὰ8 ψομπῦ (σοιρ. χχὶ. 2)).. Ρε- 
ΟὐἼᾶγ ἴο [κς, Ὠἰπιηρ ἰδ Ης νεηΐϊ ἴο 4 ῥΐδαςε 
ὙΠ ετα [υἀλ5 οουἹὰ πα Ηϊπι. 

γεν. 4οθ. Αἱ ἴδιο γη]δοθ. Α νε]]- πον ῥΐδοα ; 
ῬΕΓΏΔΡ5 δἰσεδαν Κπόονηῃ. ὉῪ πδπὶς ἴο γεδάευβ οὗ ἴῃ 6 
(σοβροὶ. Ηδξεηςε ἴΠε οπϊϑϑίοῃ οὗ [ἢς ὩΔηΊ6. 
εν. 4τ. ὙΙάσον Ὠἰπιδοῖ, 11, ὁ τγὰ5 Ὠ 561} 

ὙΠῆάγανη.᾽ γα ΟΥ̓ ἰῃίουηδὶ δηρυ ἢ, ΒΟ. 
ΒΌΡΡοΞβα. --Αὐοσΐ 8 δἴομθ᾽8 οαδ'. Νοὶ 80 [ἈΣ 45 
ἴο Ὀς ουὲἕ οὗ Ὠδατίησ. ΤῊ]5 85 ΡγοΟΌ Δ ΟΪΥ ἴα α15- 
ἴδηος ἔσομι τῆς ἴἴγες ἀἶ5ς. 1} 0165 (Μ αϊῆεν, Μασκ), 
ποῖ ἔτοτῃ τῆς τηδὶπ ὈΟάΥ, πος ἐπε πεχί οἴδιιβα τὰ- 
ἔετϑβ ἴο ννδϊ ἴοοϊ ρἷδςε ἴῃ Η!5 βοϊ!τυᾶς, δηα νοσβ. 
4ς, 46, ἴο ἐῃε “άγεε ἀ15ς]1Ρ]65. -- Εο Κηθοϊθὰ ἀον. 
Ῥεσυϊαγ ἴο Γυκα. 

Μεγ. 42. Ἑαῖμοσ, εἰο.Ό Οοάεῖ: Τκο, Πκα 
Μασ, ρῖνοβ ΟΪΥ ἴῃς ἤχβί Ῥγάυθσ, δηὰ σοηῆηα8 
Ὠτη56 1 ἴο ἱπαϊοδίϊῃης ἰῃς ΟἿΠΕΓΒ 5 ΠΊΠΛΑΓΙΪΥ, Ὦ116 
Μαιΐπενν ᾿πἰσοάυοεβ υ58 πιοσε ῥτοίουμαϊν ἴο {δε 
ῬΓοργαβϑίνα βῖθρ5 ἴῃ ἴπ6 βυτἸβϑίοη οὗ [65115.᾽ 

ει. 43. Ἀρροαχϑὰ ππῖο ἷπὶ δὴ δηδοῖὶ. Αἡ 
δοίυδ] σοπηΐηρ οὗ δῃ δηροὶ, ποῖ πλευοὶν ἃ ΞΡ ΙΓ [4] 
δοςδϑϑίοη οὗ βίτθηρίῃ. Αηρεὶβ παὰ ἴπυβ πλΐη8- 
ἰεσεα ἴο Ηϊπὶ δῖ Η:5 ργενίουβ ἰετηρίατοη, δοοοσά- 
ἱπρ ἰο Μαἕῃδοεν δὰ Μδῖζκ, 5ο ἴπδλϊ ἴξ σοδῃηοί Ὀ6 
ΒΔ] [παὶ ἴῃς ποίίΐοηῃ 18 Ῥεοι ᾶγ ἴο [ὺκ6. ΗΟΥ 
Ηε ν"ᾶ8 βισεηρίπεηςεα ἰβ ποῖ 50 ο]εᾶγ. ϑόσλς {ΠῚῈΚ 
ἢ νγῶ8 ἃ ῬὮΥ5101] βίγεπρσιπεηΐηρ, ἴα ΠρΡΑΓΌηΡ ἴο 
Η!5 Ὀοάγ, 580 ονεγ οὶ πιὰ ἴῃ {ἢ 15 σοπῆϊςϊ, ΠΟῪ 
ῬΟΥΟΙ ἴο ἐπάυσο, ἴο ἀσὶηῖκ ἴῃς σὰρ ὙΠ ἢ πουἹὰ 
ποῖ Ὀς τεπιονεα. ΤΆΪΒ 15 ἑανογεὰ Ὀγ ἴῃς ἔαος ἰῃδὲ 
[ῃὴ6 ρῥχανίουβ τη] ΒΑ ἢ τγ8 ἴο Ηἰ5 Ὀῃγϑὶοδὶ 
ΨΔΠΪ5. ΟἸΠΕΙΒ ἀσδίη Ῥτγείεσ [δῖ (ἢς ΠΟΙΥῪ 83οὰ] οἵ 
ΟἿΣ ΓΟτά, πο 5εϊζεὰ ὈΥ ἰδ ἱπίεηδβοβί ἔβεηρ οὗ 
ΒΌΡτίηΡ, νγὰ8 βίσεησίβεηεαὰ ὉΥ τἢ6 ὈΠρΡὨϊΕπίηρ 
Ρτοβρεοῖ οὗ ἔπαγε ἸοΥ, ργεβεηϊοα ἴο Ηἰπὶ ἰῇ βοτὴδ 
ἍΑΥ τῆοτο νἱνίαὶν Ὁ ἴἢ6 σομηΐηρ οὗ ἴῃς δηρεὶ. 
ΝΕΙ͂ΛΟΣ οὗ ἴπ65ς 15 ἱἹποοῃβιβίδης ψ ἢ ῬΤΟΡΟΥ νον 5 
οἵ ἴῃῆς Ῥεζβοῃ οἵ (Ὁ σιϑῖ. [Ι͂ἢ ἔδοϊ 1 15 β: πη ρ]οϑῖ ἴο 
ΒΌΡΡοΞΒε [παῖ θοῇ Ὀοᾶν δπὰ 5βομ] γτεςείνεα ἀἰϊσεςὶ 
ΒΌΡΡΙ65 οὗ βίγεηρτῃ 1 1Π|8 ΒΟῸΣ οὗ ἀξερεβῖ {τἰΑ]. 
-- » }ὲ [Ἀ1η1κ τῇ πιοβὲ παίυγαὶ ἴο ρίδςοε [ἢ 15 βίσεηρίῃ- 
δηΐηρ Ὀεΐψεεη {πὰ 37. δῃα “εερηαῖ ὈΤΆΥΘΥ, 51ης 6 
ποτε ἂὔὰ ἱῃαϊοδιίίουβ ἴῃ τς {0116. δοσουηΐῖβ οὗ 
Μαιίῆεν δἀπὰ Μασὶκ τμαὶ ἴῃς ᾿ηἰθηβεβῖ σοηῆϊοϊ νν88 
Ραβϑβϑεά με ἴδε βεοοηπα δηὰ τηϊγα Ῥυαυεὺβ ἡγεσα 
υἱζετγεά, 

εῖ. 44. Απὰ Ῥοΐηρ ἱπ δὲ ΤῊ νγᾺ5 
σεν ἴῃς σοπλὶηρς οὗ ἴδε δῆρεὶ. Ουζγ 1 ογὰ τνᾶβ 
δίτοηρίπεοηεά ,“Ὁ» [15 αρομγ ΟΥ ΠοηΗϊοῖ. ΤῊς δτγδῖ 
Γεβὶϊς οὗ ἴἢ6 5. Γοηριὶαπῖηρ τγ͵ὰϑ ἴπδλὲ Ηθ ῥὑσχαγϑᾶ 
ἸΏΟΣΤΘ ΘΔΙΏΘΒΌΪΝ, (ἢ6 ἤπδ] τεβὰϊς τνὰ5 σοπιρίεῖα 
ταβὶρηδίίοη Δηα νἹΟΪ ΥἹΟῚ 5 νυ} ἰπρ ἔοτ ἴπε Ὀδίσγανεσ. 
--͵απὰ πἶδ ανψοδξς ὈΘΟΒΙῺΘ 88 ἰΐ σοσθ, εἰσ. Τῆς 
ΘΑΒΥ Δηα πδῖυζαὶ Ἔχρ᾽ βηδίοη 15, [δὲ 25 ἴδε γϑβυὶξ 
οὗ ἴΠ6 ΔΡΟΩΥ Ηἱἰβ5 βννεαῖ Ὀεοᾶπὶς ςο]ογοαὰ συ] ἢ 
ὈΊοοά (ποῖ Ῥυζγε Ὀ]οοά, εποα ὁ 85 ἔξ γετθ Ἶ, δηὰ 

ΤῊΗΕ ΟΟΘΡΕῚ, ΑΟΓΟΟΕΚΌΙΝΟ ΤΟ {ΚῈ. [(ΒΑΡ ΧΧΙΠ]. 390-53 

ξ611] ἰῃ στεαὶ οΪοἱβ ἴο δε στουπᾶ. ΝῸ οἴδιεσ βεῆβς 
Δοοοσὰβ 80 ψ͵ὸΟῚ ψ ἴδε ἰδηρῦλρε υδεᾶ. [Ιῃ- 
βίδῃοεβ οἵ ὈΪΟΟαΥ͂ ϑνεαῖ δᾶνα οσουϊτεά 5ἴποξ. 
νεῖν οἵἴμεσ νίενν [2115 ἴο ρῖνε ἃ βυβῆηοϊεπί οἸϊπιαχ 
ἴο 1κο᾽5 ἀσβο ρου δηα 5ε απ ἴο [81] Ὀδῖουν [6 
αἰρηϊν οὗ ἴῃς σοηϑϊςϊ {Πεγὰ ἐπαυγεὰ “0, τς. 966 
ποίε5 οἡ Μαίζϊον. 

Ἄεῖβ. 45, 46. [ἀκ 15 ΕΓ ὑγίεξ ἰπ ἰῆεθα 
νΟΥ565, ἀηα νὰ τπηυδὲ ΒυρΡΡ]επιδηΐ ἢΪ5 δοςουηῖΐ ἔγοπι 
ἴποβες οὗ Μαίϊζδμεν ἀπὰ Μαῦκ. Ὗς ᾿δᾶσῃ ἔσομαι 
ἴΠε656 ἰπδῖ οὖσ 1 ογὰ σᾶπιὸ οποδ ἀπά δραΐῃ ἴο {Πε 
ἐάγεε αἰδεὶρ]65, ἀπὰ ἔουπᾶὰ [πεπὶ Δ5]ςερ. --- ΕῸΣ 
ΒΟΙΤΟΝ. ΤῊ ννᾶ5 ἴῆς οδιιϑε οἵ ἐποὶγ 5]6ορ. Τὺυκς 
15. ποῖ βεοκίηρ ἴο ὄἐχουβς ἴδει. ὅςεῈ οἡ Μϑίι. χχνί. 
40, 41. 

γεῖβ. 47-532. ΤῊΣ ΒΕΤΕΑΥΑΙ,. 866 οὐ Μαῖϊ. 
Χχνὶ. 47--6 ; σοηρ. Μαῖκ χὶν. 412-52; Τοδη χνυἹἱ!. 
242-11. 6 ποῖα ΟἿΪ ἴπε πον δηᾷ βι Πκίην ἀδ- 
1Δ115. 

ψεῖ. 48. 7αᾶδε, Ὀοίζαγοοῖ ἴμποπ, εἰς. Τὶ 
Ργοῦδῦϊν ἑοΠοννεὰ [Ὡς ᾳφυεβέοῃ τεοοτάεα Ὁγ Μαϊ- 
ἴπεν. ἷἴιτ 15 δα ἀγεββεὰ ἴο [υἀλβ ΌΥ πᾶτηε, δῃὰ ἰ5 
επιρμδίς τπσουρπουῦί, βεϊθηρ ὑεΐοτε ἴδε ἰσαίτοσ 
τῆς 11} δου Ὑ οὗ 5 ρυγροβε. Τῆς ἔοτγαι 
αι5εα οοἰποιϊὰςβ να τἢδλὲ υβδεαὰ ἴῃ ργεάδιοῦπρ της 
Ὀεῖγαγαὶ (Μαῖϊ. χνἱϊ. 22 ; χχ. 1:8 ; χχνὶ. 2, 45). 

γεν. 49ϑὥ. δὲν Ὑδϑδῖὶ νουϊὰ ζοϊϊον. ὙΠΕΥ ποῖ 
ΟἾΪΥ ψάΚε ὑρΡ, Ὀυΐϊ ψᾶκε ἴὸ δῃ υπαειβιαπαϊηρ οὗ 
ἴῃς οδ56. --- οὐ, ε.81} το διοΐΐο τι ἴλο εὐγοτὰ ἢ 
ἴῃ τῆς βᾶτὴς βριγϊ 25 ἴῃς οσουστεηςα οὗ νοῦ. 38. 

γεσ. ςο. Α οογίαίῃ οἱο οὗ ἴθ. ΓὰΚε ἴοο 
οὐἱῖβ Ῥείεγ᾽ 5 ὩΔΠΉα. --- Βἰρο θΣ. [Ἃ,ἀκὲ δηὰ 
Ϊομη δῖοπε πιδηίϊίοη νὩ] ἢ ἐδ 1ἴ τν88. 

γε. 51. βυοσ γὸ ἔδυ8 ἔδσ. τοῦδ δά- 
ἀγεββεᾶ ἴο 1ῃς ἀἴ50}Ρ165 : [κεἴ τε ροὸ οὐ δπὰ 
016] (15 τΠεὶγ ἀεβῖστι οὐ ἰακιηρ 6. ἴϊ 15 ἃ τη ]ά 
τορτοοῦ οὗ ἴῃ6 [ιδϑίῃ τιδς οἔ ἴπεὸ ϑιυνογα, ἀπὰ ἴπὺ5 
Ἄρτα ἢ Μαίῖ. χχνὶ. 52 ; Τ]οπ χνἹ. 11. ἌΝ τα 
ἴῃ 6 56η86 : [κὲ {Πδπὶ σὸ ἴδ ἔδσ (ἀπα πο ἔυτγίῃοτ), 
νε νου ἢπὰ ἃ αἰδεγεπὶ Ἔχρτεββίοῃ πογὸ. ΟἿ ΟΥ̓ 
ΒΌΡΡοΒΘΕε τῆς 50] ΐεσβ σεσε δαἀάγοβϑοα, δπὰ (μαὶ 
ἴῃς 86η86 ἰ5 : [εἴ της ρο, η{]}  ἢᾶνα Βεαδϊὶβα [ἢ}15 
ΙΔΏ, ΟΥ [οἴ πὴ6 9Ὸ 48 δι 45 158 πιᾶῃ. ΤῊ]5 5 
δτδτωτηδολ!ν ΡῥτΟΌΔΌΪς, ῬὰΣ ορροβεὰ ὉγΥ πε 
ῬῆγΑβς  δηβνετχεα.Ἶ --- Τουποδιϑὰ δὲ6 ΘΑΣ, εἴς. [ὑκς, 
ἴῃς Ῥῃγϑιοίδη, 8106 τη Οἢ5 115. ΤῊΣ ραβϑαρθ 
ἀοες Ὡοῖ οἸεαυὶν ἰηάδολία πον ἴῃς Βοα]ηρ τοοῖκ 
Ῥίαςε : ἮΝ Βεῖδεσ δ οὖσ ἴοσα 5 τους ἴῃς δα τνᾶβ 
ὙΠΟ] τεβίοσεα, ΟΣὁὍἨ πΊΘΓΕΪΥ (6 ψουπᾶ ἨὨεαλϊεά, οΥ 
ὙΠΕΙΠΟΥ ἴπ6 ΡΙεςα ουἱ ΟΥ̓ νγὰβ ἴδκεη ὕρ δηὰ τε- 
βίογεά ἴο 15 ρίαςα ἴὴ ἴδε θοᾶγ. Τῆς 1451 15 1εδϑὶ 
1 Κεῖν, 48 [6 ράβϑαρε σοηΐδ 8 Ω0 Ὠϊπὶ οὗ ρῥἱοκίησ 
ὋΡ. Τα ἢτβῖ βεεπὶβ ποσὰ ἴῃ Κεαρίηρ Ὑ ἢ [ἢ 6 
ΟΟΟΑΒΙΟΠ, ΤΟΡΓΟΒΘ ΠΡ Οὐ Τοτα 45 πιακίηρσ ροοὰ 
τῆς ἰοβ8 οσοδϑιοηδα Ὀγ ἴμε μδϑίυ Ζεὰϊ οὗ Ῥεῖοσ. 

ψετῖ. 52. Ομοίς χίοδῖδ. .. οἷάδσα. [Γυἷἱτς αἸοης 
ΒΡεΔΚβ οὗ ἴῃεϑε, δῃὰ [ἃ ΜὰΖἅΒ νεγὺ πδίυσαὶ (ῃδὶ 
βοῃὴς οὗ {εὰὶ βῃου]ἃ δοσοιηραην τῆς Ῥαπά. 
ϑοιὴς ἰπΐοσ ἔσοπι ἴῃς ἔδοξ οὗ 16 }Γ εῖηρ ἢχϑι τροη- 
Ὡοηδά δὲ {Π15 ροϊηΐϊ, [μαΐ ΤΠ6Ὺ Θηίεγεὰ πε ρξαγάξη 
αἴΐεγ τς Ὀδπα οὗ Τυ45. 

γεῦ. 53. Βαϊ τπὶθ ἰδ γΟΌ  ΒοῦΣ, δηὰ [6 Ῥονοσ οὗ 
ἀασῖηοθδ. Ατ δἰ υβίοῃ ἴο ἴῆς ἕαςὶ τηδῖ ᾿ξ ννὰβ πιϊὰ- 
ἰρδξ, σοπίγαϑίϊηρ {815 ἢ Η15 ἀρρεᾶσδηςς ὅν ὧν 
ἴπ {πε τεπιρ]6. ΤλΑσκη 655 τν8 Ἀρρσορτσίδϊε ἴο βυςῇ - 
ἃ ἀεοά, ἤδηςο 1 ψγὰ5 ἴῃ ἤοὺΣ ψὨιοΐ βυϊζεα τῆστη. 
Τῆς Ρᾶγδ]]εὶ ραβϑβδαᾶσεβ βρεᾶῖκ οἵ [ἢβ 85 ἃ {:18]- 
τηδηὶ οὗ ϑοτρίασο. ε (δεγεΐοσγε ἐχρδὶπ ἰΐ, 85 
τῆς ΠΟΥ ἀρροϊηίδα ἴο μετὰ ἔοτ σδσγγίπς ουἍἱ (ἢ 18 
ΜΟΥΚ. [5 Πίηδ55 845 δὴ ἤουὺζῦ οὗ τϊαπὶσῆς ἀατκ- 
τ655 88 Ὀυϊ ἃ δὶ οὗ [π|85 δρροϊπίτηεης, (ΟὉ- 
δόγνε, πόύανοσ, παῖ (πεν ἡ“ ἐεὶν εσος 121.) “ῬονΤΕΣ 
οὗ ἀδγκηθββ᾽ ἱμβεγοΐογε ρμοϊῃηΐβ ἴο ἴῃς Κίησάοτῃ οὗ 
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ἀλείκπαβθ. ὙΠΟΥ πέσ ἀοίησ [ἢ6 τοῦκ οὗ τῆς ἰο ἰῆδ τεϊαϊΐοη οὗ Οοά᾽᾿β ρυτροβε, τδὴ᾽8 ἌρΈΟΥ, 
ἘΝῚ Οης, δπὰ {δὲ ρόονοῦ ονὸσ Ηἰὶπι σψαϑ ἴῃς δηὰ ϑαΐδῃηϊς ΡοΨΕΥ. --- ΤὺκΚε ῬΆ5565 ον οεσ ἴῃς Ηἰρῶϊ 
ῬΟΝΟΙ οὗ ἀλγκηεβ8. ΤἬ8 οἴδυϑα βυρσρεϑίβ τγ8-ὀ οἵ (Ὡς ἀ5. 1 0165 δἀηὰ ἰπδὶ οὗ ἴῃς πακβά γουπρ ἤλδῃ 
ἰοῦ, Δηὰ 45 γοῖ ὑπεχρ δἰηςά, ἔδοῖβ ἴῃ τερατὰ (Μαῖῖ χὶν. 48--52). 

ΟΠΆΡΤΕΚ ΧΑΧΙ]. 54-ός. 

Ῥοίεγς εμκίαξ, 1} οοξογν ὅγ Δ Τρρμρίε ϑερυαριές. 

ΗῈΝ τςοοῖ {δ6γ ἴ Ὠϊπὶ, δῃὰ δα ἀζ», αη ἃ Ὀγουρς Ἀϊπὶ ἰηἴο “ πβηὶ τ βεῃ 

τ6 ΒΙρῺ ῥγθ5Ὲ 5 δουβε. δΑηά3 Ῥεῖοσ [Ὁ] ον δἴδγ οδξ., Ἀν. δ. νῖ. 

55 “Αμὰ ψῆδη πο γ Παᾶ Κἰπά]εα ἃ ἢγε ἴῃ ἴῃ6 πιϊάϑι οὗ ὅ τῆς [411,2 59: Μεις 
ἃηὰ ψεῖα βεῖ 4 ἄονῃ ἰορείμεσ, Ρεΐῖεσ δαὶ ἀονῃ διηοηρ ἴμοπιδ 7005 νι. 

54. ““" 

χὶν. 54: 

56 Βυΐϊδ δ οσογίδίῃ τηαϊὰ Ὀθμο]α Τ Ηἰπὶ δ8 ἢ6 δαΐ Ὀγ 16 ἔτγε,β δηὰ δξλττι πανὶ 

ΘΔΥΠΕΒΕΥ Ἰοοκοα ἀροη Ηἰπι, δῃὰ 564,9 ΤῊΪ5 πιδῃ νγᾶβ 4150 19 ὙΠ δόονσν τ 

57. ἢἰπι, Απά 3 Βα ἀδηϊδα Ἀἰπι,11 βαγίηρ, ὙΜοπιδπ, 1 Κπονν Ηἰπι ποῖ. ἰθ δ, ανν 
58 Απὰ «(ἴοσ ἃ {{ἰ6 νΏ116 ὁ δηοίποσ βαν ὨΙ, Δηα 5αἱά, ΤΏοι γί ὦ ὅς Μαιι. 

50 4150 12 οὗ ει. Απάϑ Ρεῖοσ 5αἰὰ, Μδῃ, 1 δῃῃ ποῖ. Αμπά δρουΐ Ὀρπιρ. ἴοδα 

[ῆ6. 8ρᾶοβ οὗ οὴης βΒοὺγ δἔϊεγ 18 δποίμευ 7 σοβα θη δἰ γηαα, ., Ακιὸ χῖ, ας. 
βδυϊηρ, Οὗ ἃ {γα 1}15 γελοευ 18 1380 νὰ8 ψ τὰ ἈΪπὶ ; ἴοΥ Ὠ6 ἰ8 1 

ὅο ἃ ἀδ.}|68η. Απά 3 Ῥεῖοσ βαιά, Μδῃ, 1 ἵζῆονν ποῖ δίς ἴδμου βᾶγ- 
δβϑῖ. Απά :πηπηιραϊαίεϊγ, ΜὮ116 ἢ6 γαῖ 5ρᾳΚθ, ἴῃ 16. σοοῖκ οΓαν,. 

6᾽ι Απὰ τἢς [,ογά τυτηδά, Δπα 5 ἰοοϊκοα προῃ Ῥεῖθεσ. Αμπὰα Ῥεῖοσ τε - ἢ Ῥῆρῳ Σὰν 

τηοτδογοὰ (ἢ6 νοχγά οὗ ἴῆς 1,οτὰ, ον 6 δά αϊὰ 1 υηΐο πὶ, 

62 " Βεΐίοτε ἴτε Ἵοοοὶς οσον,}8 ἴοι 5]: ἀἄδὴν πὰρ ἴἄχῖοθ. Απὰ ἢ δ τ: 34: 
Ρείεσγ 9 ψεηΐ ουξ, αηά ψερὶ ὈΙΕτ]γ. 

63 ἰΑμπά [μὲ πιδὴ δαὶ μοὶὰ 76βι5 39 τηοοκεά ΐπι, δῃ4 ϑ5πιοῖς ἡ σον ριον; 
64 ἀΐηι.31 Απὰ ψ ἤδη [Π6Υ δά ἈΠ Πα ο] 464 33 τα, [ΠΕ γ βίσγαοϊκ Ὠϊπὶ ΕἸ ΝΗ 

χΥΣἹ. 22, 22 
οὨ ἴῃ6 ἔδος,3 δηὰ δεκεά πίη, βαυΐίηρ, ΡῬσόορῆδϑυ, γῆ. ἰ5. 1ἴ τῃδί 

ὅς 5ιηοίς 3 166 Απά τδηγ οἴμοσ {πίπρϑ ὁ Ὀ]Αβρῃθιηοιιϑὶυ βράαῖα ἢ δραὶ πρὸς 
[Π6Υ ἀραϊηϑί ἢ η,.35 

3 Βυϊ 1 Απὰ [Π6γΥ 5εϊζεα δ ρουτί 
4 δὰ 5δἱ δ οαἵ ἴῃ (6 σηϊάϑὲ οὗ (ἢ 6η) 6. Απὰ 
Ἴ βϑείηρ 8. ἴῃ (6 ἸΙρῆϊ οὐ ὰς 3γεὲ 9 Ἰοοκίηρ ἀροη πηι, βαϊὰ 

10 αἷφδο τῪδϑ 1 σἦσ ὀεεέ αιεΐλογζδς ον Ὠϊτα 15 ΑἾ50 τί Οη"δ 
14 πα 16 ζριςογΖ α150 
1 ον τἢδϊ ἢθ 5Ξαἷὰ 
10 ἐκὲ δεεΐ σεΐλογίζέός γεαά Ὦδ 
41 πὰ Ῥθδῖ ἢϊτη: 

185 δῇϊογ [6 βρᾶςα οὗ δῦουϊ ὁπα ἤουγ 
26 ἃ (σεοο7αἶρρ᾽ ἐο ἐδέ δετέ ατ:10711165) 
18. ζὰε ὁσεί αμέλογιζες ἐρσέγί 1Ώ15 ἀΔΥ 
30. γ.ὲ ὀεε σμεέλογίζέδς γοαα Ὠϊτα 
3. Απὰ (εν ὈΠαξοϊἀεα 
35 γὰε δέεέ αμείλογέζέες ογεζ ἸΏΘΥ βίγαοϊς ἢἴπι ἰῃ ἴῃ6 ἕδοα 
3. ἢς [δῖ βίγυοκ 36 ρᾶᾷκε ἴδεν δραϊηβί ἢΪπ|, γον} ηρ Ὠΐτη. 

ΟΟΝΎΥΤΕΝΤΘΕ. ἴα ράᾶ5565 ΟΥΕΙ ἴῃς Ἔχδσηϊηδίίοη 
ΌγΥ Απηδ5 ([οδη χυν !. 190-24), ἴῃς βυ βεασυεηῖ εχ- 
διαϊηδίίοη Ὀδέοτα Οδίαρῃαβ (Μαῖϊ. χχνὶ. ς)-66; 
Μαϊκ χὶν. 5}. 34), εἰνὶηρ ἱτητιεαϊλίεὶν ἢΪ5 δοσουηῖ 
οὗ Ῥεϊεγ᾽8 ἀδηΐδὶ, [6 η πιοπεοπίηρ {μὰ τηοοκίησ 
ΜΏΙΟΒ οσοσυχταα δὲ ἴμ6 οἷοβε οὗ ἴῃ μέρἀξ Ἔχδυηϊηδ- 

δοσουπί (νεΓ8. 63.066) Δ5 ΤΟΙοΓΓ Πρ ἴο (ἢ 584Π)6 Οὐ- 
Οουγγθηςς ἡλιγαῖςα ὃν Μαίζπεν (χχνὶ. 67, 68) δηὰ 
Ματῖκ (χῖν. 65). Οη ἴδ “άγεες Ὠδαγίηρβ, 58εὲ6 Μαίξ, 
ΧΧΝν). 57, ἀπά (Π6 πεχὶ ββϑοϊίοη. 

γεΥ. ΤῈ9 ΒΘ Ὦ-οσίθδθ δ ἤουδο. τἵὐπάουθί- 
εν Οδιαρῆᾶβ 15 πιδαηΐ, βίποα ἰἢς οἴμεσ Ενδῃ- 

ἄοῃ "εΐοτε (διαρῆδβ. ΤῊΐβ οτάοσ ἰηπἀϊοαῖδα τπαὶ 
[δες ἀεηΐα}]5 οσουττεὰ Ὀεΐγγεεη ἴῃς βγϑὶ δχαιηϊηδ- 
οῃ δπὰ ἴῃς οἷοβε οὗ ἴῃς βεοομά. Ασοςρείηρ ἐπ ΐβ 
γίενν, νὰ δηὰ πο αἰ οαΪὙ ἴῃ τεραγάϊηρ ΓκῸ 8 

Ε]1515 ἄρτεα ἴῃ τρλκίπρ 5 ἤοι86 τῆς βοαῃα οὗ 
οἰοτ᾽5 ἀδη]αὶ. 
 εῖβ. 55-62. - ῬΕΤΕΚ᾽5 ὈΈΕΝΊΑΙ, ΟΕ Οὐκ [ΟΚΏ. 

ἘρῚ ἃ οοϊῃρδγίϑοῃ οὗ ἴῃς νατίουβ δοοουηῖβ δηά 
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ἃ φεμεσαὶ νἱενν οὗ ἴῃς οσουγεηοθ, 5ε6 ποίεβ οἢ 
Μαῖϊ. χχνὶ. 69--75 ; σοωρ. Μδικ χὶν. 66-72 ; [8 
ΧΥ. 16-18 ; 25--27. 

Ψετ. τ5. Εἰμάϊοὰ. 1,}1., “ἸΩπάϊοὰ δτουηὰ ;᾽ ἃ 
Ἰατρε Ὀτιρδΐ ὅτε 5 τηδάς, να ἱπξοσ. ΑἹ] οἵ ἴδε 
ἘνΔΠρΟ 815 Ὀυϊ Μαιθεν τηοποη ἴἢ6 ὅτε, Ὁυς 
Ματῖ ἀοςβ ποῖ βρεᾶκ οἔ 118 Ὀεΐηρ Κίὶ πα]εὰ, --- δα 
ἄοτγη. 50 Μαῖΐζπενν δπὰ Μαῖκ ; ὑυῖ Τοδη ΒρεαΚ8 
οὗ Ὠἰβ βιδηάϊησ. Ὀυπηρ ἴμ6 πἰρῃϊ δουβ, Ῥαίοσ 
ὙΆΔ5 Π0Ὸ ἀουδὲ ταβί]685. 

γεῖβ. σό, 57. ΕἼΚΒΤ ὨΕΝΙΊΑΙ,. Α οογίδίῃ τοδἱὰ. 
ῬτΟΌΔΟΌΪΥ ἴδ6 ρΡοτγίεγθββ σἢο δαά ο])ονεὰ Ρεῖεσ 
ἴηῖο ἰῃς οουτί ; ἴῃς ἀἰδοτεπί Δ βεῦβ βυρραϑὶ τῃδὶ 
8ῆςε Κερὶ ὉΡ ἃ Ῥαηίεσιπρ δοουβαίίοη οἵ [85 Κιπὰ 
ἴο νι ϊοῃ Ἐς τροπάς τῇ ἀἰδεσγεης νογάβ, Ὀυϊ τὸ 
ἴῃε βαης εἴεοῖ, [Γαἷκς Ὀτίηρβ οὐἱ (Ὠς ἔδοϊ οὗ ΠΟΙ 
ΘΒΣΈΘΒΟΙΥ Ἰοοϊπα' ὌΡΟΣ ἶσα. 

γεν. 58. ΘΕΘΟΝῸ ὈΕΝΊΑΙ, Τῆς λοοουηΐ 15 
Ὀχιεῖ. Α φοποῖαὶ δοουβδίίοη ΡΓΟΡΔΌΪΥ Ὀερλῃ δί 
τῆς ἤτο, γἂβϑ Κεαρὶ ὕὉρ 28 Ρεῖεγ βάτον ἴο (πα 
οσοῦ, ετε ἢς τγὯϑδ συξϑοηςοα ὈΟΓὮ ὉΥ ἃ τρδἱά 
Μαιίμον, Μαγκ) δπὰ ἃ ἴδῃ, 
ψέεῖβ. 9, ὅοσ. ΤῊΙΕΡ ὈΕΝΙΑῚ, [Τὰὐκε 5. Ρᾶγ- 

συϊαν 48 ἴο ἴῃς ἱπίοσγναὶ : ΔΙ͂ΟΣ δϑοπῦ [8:0 δρ8οθ 
οὗ 619 ΒΟΌΣ. Τθε τεοορηϊοη Ὀεοᾶτηδ νΕΤῪ ρεη- 
ΟΥΑΙ, ἃ8 ψἥῈ τηΐϊρῃϊ εχροοῖ, δυῖ τῃ18 Ενδηρε  ϑῖ 
Ὀγίηρβ οὐ ἴῇς οἷς ψῆο ττὲ8 ὑγοπιϊποηΐ ἴῃ ἴῃς 
ταλῖζεσ. 

ψεῖ. 61. ᾿Απὰ ἴδο Ιοχὰ Γυτηθὰ διὰ Ἰοοϊκοὰ π᾿ 
Ῥοῖοσ. ΤΆ Ϊ5 ἀεία!}, 80 ἐπιεσεβῦηρ δηὰ ἰουσδιηρ, 
ΤΏΔΥ Ὀς ὀχρ]αϊπεὰ ΌΥ βυρροκίην, ἴδ ὄνε ἀυτησ 

ΤῊΕ ΟΟΘΡΕῚ, ΑΓΓΟΚΌΙΝΟ ΤΟ {0 ΚΕ. [(ΗκΡ. ΧΧΙ!. κ4-71:. 

(6 {{12] Οὐγ 1 ογὰ οουϊὰ ἰἰτηἷς οα Ῥεῖεν δπὰ Ὅὲ 
ΔΑ οὗ Δὲ ἢς νὰβ ἀοίηρ, [πουρὴ δἱ βοπὶς ἀ15- 
ἴδῆοθ. Βαΐ Ῥγοῦδο)Υ ἴῃς γβὲ ἌἼχαη)λίπδίϊοη Ῥεΐοσε 
Οδίαρῆδϑ νγὰϑ ποῦν ονδσ, δῃᾷὰ ἴἢε ΟἸΟΟΙΒ ὝΟΓΟ 
Ἰοδάϊηρ ΗΪπὶ ΔΑΥ ἴο ῥσχίϑοῃ ἴο ανγαὶϊ τῆς τῆοσα 
ἔοττηδὶ τηοτηΐηρ Ἔχδπλ]ηδίίοη, ΟΥἨ ΡΟΒΒΙΌΪΥ Κδερίησ 
Η τὰ ἴῃ ουδίοαν ἴῃ (ἢς οουτί. -- Απὰ ῬΟΙΘΥ ΣΘΠΊΘΣ- 

ΗΒ ΠΙΘΙΆΟΤΥ γγ7β δϑϑϑίδἃ Ὁ ἰῇ ςοςκ- 
οον, Ὀυϊ ἀοιιὈὲ1655 ἴῃς 1, οτα δ Ἰοοῖς οὗ Ῥίτν, Ιονε, 
ἃπα σοπϑοϊδιίοη τνᾶβ δς οδίεῖ σδυ8ϑὲ οὗ 15 ρεπὶ- 
ἴεμοα. Αἴζοσ τῆς ὅτβί Ὀυγβῖ οὗ ρΡδηϊΐδηος, ἢ6 ρσοθδ- 
ΟΙΥ τελεθογεα Οὗ 1 οσὰ 8 ὑγαυεῦ ἔοὸσ τ δπὰ 
ἢ15 οὐγὰ Ὀοδβί, γεῖ ἴδ Ἰοοῖκ τγᾶϑ ἀδϑιρηεα ἴο τες 8]] 
1ῃε5ς6 4150. 

ψεῖβ. 6,Ι.6ς. ΤῊΣ ΜΟΟΚΕΑΥ ΑΤ ΝΊΟΗΤ. 9566 
οὐ Μαῖίῖί. χχνὶ. 6), 68; Μαῖκ χὶν. ός. (7οὔπ χυ δ, 
22 τοίεδιβ ἴἰο ἃ αἰ δοσγεηῖ οσουστεηςθ.) Μαδῖπεν 
διὰ Μδχκ ρίδοε 1158 ΣΟ ΚΟΥ ἴῃ ἃ αἰβδσεηϊ Ροϑὶ- 
ἄοῃ. ΤῊΪϊΒ βυσρεβιβ (δὶ 1 θερδῃ αἵ ἴῆς οἷοβςε οἵ 
ἴς Βεασίηρ, σοποπυϊηρ ἔοτ βϑοσὴς ἔπι, ἴμπ5 ὈοΙἢ 
διπζειης διὰ ζο] ον οΟὐγ 1 ογα 8 Ἰοοκ οἱ 

οἴου. ξἔκο ἔσχε ΠΊΟΥΘΟνΟΙ σῖνεβ βυ ϑίδητ 181} 
ἴῃς βατὴδ ἔδοῖβ ἰῃ ἃ ΤΏΔΏΠΕΙ ῬΘΟΌΪΑΓ ἴο Ὠἰπγ56 1]. 
Ἡς {6118 8 ποῦ ῬΑΓΠ ΓΟ ΌΪΑΥΪΥ ΠΟ εσε ἴῃς ΟὨϊεξ 
ΔΟΙΟΥΙΒ ἰὴ [86 ΠΙΟΟΚΕΟΓΙΥ : [80 ταθὰ παῖ μ618 Ζοδὺ5 
(νεσ. 63); ἀειδὶϊβ ον ἐπεῪ οονεγεὰ Ηἰβ5 δος 
(Μασκ), ὈΠπαξοϊάςα Ηἰπὶ (νοσ. 64) ; πὰ βυτὰβ ὑὉ 
τῆς ψ8ο]ς ἰῃ τῃ6- 5ρηϊδοδηῖ νογὰβ οἵ νεσ. ὅς: 
διὰ ΤΩΔῺΥ ΟἾΟΣ δὶ ΒΡΑΚΘ ΠΟΥ͂ σαίΐησὶ λεἷτη, 
Σου ησ ἴση, ΙΟΥΔΑ,  ὈΪΔΒρμεπιαρ ἰτα. 8566 
ου Μαῖϊ. χχνὶ. 68. ᾿ 

ΟΗΑΡΤΕΚ ΧΑΧΙΠ. 66-7ι. 

716 ογμτηρ 7γίαἱ δεΐογε 116 δαηλδαΡι. 

66 “ 

1611 8.5 

68 

όρ δο.ἷ Ἡδεγεαδίϊοσ ὃ 541} (ῆς. ὅϑοὴ οἵ 

ϑοὴ οἱ οὐδ Αμπά δε «αἱἰά υπηἴῖο 

7ι 

1 νὭσδη 

ΝῺ 45 βοοὴ 481 ἴἴ ψὰ8 ἀδυ, ἴδε ὃ εἰἄάειβ οἵ ἴῃς Ῥεορὶε “ 
δῃὰ [6 οἤϊοξ ῥγίθϑίβ δηὰ τῆ6 δϑοῦῖθεβ οδπὶς τορείῖδει, 

67 αῃὰ ἰεὰ Πίπι 8 Ἰηΐο {πεῖν σουποὶϊ, 5 βαγίηρ,, 

Απά ὅ ἢδ βαἰὰ υπῖο [6], 

Ιἰανε: Απὰ 11 αἷβοῦ 45 Κ γον, γα Ψ11 Ὡοΐ ΔΏΒΨΕΥ ΤΏ6, ΠΟΙ ἰδί 

Απά δεν 5αϊ4, ΝΥΒαῖ πεοὰ νὰ δὴν ἔυσγίῃον 11 πὶ τη 655 ἢ [Ὁ ννε 
Οὔγβαῖνοβ πᾶν Ὠεαγά οἵ 13 ἢ18 οὐνῃ τηουἢ. 

Μαῖι. χχνῖ. 
χ; Μδσκ χυ. 
τς [08 
χυϊιῖ. 24, 28. 

ὅ Α-ςῖβ ΧΧΊΙ. ς. 
ς (οπιρ. Μδίιϊ. 

χχνϊ. 63-ς ; 
Μαῖκ Ἧν 
6:--64: Ἰοπῃ 

725 χνῆϊ. τὸ-2ι. 

ΤΩΔ 511 ὁ οηϑ9 [ῃς τὶρῃϊ ἢαπὰ 4 σδῶΡ; Ηεῦ. 

Ατί ἴδοι ἴῃς (ῃγχιϑὶ ἢ 
ΤΙΕῚ 61] γου, γε Ψ1]1 ποῖ Ὀ6- 

οὗ 1ὴ6 ρονεσ οὗ ἀοά. Τῆρδη 5αϊα τῆ Ὺ 41}, Αστί ἴδοι [ἤδη «ἴῃ6 “ 5 Μλει. 
χὶν. 33. 

{μ6πὶ, Ἧε 8ὰγ ἴμαῖ 1 4η}.}97 Εν ἄρ 
ΧΧΊΙ). 2: 

ξοτηρ. Μαῖι. 
ΧΧΥῚΪ. 26, ὅ4. 

3 [ῃεγὰ ραϊπεγεά ἰορείῃεσ [ἢ6 Ἀ5ΒΘΙΔΌΪΥ οὗ ἴὯ6 εἰ ογ8 οὗ ἴῆς. ρθορίβ, θο(ἢ 
ομοῦ ῥγθϑὶβ δῃᾶ βοσγ685 ; 

8 1Π6γ Ἰεἀ Πἰπη ΑΑΥ 
δΒιυῖ 
Τ χ.ὲ δε: αεέλογέζέες ο»εξ τα, ὯΟΣ Ἰδῖ πὴῈ ρῸ 
9 Ρὲ βεδίβα δὲ 

11 γνμαῖ ἔυτίδον ποοὰ αν τὰ οὗ 

ΤῊΞ ΜΟΆΝῚΝΟ ἘΧΑΜΙΝΑΤΙΟΝ. [Ἃκὸ οτος 
εἰνεβ δὴ δοοουηῖ οὗ Δποΐδῃεοῦ Ὠεασίηρ ἴδδηῃ (δῖ ἀ6- 
(αἰ]εὰ Ὀγ Μαῖίῃεν δὰ Μαγῖ. Μ εῖβ. 6-ὅς ΘΟΕΥ 
ῬΓΕΒΌΡΡΟΞΟ. δοης ϑδοζῖ οὗ σομαδιηπδῦοῃ, ΜΙ 
ὁποουγαραά ἴῃς βοσνδηίβ ἴο σοτηπὶΐ ΘῈ ἢ ΟυΐγΑρα8. 
Βοῖἢ Μαιμον (χχνὶϊ. 1) δηὰ Μαζὶ (χν. 1) διπὶ δὲ 
ΒυΓςἢ ἃ τηογηΐηρ τηδεϊϊηρ οὗ ἴῃς ϑδηβεάσῃ. ΤδἊὲ 

4 Τξ (ἴου «τί ἴῃ 6 (Ὠχὶϑι, [61] 5. 
6. ο»εΣ 4150 

85 Βυὶϊ ἔγοπι Ὠοηροέοσιῇ 
ἴο ρ», Υε 88γ ἰΐ, ἔογ 1 δπὶ 
12 ἔγοτῃ 

δοοοιηξ ἴοο [45 8 ῬΡεοῦ τ σο]οτίηνσ, ολασδςίοσὶζ- 
ἰηρ 1158 48 δὴ οὔιοῖδὶ ἀηὰ ἀεοϊσῖνα οουης!]. ΤὨΐ 
πουϊά 16 θὲ ἃ τ δοδίοη, ἰ Ῥτοροσ ἔοπῃ δηὰ 
ὨυΌΟΙΒ δηὰ αἱ ἃ ᾿εξαὶ ἢουγ, οὗ τὴς τοβοϊαὔοῃ 
αἰτεδαν ἰαίκεῃ ΌΥ [6 δῆ Θμλ}65 οὗ Οὖσ 1 οτὰ. 

ει. 66. Απᾶ ψ16Σ ἐδ τὰ8 ἄδγ. ἘΕοιϊηδη ἰΔῈῪ 
ἔοταδε ἃ ὅπλα] οοπάειηηδίοη Ὀδέοσε ἄδννῃ, δηὰ 



ΓΗΑρ. ΧΧΙΠΠ]Π. 1:-25.] 

7εν θη ὑϑᾶρε ἕογραάε ὄἌνεη ἴπ6 ἱηνεϑισδιίοη οἱ 
ΠΔΡΙΔ] οΥὔπια δὲ ηἰρδῖ. - Τὴ9 ΘΕΒΟΙΔΌΪΧ οὗ {80 
οἷο, 11ϊ., 6 6] ἀοΥβηὶρ᾽᾽ (γεσόγέεγιο) ; ἃ ἴοτ- 
Τὴ 8] 586] οὗ (6 Θαηδαάσιη, δὲ ἴ86 ἀϑυ δὶ ρ͵δος 
οὗ Βοϊάϊηρ (ἢ σουῃο!]. 

ψεγ. 6). 1ῇ του αἦί ἴο0 ΟἾχίδὶ, [611 υ5. Αη 
αὐτυρέ Ὀερίπηίηρσ, Ῥγεδαρροβίηρ (εβοσμ ον (παῖ 
Ἡςε τηδάε [πἰ8 οδῖπμ. Τῆς Ππεδηρ 15 τεβυμηεὰ δὲ 
τὰς ροΐϊπὲ Ὀσόκδη οβἕ, δοςοσάϊηρ ἴο Μαϊίπονβ δο- 
ςουηὶ. ΤΆ ἔοτγος οὗ ἴῃς ραβϑαρσε 19: 15 48 γου 
οἷαΐηι, ἴου ατὶ ἴῃς ΓΟ γχϑέ, [611 5 411 80, ἰῃ Ὀἱδὶπ 
Μοτάσ. ---ἸῸΙ [011 γοῦ, γο Ὑ11 ποῖ ὈΘΙΪΘΥΘ, ἑ. 4., 
γου ἀο ποὲ 458]ς ἴο κποὸν ἴῃς τυ, Ὀὰϊ ἴο τηλκα 
τὴς φοῃάετῃη τ Υ561. 

ψεῖ. 68. Απὰ 7 1 δὲεκ γοῦ, ρυὶϊ αυςϑίϊοηβ ἴο 
οὖ Δρουϊζ ΤΥ αἀὐταϑῖ, [15 Ἰορ! γ, δηὰ τῆς να γοῦ 

ΤΗΕ ΟΟΘΡΕῚ, ΑΓΟΓΟΚΌΙΝΟ ΤῸ {{ΚΕ. 491 
ψεῖ. 69. Βαϊ. ΤῊΪ5 ἱπάϊοαῖς8 ἴπς σοπηροϊοη 

οὗ ἰπουρῃξ : γοὺ ἢδνα Ῥτε)υάροα Τὴῦ οδβ8ς, Ὀυΐ, 
ἃ5 ἰῇ ἰἰπης ΠΔ5 σοπὶα ἴο ϑΡΘΆΚ, ἰπ οτάσοτ ἰἢδὲ 
Κ[Πτουρἢ ΒΌΡοΣΙηρ 1 ΤΑΥ͂ 0458 ἴο σίογυ, 1 [6]} γου 
οὗ (Πδΐ ΡΊΟΥΥ δπά ἴδ} σοῃξοβ5 πιυβεὶξ (ἢ6 ΟὨΓβέ : 
Ἑτοτὰ ΘΠ οΘζοσία, εἰσ. Οορ. Μαῖί. χχνὶ. 64. Α 
τερεῖείοη οὗ {815 ἀεοϊαταῖῦίου 8 ποΐ δῖ 811 ᾿πιργοῦ- 
40 ]6. 

γεν. )ηοβ. Τῆα ποχὶ αυσϑίοη 8808 (παῖ [Π6Ὺ 
υπαετβϑίοοα Ηΐ ἀρηῖϊ. Ηἰἴβ8 ΔηΘΟΙ ΤΊΔῪ 
Τοαηαετσεά : Ὗθ ΒΥ ἰδδί 1 δ:ι, ΟΓἹὍἨ, “γε 5ΔΥ ((οΥ- 
ΤοοΙΪγ), ἔογ 1 δῃὴ.᾿ 

εν. γι. ὙΕΩαΣ ΖΌΣΕΙΟΣ ποϑᾶ, εἴς. Α5 ἔὰσ 48 
τῆς ἀδαὶῃ οὗ (γβῖ δά ἃ δυπιδη [πα ϊ]ςοΐ4] στουηά, 
ἐμαὶ στουπα ψ͵ὰ8 ΗΒ οσνῃ οἰδίπη ἴο Ὀς (ἢ6 ὅϑοη οὗ 
Οοα, ΕἸΏΣ Η5 οἰδίτι ννὰ5 οοσσαςῖ, Οὐὁ ἴῃς [εν 
ὍΕ͵ς στἰσδῖ ἴῃ Ρυηρ Ηϊ ἴο ἀξίη. Τὸ ἱβρῆογε 
Ἦ!5 οἱαὶπιὶ 15 ἴο 8186 σὰ ΗΠ8 τηυτάεξτοτβ. Οἡ 
τὰς ρίδῃ ἔογ ργοσυσηρ ῬΙ]αἴε᾽8 φοπβεηΐ, β8ες Μαῖϊ. 

ἂν ἔοτοδα τὴς ἰῃΐο ΤΥ ῥσζεβεηῖ πο νον --Υο 
Ψ1 ποῦ ἀσσνψοῦ, Ὀεσδυβε γοῦ γου]ὰ ᾿ηνοῖνα γουχ- 
Βαῖνοϑ ἴῃ σχεαῖ Ῥεσρ οχιςβ. Τὴς ολ86 νγᾶάϑ ὑγα- 
υάρεά. Τηα τοϑὲ οὗ [6 νδῦβϑς 5 ἴο Ὀς οτηϊτεὰ. χχν]]. 1, Ὁ. 226. 

ΟΗΑΡΤΕΚΕ ΧΑΧΙΠΙ]. 1-2 5. 

Οὐγίσί Βεΐογο έδαίς απαὶ ΤΠ εγοά,. 

1“ ΝῺ τ6 ψδοῖὶς τὐὐἰτὐΔ4ε6 1 οὗ τΠ6πὶ ἀγοβο,, δηὰ ἰοὰ Ἦϊπ ἀφὸλάλόκι 

2 αηΐο ΡΙΪαῖθ. Απὰ τῆοϑυ Ὀδρδὴ ἴο δοσυβα ἢϊπ), βϑαυίηρ, Ν᾽ 6 αν αδ, 
Μεγ. τ4; 

ἰουηᾶ [ἢ 15 “ελίοτυ ὃ ὃ ρεγνογίίηρ; [86 5 παίίοη, δηὰ “Γογϑι ἀἀϊηρ ἴο ᾿ οοπιρ. Αια 
ρῖνε {ἰτραῖε ἰο σεβαγ, βαγίηρ δ ἐμαὶ δ6 Ὠἰπη561} 18. Ομ τιβὲ δα Κίηρ. δὰ 

3 “Απὰ Ριαΐς ἀβίκεὰ Βΐπ:, βαγίπρ, Ατὶ ἴμοὺ με Κίπῃ οἔ ἴπ6 [68 ἡ χα πο, βοι: 
4 Απὰ δε δηϑνεγθοα ἢ δηὰ 5αϊά, Ἴθι βαγεϑὶ 3}. ΤΏθη 8814 ᾿ τ, 37: 

Ῥη]δῖα ἴο δ τῆς οἰϊεῦ ῥσιθϑίβ δηὰ 29 ἴῃς ρβορίε, 51 Βηὰ πο ἔδυϊξ ἰῃ « ὅλαιι κχνὶ 
5 ἴη15 πιδᾶη. ΑπαϑΠοΥ ψ6Γα [6 πλοσα ἤετγος, βαγίηρ, Ης βιγγειἢ αν. 2. 

.7, ϑεε εἴδρ. 
ὉΡ [πε ΡΘΟΡΙΘ, ἰοδοῃίηρ ΓὨγουρθουζ 411 [νστγ,1Ὁ ἢ Ῥερτπηϊηρ Π ἔσο πὶ: το. 

: γεσ. τ4; 

6 ΟΔ]|11|66 ἴο 13 1ῃ15 ρίασα, ΝΈ θη Ρ δία θασγὰ οἵ (411166,18 ῃε δεκοά ᾿ 1988 ανὶή. 
ὁ ΧΙΧ. 4, 

7 ΜῃΘΙΠοσ [Π6 πη ΘΓ ἃ δ] }]6Θαη. Απὰ 85 500ῃ 85 1" ἢε Κηδν 16 δὲμέοτρ. 

[δὲ ἢς Ῥεϊοηρεα πηΐο 16 ὁ Ἡετοά᾿β υτίΞἀϊσοη, μῃ6 βεηΐ δίτῃ ὁ δα ἐν τα 
ἴο ΠΤ Ἡετοά, ψῆο Ὠϊ 1561} 4150 ννὰβ8 δ [ϑγυβδίθτη δ [δὲ ἰἰ16.8 54 ποῖα Τ᾽ 

431 Ἐ1. στ. 8 Αηά!θνἤδη Ηετοά 880} 6 50.8, 6 ννὰβ Ἔἐχοδβαϊηρ οἰδὰ : ἘΐοΟσ ΒΘ; ὅδ ἐναρντη. 
ἍᾺ5 ἀαβιγουβ ἴο 866 ᾿ἷτῃ οὗ ᾽8 Ἰοπρ' σσαφομ,Ὁ π᾿ Ῥδοδιιβε Ὧε ᾿ιδἃ καὶ ὥμαρ. ἴκ. 9. 
ΒεΑΓά ταϑηγ ἰὨϊηρϑ οὗ 3]: Ηἰπι ; δῃὰ Πα Πορϑᾶ ἴο Βανα ββεῃ 33 βοπιε΄ ἜΝ τὸ 

9 τηϊγαοὶα ἄοημς ὉΥ δΐϊ. ΤἸδθη 33 δα αχιυσοιίίοηθα νυἱτῇ 25 ἢϊηλ ἴῃ τς Με τ. 

10 τλδηγ ΨοΟΓάβ ; ας δ6 δηβνεσεά ἢἰπὶ οιμίηρ. Απά ἴῃε οἤϊεξ τ" 
Ρτοϑίβ δῃᾶὰ ϑβϑοσῖίθβ δἱοοα δῃηὰ ὅ νεῃοι ΓΥ δοοιβεὰ 5. Ὠϊη). " Αεῖα χνῆῖ. 

11 Απά Ηετγοᾶ νητῃ Β18. πιθῃ οὗ πὰ 38 9586 Ηἷπὶ αἱ πουρῃϊΐ, δηὰ 9 8:8 Μαπὰ 
ΙοοΚοα ἄξει, πα ᾽ αιταγθὰ Ὦϊπὶ ἴῃ ἃ βοσρθοιβ σοῦα, δῃά βθηΐ Οοπιρ. Μαῖ, 

[ 
λ ΟΊ; ἈυΌΟΣ ΜΜδῖκχνυ. 17. 

4 χὰλε δες απίλογίζέδ γεαα ΟὟΥ 
86. Απὰ Ρ᾿Ϊαδῖα 5αἰ ἃ υηΐο 

3 Τρβα ὉΡρ δ [η15 »ηαῆ 
δ ζ.6 δέεέ αμέλογίζέσς γεαα ἀπὰ βαγὶῃρ 
Ἴ δηὰ τῆς τηυ] τυ 65 8. Βυϊῖ 

9 πγρεηῖϊ 10 Τυάδα ἢ “ᾳε δέ αζλογίδίές γεαά ἀπιὰ ὈδσΊ πίη, 
12 ἀνθ υπΐο 18 χὰε δεσέ σωέλογεέτες γεαά Ὠεατὰ ἴὶ 14 θη 
δ Ἰδραγηδὰ 16 γγὰϑβ οὗ ΣΤ πῃῖο 18 ἴῃ [Π656 ἀδγ5 
1. Νον 39 Ἠλὰ Ὀεδ οὗ ἃ ἰοηρ {ἴτης ἀδϑίσίησ ἴο 866 ἢΪπὶ 
31 Ἠρδγὰ οι (σεεογάέηρ ἐο ἐλ δέδέ ατεέλο»12145) 33 ἴ0 8566 
35. Απὰ ογξ αἰ ἢ 358. Ξἰοοῦ, νΟΠΠΙΘΏΥ δοουβίηρ, 
36. 50] ἸΘΥΥ 
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12 Ἦϊπι ἀρδίῃ το ῬιΪαίδ. 

ΤΗῈ ΟΟΘΡΕΙῚΙ, ΑΓΓ(ΟΕΈΌΙΝΟ ΤΟ {{ΧΚΕ. 

Απαὰ [86 8δπὴ6 ἀδῪ 

[(Βᾶρ. ΧΧΙΠΠ]. 1--ς. 

ᾳ Ῥὶ Φ Αςία ἵν. 27: Ῥιϊαῖο δηὰ Ἡδογοά ἡκοκὴ ὙΠ 

ΕΓ πιδάς ἔτθη5 τορϑῖδοτ ; 3 ἴοσγ Ὀείοτε ἴῈῪ ψεγα δὲ δημγ δ᾿ 
Ὀδοΐνδοη τοηγβοῖνοϑ. 

13 
14" [ῃ6 τυ] 6.5 δηὰ [ἢς ΡθΘΟρὶςο, 

Απά Ριϊαῖς, νἤεῃ ες δὰ ς411εἀ ἱορείδογ ἰῃς οἰίοῖ ρῥγιαϑίβ δηὰ 
ϑαϊὰ υηΐο ἴθ πὶ, Ἧε ἢᾶνα Ὀτουρῆς " 8559 “βαρ. 

Χχῖν. 20. 

(815 τηδῃ ὑπηΐο πε, "28 οὔθ [δὶ ρεγνογίει ἢ [ἢς ρθορῖίβ; δηά," δ. " 

Ὀεἢο]ά, 1, ὁ Βανίηρ Ἔχαιηϊηθαὰ ψξηε Ὀεΐοτα γου, ἢᾶνε 89 5 ἐουιηά "πο ἐ Αςἰο 111. σξ. 

ἴδυϊξ ἴῃ [815 τηδῃ ἰουσῃίηρ ἴῃο56 [Π]ηρ5 ἡ ῃεγθοῦ γε δοσυβα Ὠίτα: 
15. Νο, ποῦ γεῖ ΗἩετχγοά : ἴοσ ἴ βεηΐ γοῖι ἴο Ὠϊπι ; 51 δηὰ, 1ο,32 ποϊδιηρ 
16 ψογίῃγ οὗ ἀεδαῖ 15 ἀοηδ υπῖο 83 ἢ τη. 

ει. 22: 
ΚῚ ψ1}} τῃεγείοσγε ομδϑίϊβα " ϑστορ. 7οδα 

. . . . Ὡ ,Χ. 1. 

[7 Ὠΐηι, ἀπά γείβαβα ἀΐηι. (Εογ 86 " οὗ πϑοβϑϑιίυ ἢα τηιβί τ] 6856 ΟΠ ν Μαιι χανῇ, 
Μαῖκ 

18 απίο Ποῖ αἵ ἴῃς ἔεαβί) Απάϑ [ΠΥ οτεὰ ουἱ 411 δ οῃςς,326 5αὰγ- αν, ὁ: Ἴοβη 
ἴῃν, "ἌναΥ ψ ἢ (ἢ15 πᾶ, δῃὰ σγϑίθαδβα υπΐο 08 Βαγαῦθᾶ5: 

1ῖ9 (ΝΟ 85 [ογ ἃ σεγίδι πῃ βθαϊίοη 81 τηδάδ ἴῃ ἴῃς οἰΐγ, ἀπά 5 ἔογ τηυτ- 
20 ἀεδτσ, ννὰβ οδϑί ἰηἴΐο ργίβοῃ) Ριἶαῖς τπογαίοσθ, ψἹ]Πηρ ἴο τοθαβα 

Χνῖιὶ. 30. 
τὸ αττ.. 

χχυὶὶ. ι6-26: 
Μακκ χνυ. 7 

τιϑ.} ]οὴν 
χνῆϊ. 4ο-χὶχ. 
Σ 

21 6505, 5ρᾶΚε ἀρδίη ἴο (ἤδη 8 Βιυῖ ἴΠ6Υ οὔθ, 83 φαγίηρ, Οτυςιγ 5 Αοία ἔξ τα. 

22 ἀἄξΐνι, στυςϊν τη. Απὰ Βε βαιά υπηΐο ἴδηι [ῃς [γα τας, ΝΏΥ, 

νν δῖ ον] μαίϊῃ ἢς  ἀοηδ ἢ 1 Ὦάνα ἰοιηά ἢο οδιι56 οὗ ἀδδίῃ ἴῃ 

23 Ὠϊμι: ΓΙ Ψ1}} τπογεοΐοσα σμαβίϊδα ἢἰπ), δμα ἰεὲ ἀρ σοι Αμπὰ 
8 72 δες. τό. 

ἴον ψεῖς ἰηβίδης ὃ ψ τ Ἰουὰ νοὶςς5, τεαυίσιηρ 42 [δι 6 τηἱρῶϊ 

6 ογποϊῆαά : δηά [ἢ νοὶο65 οὗ {δηλ 5 δηὰ οὗ [6 οἰϊεῖ ργιθϑίβ 
24. ὑταναϊϊοαὰ. ῚΑπῃά Ῥιϊαῖΐε γανα βεπίθησα [δὶ ἰΐ βΒῃου]ὰ Ὀ6 85 [6 Ὺ 

25 τεοαιϊγεα,. δ Αηὰ ἢδ τεϊδαβαά υπίο [θη 46 ἢϊπὶ ἰῃαΐ ἔογ βεαϊτίοη 51 
δηᾶὰ τιυγάθυ νν 85 “ἴ οαϑδί ἰηΐο ρηβοῃ, ΒΟ [ΠΟΥ Ὠδα ἀεσϑβίγοά : 48 : 

5 Ἰοδῃ χιχ. 

“Ῥυΐ Πα ἀεϊνοτγοά [6515 9 το {Π6]Γ νν1]]. 16. 

51 ἈΤΥΑΥΪΏΡ Ὠἰπὶ ἴῃ ΡΌΓΡΕΟΙΙ5 ἈρΡΡράζοὶ, βεηΐ πὶ ὈΔοΚ 
35 Απὰ Ἡρτχοὰ δηὰ 
39 υπΐο τὴ6 [ἢϊ]5 ΤὩΔΏ 

1|δῖς θδοδηια ἔστε β νἱὮ δδοῦ οἴμογ ἰδὲ νοῦν ἀδΥ 
80 ογ»ΖΖ ανθ 

81 7λε δέεζ σείλογΥίες γεαά Ὧδ βοΐ Ὠἰπὶ Ὀδοῖκ ἰὸ 8 
82 Ὀ6ῃο]ὰ 
δὲ “ἀπ δεεί σαιείλογηζίες ΟΕΣΖ ΝΟΥ. 17. 
86 δ ΨὮΟ 

δδ Δί Ὀδοη ἄοης ὉΥ 
δῦ ἸορΟΙΠΟΓ 
δῚ ἸΏΘΌΓΓΘΟΙΟΩ 

856. Αηᾷ ΡΙΪΔία 5ράκα υηῖο [πεπὶ δρδίπ, ἀδϑι τίηρ' ἴο γαϊθδβα [εβ5. 
80 ςῃουϊοα 40 τηϊ5 ΙΔ 
45 (ἢ οἷγ νοΐοθβ 
46 γγῃλί {πεν ἀοτηδηάδα 5βουϊὰ Ὀς ἀοπς 
46 κμἦᾷφ ῥετέ ατείλογίίίδς ορεζΖ Ἀο ΤΠ 6. 
46 φτηληἀοδα 

ΟΟΝΊΕΝΤΒΕ. “Ἦδτχε νὰ πᾶνε ἰῃς ἀδβοσιρίίοπ, οα 
ἴδε οπς παπά οὗ ἴδε βευὶεβ οἵ τηᾶποόουνγοβ υϑεα ὉΥ 
τῆς [ἐγ ἴο οδίδιη ἔγοτῃ Ρ᾿]δῖς ἴῃς Ἂχασατοη οὗ 
τς βεηΐδηςοα, Δηὰ οὐ ἴῃς οἴου, οὗ ἴπ6 561]65 οὗ 
ῬΙΙΔῖε 5 Ἐχρθαϊδηῖβ ΟΥ σουπῖου- Δ οσΌντσαβ, ἴο ραῖ 
τἰὰ οὗ ἴπς οὯ56 ὑπο ἢ τνὰ5 ἕοσγοθα οἡ ἢϊπι.᾽ Οοάείῖ, 
ΤῊς δοοουπὲ 16 σοπάεηβεα, Ὀὰῖ (ἢς ἀρρδάζγδησα 
Ὀείοτς Ηοτοὰ (νοσβ. 6-12) 15 ῬΕΟΌΪ ΑΓ ἴο [ἢ]8 
Οοβρεὶ. 

γετῖβ. 1- τ. ΤῊΣ ΑσοσύϑατιοΝ ΒΕΕΟΒΕ ΡΙ,ΑΤΕ. 
ὅες οὐ Μαῖϊ. χχνυϊ. 2, 11-4; Μαῖκ χν. 1-ὸ; 
]οδη χν!ῖ!. 28--.8. 

ψεῖ. τ. Ἰϑὰ ἷπι, ῬγοῦδΟΪΥ ἴῃ ἔοττηδὶ Ῥσοςθβ- 
δίοῃ. - θηΐο Ῥὶϊδῖθ. [τ 15 ἃ αυσϑίίοη ἩΠΕΙΠΟΙ 
Ῥὴαῖς τεϑι ἀεὰ ἴῃ ἃ ρᾷϊδος ξοσγλοτὶν Ὀεϊοηρσίηῃς ἴο 

41 τρθαβε 
4“ ,κε ῥδεεέ αεήλογέδέες γε απὰ οὗ ἴδε σὨϊοῖ ῥγοϑίβ 

τὰ. 42 ΠρΙδηάϊΐη 

41 Ἠλὰ Ὀδθϑη 
4Ὁ [655 Ὧ6 ἀεἸνετεα ὑρ. 

Ἡετοά, οὐ ἴθ ἰῃς (λϑῖς Απίοηϊα (566 οἡ Μαζί, 
ΧΧΥΪ;, 27). 

γεσ. 2. Βορβδῃ ἴο δοῦῦδθ Ηἰπι. Ἴδε ἢγσὶ ΔΡ- 
ῬΙΟΔΟἢ ἴο ΡῬε]αῖε 15 ἡασγαιεα Ὀγ οῆη οηΐυ, Ὀυϊ Γυὺκε 
ἵνε5 [ἢ18 οβατρε ψ ἢ τηοβῖ Ὀσθς βίοῃ. -- 39 Ζζουπᾷ, 
ΕΝ ἱπι 0} }65 ᾿πνεβίρδοη ἴΠΕΥ δα πενοσ τηδάς. 
- ῬοΣνΟΣ ΠΩ, σἰνίηρ ἃ ἔαϊθδε αϊγεςίοη ἴο, ΟἿΣ 
πδίοι. ΤΏεΥ ἴδυβ γορσαβεηῖ [ἢςΙηβοῖνεβ 845 σοη- 
αἰπα ἔτεα 5 οὗ τῆς Ῥ6ΟΡΪαΕ. --- Ἑοσ οἱ αϊηρ, εἰς. “ΓΙ 
ΜΆ5 ἃ ἀονηρῃϊ ξα]βεῃοοα. --- Απὰ δαγίπρ, εἴς. 
ΤῊ ἰηνοϊνεὰ ταί νγᾶ5 ἴσῃ ες. Βαϊ ἔγοῦν 1815 5ἰῃ- 
δὶς εἸειηεης οὗ ἔγα ἢ τ δΥ ἀεαποςαὰ σετγίδὶη ΡΟ] ΕΟ] 
Ταβ}15, τ ἰσἢ Ππαὰ πανεῦ οσσυτγοα, πὰ Ὁγ ρυξίησ 
[6586 ἔλ[ϑθϑε ἰπέοσθηοθβ ἰη ἴῃς ἐογερτουηά βουρῆῖ (ο 
οδίδίη βεηΐεπος οὐ ἀδαῖδ δραϊηβῖ οὖν 1,οτά, 



ΓΗΑΡ. ΧΧΙΠΙ. 1--2ς.} 

γεγ. 3. Αμυᾶ Ριϊαῖθ δεκοᾶ μἴπ. ΤῊΪ8 ἴοοῖκ 
Ρίαος πὴ [Π6 Ῥγοῖοτγιασα (]Ο ἢ ΧΥἹ. 32). --- 
Διὶ ἴδου ἴδ Κίηρ οὗ [89 δοῦσα ὃ ΡΙ]Δίε᾽ 5 4 εϑι! ἢ 
᾿τιρ}168 βοῖλε Κηον)εάρε οὗ ἴῃ6 Μεβϑβϑίδπὶς βχρεο- 
ἵδίιοηϑ οὗ ἴῃς [6 ν8. --- Τποῦ δΒαγοδί ἰΐ -- ε5. 50 
Μαίίῃεν δηὰ Μασ. Βαϊ ἔν ]16τ ἀεἴ81}5 οὗ ἴῃς ἱηΐετ- 
νἱεῖν τὸ σίνοη ὈΥ [οδη (χν!. 34--.18). ῬΙ]Δ Θ᾽ 8 1Δπ- 
ξυλρε, ἴῃ νοσ. 4 1ημ1165 Βοπγα ἔυ ΤΟΥ ΠΟ νΟ ΙΔ! ἢ. 

Δεῖ. 4. Σ ϑυηὰ πὸ ἔδυϊτ ἱπ (δἰ5 δ. Ρ]]αΐα 
ΒΡΟΔΚΒ 45 ἃ Ἰυάρε. Κπονίπρ δαὶ ἔπ 6 Θδηῃθατίη 
ψΟυ]α αν πο ἀδϑῖτε ἴο ρυΐ ἴο ἀδαῖῃ ΔηΥ ΟἿ ἔου 
[ἢς Ῥοϊ ποδὶ οτίτης 4] ρεά, ἢς ἐχατϊπαβ οὐσ Γοτὰ 
Δηα 54ις158ῆ65 ἢ πη|5615 τῆδὶ ἢ0 βισἢ ΡΟ] 04] οὐ τὴς 
ψ85 Ἰηνοϊνεὰ ἴῃ Η5 οἰαἰπὶ ἴο Ὀ6 Κίηρ οὗ (6 [678. 

ες. 5. ᾿Απὰ ΤΏΘΥ ΨψοΓ0 [0 πιοῦθ ὑσξοηΐ. ΤΟΥ 
δι οηρτπεηεα (ΠΟΙΓ σἤαγρα, υγρὶπρ' ΔΘ ἔπ οἤατρε 
οὗ ρεγνοσίίηρσ ἴῃς Ρεορὶς : Β[0 βέσεθι δ ἀΡ [9 Ὀθ0- 
ῬΪὶο, εἴς. -- ΕἼΟΣΩ ἱ ΤΙ 5 ΡΥΓΟΌΔΟΌΙΥ ἀ6- 
βίρτιεα ἴο ἀσοιβε Ῥ᾽] δῖε β τεβοπίπηθοπὶ ἀραϊηϑὶ Ηἰπὶ 
45 ἃ (δ)}]εδη, βίπος ἴλῈ σονοῦηοῦ δαίεα ῆς Οδ]}- 
Ἰελῃ5 (σοταρ. οΠᾶρ. ΧΙΪ!. 1), ἀηα ννᾶϑ δ δηπιὶν τ ἢ 
Ἡξετοὰ (νεῖ. 12)ὲ. Βυϊ [ΠῈῪ ψετε αἀἰβδρροϊηιεά, 

Ψεῖβ. 6-12. ΟΥΚ [ΚΡ ΒΕΕΟΚΕ ΗΕΈΒΟΌ. 
εν. 6. θα ἱξ; ῥγοῦδοὶν ἴῃς παπὶε (411166. 
εν. 7. Βοχοά δ ̓ατγίδάϊοϊίο. Α5 δὴ ᾿πΠ80]- 

ἰδηΐ οὗ (811|6ς, 7εϑὺ8 γὰ5 ὉΠΟΟΙ [ἴῃς δυϊ οΥ Υ οὗ 
Ἡέδτοα Απηξραβ, γ8ο ννὰ8 Τ᾽ ει σαγοῇ οὗ ΟΔ11166 δπὰ 
Ῥεταᾶ. --- Ηὸ βδοπῖ εἶπα. ΤΠῃε ποτὰ υβεἀ 15 ἃ Ἰεραὶ 
[ΕΥΤΩ ζΘΟΏΘΓΑΙΪΥ ΔρΡ]Ιεα ἴο {δε ἸΥδηβίοσ οὗ ἃ σαυβα 
ἔγοπι ἃ ἸΟΥΤΟΥ ἴο ἃ ὨΙΡΏΘΙ {τ υπδ), Ἡδηοε ἰξ ννᾺ5 
ποῖ ἴο σεΐ Ηδτοα 8 ορ᾿πίοη, Ὀπὶ ἴο τεῖῖανα ὨΙπλ56}Ὲ 
Ὁγ ἰγαπϑέδυ πρὶ 5 ΡΓ βοπεσ ἴο Ηετγοαβ ῥυάρτησηῖ. 
Ἴ ΠΟΓΟ ΔΥ ἤᾶνα Ὀδοῃ ἃ ἰῃουρῃϊ οὗ τῇδ ἀοίηρ ἃ 
σου ΓεϑΥ ἴο Γεοοποῖς Ἡετγοᾶ, ΤΉΕΙΓ υδττοὶ (νοσ. 
12) δα ῥτγοῦδὈν Ὀδεη οδυβεά τ 806 4 εϑ!] οὴ 
οἔ Ἰυπϑαϊοίίοη. [π 080 ἄδαγα. ῬτοΡδΪΥ ἔοσ ἴῃς 
ῬΌΓΡΟΞΒΕ οὗ δἰϊοπαϊηρ ἴῃς Ῥάδββονεὺ {ελϑί. 

γετ. ὝαΣ οχοοοάΐηρ οἷδΔά. ΤῊΪ8 ἸοΥ͂ οὗ 
Ἡετοὰ βεϑζῃβ ἃ}1 ἴπΠ6 ὕγοτα ἔγίνοουβ δηά αηκιηρΊν, 
Ἰξ νὰ ΒΌΡΡοϑβε {πδῖ ἴμε σδϑβὲ οὗ [655 νγᾶβϑ δοίι]] 
οἥετεά ἴο 8158 ]υτ5αϊςιίοη, --- Εδὰ ποατὰ. ΤῊΐβ 
ἍΔ5 ἰῃ6 τρᾶϑοῃ οὗ [18 ἀδϑβῖσε. - Απὰ ἢ9 πορθὰ. 
Ἴδα οτρίπα!) πα ϊοαίεβ τπδὲ 18 ΟΡῈ νγα8 σοηϊοιτῃ- 
Ῥογδηθουβϑ τσ] ἴΠ6 οοπεημεδα ἀδϑῖισο. Τῆς ῥσοϑ- 
δηΐ οσολϑίοῃ 5 ποῖ αἀἰγε γ τεξεττοα ἴο ἤετο, Ὑεῖ 
ἴῃς ἔγίνοϊουϑβ ἸΟΥ͂ ἄγοβα ἔγοιῃ ἴὩς οοηβάεηϊ Ἔχρθο- 
ἰδῦου [δὶ ποῦν ἢΪ8 ἰοὴρ οοπίπυεὰ ἀδϑῖγε δηὰ 
δορε σου θὲ πιεῖ. “7εβϑὺ5 τῦᾶβ ἴρ δῖπὶ δ ἃ 
ΑΘΓ] Ἰυρρίετ ἰ5 ἴο ἃ βεδίεα Ἵοουτγί --- Ὧπ οὐ]εςΐξ οὗ 
οὐ] 511}. Οοάει, 

γεζ. 9. Απὰ δο φυρδ!Ποηθϑἃᾶ. Τῆς σπασγδςίοσ οὗ 
ἴῃς αὐεβίοηβ τπᾶὺ Ὀ6 ἱπέεστεα ἔγοτη Ἡδτοα᾿β τὰ - 
ςερἔοῃ οὗ [650.5, ἃ5 ΜῈ6]} 458 ἔγοτῃ ἴῃς πεχὶ οἴδυβε: 
δαξ Β0 δηδισοσοὰ δἷπι ποίησ. ΕῸΣ βυςὴ ἃ Ἰυΐρα, 
ἴῆ6 ᾿ησοβίυουβ δαυ]ΐζοσου, ἰὯ6 πιυσγάοσου οὐ ἴδ6 
ΘΆΡΊΞΗ Ἧς δὰ ποιτ δῦ τγᾶο] 68 ποῦ ψοχάβ. 

Ε΄. 1ο. πὰ [Π0 οἰιὶοῦ υγίθδῖδ, εἰο. Ρι]δίς 
Πδά βεηΐ ἔθοπὶ πεσε. ὙΤΠογο 15 πὸ πϊηΐϊ ἐμαᾶῖ 
Ἡετχοά ἴοοῖς ΔΥ βίθρϑβ ἰοννασγὰ τε] ἱηνοβεραίἊοη. 
ΕἸπαϊηρ ἢ15 συ Π ΟΒ Ὑ νγὰ5 ποῖ ἴο Ὀδ ρταιδεὰ, ἢς 
ἰτοαίβ ἴῃ6 οὯ56 υυἱἢ σοπίειηρτ. 

γε. 11. πὰ ἩἨοχοὰ. ἘΔΠΠξἔπρ οὗ 8 ἐχρεοϊοὰα 
δηϊοταἰππηδηϊ, ἴδ ποηΑσ ἢ 566 8 διηυβειηθηῖΐ ἴῃ 
(δε παῪ Ποῖα ηἠλιταῖϊεα. Τα τποῖϊνε γ45 σεβδηῖ- 
τηεηΐ δἱ ἴῃς 51|]|εηςὰ οὗ 7εβυβ, ἰπουρὴ δοῖυ 4] σοη- 
ἴερί νγὰ8 ἀου  11655 ἔεὶς, --- ὙΨΙ1Ὲ δἷ5. δβοιάϊοσν (ἃ 
Ῥοου Αγ ΝΜ ΌΓ͵α), ἡ. Ζ., ἢ15 διϊεπάϊηρ Ὀοάγν συδτγά. --- 
δοῖ πἷπι δῖ πουρμΐ, ἰσελίεα Ηἰἶπὶ ςοπιεπιρίποιϑ)γ, 
δπα τιοοϊκθοὰ Εἶτ, ψ Π πνοχάβ δηὰ δοίϊοῃβ 4116. --- 
πὰ δυταυρ Ὠἷπὶ ἱπ ΖΟΓΩΘΟΌΒ ΔΡρασο. τ ΐβ 
δττήθηῖ 85 ΡὰΣ ΟἹ [ἢ ἸΠΟΟΚΕΤΥ, δπὰ ἤδπος Ὀγ]]- 
ἴληῖ. Ὁ τῇλὺ ἢανα δε ἴΠς β88πὶ6 βοδυϊοῖ οἱολαῖκ 
ὙΠΙΟΝ 15 ΘΡΟΚΘη οὗ ἴῃ Μαῖϊ. χχνϊϊ. 28, ἀπά ἴῃ 
ἱπαϊοδίοά σοηίεσιρῖ οἔ Η!5 ο]αὶπιβ ἴο τουδὶ, ΟΣ ἃ 

ΤΗΕ ΟΟΘΡΕῚ, ΑΓΓ(ΟΚΌΙΝΟ ΤΟ {{ῦὑΚΕ. 493 
«ὐλίΐς γοδό, ΘῈ ΟἮ 88 Ἄοδηδϊ δίοβ ἔοσ οἶος σψόΌσα. 
ΤῊΣ 5Π6ῈΣ ἰπ ἴδε Ἰιζοῦ σλ86ε ἰβ ουὔνίουβ. 511} τῆς 
᾿ΟΤά 1561 ἄοα8 ποῖ τῆδδη "ἩὨϊΐς,᾽ δπὰ (ἢ 6 4.168- 
τοη ἰβ Δ Οὔδῇ οἤδ. --- θη εἷπὶ Ὀδοὶς ἴο ῬΙ]αῖθ. 
ΤῊΐδ πᾶν ἢανς Ὀεδη ἀεβίσηεα ἴο σοῃο!]Π δῖα ῬΙ]Αῖα, 
Ὀυϊ ἰΐ 5 ἰῃ Κεαρίηρς νὰ τῆς ἐπ νοίουβ σοηάπςξ οὗ 
Ἡετοὰ ἑπσουρσδουξ, 

Νεσ. 12. Βοοδθ ἤτζου δ ψἰ ΘΔ 0 ἢ ΟἾΘΣ, εἴς. 
ΙΕ τῆς οδυϑε οὗ ἴῃς αυλῦγεὶ 85 βοσὴς ἡποϑίίοη οὗ 
7υπδαϊοιίοαυ σοηπεοίςα ΡΟΒΒΙΌΪν στ τὴς οσσατ- 
Γοηςς τη πη] οηδα ῃ ΟὮδΡ. ΧΙ. 1, τὸ 566 ἃ Γεᾶβοῃ 
ΨὮΥ ἃ ταοοπ ΟΠ Δ ΠΟ πον ἴοοκ Ρρ]δοαε. Α.5 δα] 
845 Δοίβ ἷν. 27, Ὑς πᾶ Ὀε]ΐενοσβ 8] υἀϊπρ ἴῃ ΤΠ εὶΓ 
ῬΓΑΥΟΓΒ ἴο {π18 σοδὶ τίου οὗ Ηεσγοὰ πᾶ ΡῬιϊδία. 
Ἐνδῃ 1ξ ποιΠοΓ γᾶ αἴσθοῦν ΠΟΒΈΪΕ, Ῥσδςι δ} } γ 
16 ᾿παἀεοϊδίοη οὗ [Π6 οπα δπὰ ἴδε Ἱπαϊ ετεηςε οὗ 
ἴῃς ΟἸΠΟΙ σοπδρίγεα ἴο Π41] Οὐσ [,οτὰ ἴο ἴῃ 6 οΓΌ55. 
11 15 ΘΑΒῪ ἴο ὨδττήοπίΖε 18 δοσουηΐ  Ὦ ἴῆοδ6 
οὗ Μεαίδεν δπὰ Μασ, θὰῖ τότε αἰ θίςυ ἴο ἰηϑοτὶ 
[Π6 Τσουττεηος ἴῃ ᾿οἢΠ ἢ 5 παισαῖϊνε. ΤῊς Ῥτγοῦ- 
ΔΌΪε ροβιτίοη 15 ΔΕ συ Τοἤη χν δ. 18. 

γεῖβ. 132-25. ΕΚΤΗΕΚ ἘΧΑΜΙΝΑΤΙΟΝ ΒΕΕΟΚΕ 
ῬΙΊΓΧΑΤΕ. ὅ6ε6 οἡ Μαῖϊ, χχνΐἹ. 15-26; Οσοτῃρ. 
Μαχῖκ χν. 6-τς; ]οδῃ χνἹ!. 29, 40. Τὐκε ρσῖνεβ, 
ἴῃ 115 ραγαρυδρῇ, ἔθ πενν αεἰδ115, ΑΙ πουρῇ ἴῃς 
ἔοττὰ οὗ ἢῚ8 παιγαίΐνα 15 ῬΕΟΌ ΑΓ ἴο Ὠλπλ56]Ὲ. 

γεῦ. 1. ΘΙ δ δὰ οδ]]οὰ ὯΠοΣ, οἷς. 
Αἴεσ τῆς τεΐϊυσῃ ἔσγοη Ηδθτοὰ, Μαίίῃεν (Χχν]]. 
17) 4110ἀ65 ἴο {Π]8. --- Απὰ 19 Ῥϑορῖθ. Τῆς πιῦ]- 
τάς, ἀοι 1 1]6558 ποῦν τογο πυηθσοιιβ, τγὰ8 οδ δὰ 
ἴο ὮΟΑΙ ἃ ΡΓΟΡΟΒΑ] ἴῃ ψΙσδ (μοῖγ ᾿ν ]5ἢ ννἃ58 οοη- 
ςοσηαα, 

γεν. 14 βδιαεαϊὰ πηῖο ἴθ. [ΓΚ6, τηῸ ροἶνοβ 
πὸ σἤαγρε τηοβὶ ἔξ} (νετ. 2), 4150 5ἴδίεβ (ἢς σε- 
ΡῚΥ οὗ Ῥιγαῖβ πίοσα ξουΠΊ Δ }γ. -- Ῥοσνοσίοα. Ηδετε 
1η6 ψνοτγὰ (Ρ1]Αἴθ᾽8) 15 τοῖὰς τ ἴδῃ τπδὶ οὗ νετσ. 2 
((λ6 ϑαημδαρ 85). --- Βοίοσθ γοῦ. Ϊ} ἢ ἰ6}15 οὗ ἃ 
Ρτναῖς ἱπίεγνιονν, ὙΠΟ νγὰ5 [ἢ τηδὶη σεᾶβοη οὗ 
ΡῬιαϊο᾽ 5 δίδϊς οὗ τιϊπὰ, θὰ οί Μαιον δοὰ 
Μδτυῖκ βρεᾶκ οἵ ἃ ρυ)])ς αυσϑεϊοπίηρ ἴῃ ἀϊδιϊποιΐοη 
ἔτουῃ 1}}8. 

Ἄεῦ. 15. ΝΟΣ γοῖ Ἠοχοᾶ, Ὑο Κπενν [εν] 5} δί- 
ξαὶτβ 850 ΜῈ]]. --- ἘῸΣ ᾽θ βοιιΐ Εἷτὰ Ὀδοὶς 0 π5. ᾿ΤἼΘ 
σογζοοῖ γοδαϊηρ τοτα ἔν ργοόνοβ ΡΙ] αι Ἄ556Ὶ 
Ὅοη. -- δῖ Ὀθθπ ἄοηθ ὮΥ ἷπι, ἑ. 6., Ηἐγοά 5 6χ- 
Δι δέου ἔ8]εα ἴο 6] 1οἰϊ ἀπ ὑσοοῦ {παῖ Ης πδὰ 
σοτηηῖεα ἃ οΥπια. 

γεν. 1τ6. ΟΣ ψ]]} Πιογοζοσθ οδδοδδο εἷπὰ. ΡΙ]Δία 
οὐρσῆϊ ἴο πανα βδι᾽ιἃ : 1 ν}}1} σϑίεαβε ψἱοῦϊ ΔΩΥ 
Ῥυῃιβηπιεηί. Η!5 νηΐ οὗ ΠΊΟΓΔ] εαγπόϑίηςβ8 ΠΟΥ͂ 
ἌΡΡθᾶσβ. Τῇ νγὰ8 ἃ σοῃοδβϑίοῃ, ἀπά δὴ 1Ποραὶ] 
ΟὨΘ, βίποα ἢς ἀδοίαγαβ [ϑϑὺ5 ἴο ὈςῈ ἱηποσεηῖ. Τ 5 
ἢιβί ΥΟΠΡ ἴδ ψὰ8 ἴῆς ἀεοϊδῖνα οπς, βίηςς {με 
768 υπαοτβίοοα ὨοΥν ἴο ἔο]Π]ον ἂρ ἴῃς δάνδηπίαρσε 
ἴυ5 ρίνεη ποῖ. [ΙΕ ἢδ νγὰβ ΨΠ]Πηῃρ ἴο οἢαϑι 55 
]εβϑὺ5 ΠΠ]ΟΡΑΠγ, ΨὮΥ οουἹὰ Πα ποῖ ἔοτοεὰ ἴο 
συν Ηΐἴη. ΤὨΪ5 Ρσοροβικοῃ οὐ Ῥι]δῖα τγ88 Γὲ 
Ρεαΐδα (νεσ, 22), θὲ ΓυκΚὸ ἀοε5 ποῖ τηρηςίοη [ἢ 6 
ἴλςϊ οὗ {πε βοουτρίηρ. 5:6 οἡ [μαὶ ἕλοι, Μαῖξ, 
χχνὶ. 26; ΙοΒ ΧΙχ. 1.1 

γεῖβ. 17-25. Τῆς δοοουηΐ Ὀαδξοσγε 5 5 Ὀτίδξ, 
Ἰηϊγοα πο ηρ ΒΟΦΓΟΟΙΥ ΔΎ πον ἔεδίυγαβ. ΔΈΟΣ. 17, 
ΥΥὮ:]6 ΒυρΡΡοτγῖθὰ ΌΥ ϑοῖγα δι ποτε εβ, 18 ἴο Ὀς 
οπλ δα. -- ΑὙΨΕΥ Ὑ{Ὲ} (818 τδη 15 νἱΓί Δ }}ν 4 ἀ6- 
ΙΔ ἔου Ἔχθουοη. --- Ῥτονδὶϑᾶ (νετ. 22), ραϊποὰ 
ἴῃς πιαβίεγυ, 2. Ζ., ΟΥ̓δσ Ῥ|]δῖα. --- αν βθηΐθῃοθ. 
ΕἸλΑ] ἀπὰ οὔἴἶδοὶδὶ βεπίεποθ. Γ᾿ΚΕῸ ρᾶ5565 ον οΥ 
[πε βοουγρὶπς δῃα οτονηῖησς 1} ἴδογηβ, ἴῃς 
Ῥγεβεηϊδίοη ἴο ἴδ ῬΕορΙε (ΖΞ ες ἤονεο), ἴὰ 6 ἤη4] 
εἤοτι ἴο τεΐεαβε οὖσ [οσγά, ἢ 6 νναϑηΐηρ οὗ Ρι]αῖς᾽ 8 
Βδηάβ, δηὰ ἴς δηλ] ἴδυπΐ ταδάς ὉΥ ἴῃ ξονΈΓΏΟΣ 
αἰ οὐὐ Τιοτὰ (]οἢη χίὶχ. 123-16), ργεβεητὶησ ἴῃς 
οοηίγαϑὶ Ὀείϊνεεη Βασγαρῦα5 δηὰ ἴεϑὺβ ἰπ ὑσίεξ 
Δηὰ (6]]ΠἸσ νογὰβ (νεσ, 25). 



494. ΤΗῈ ΟΟΡΘΡΕῚ, ΑΟΟΟΚΌΙΝΟ ΤῸ [0ὐὑἱκΚὲ. [(βαρ. ΧΧΙΠΙ. 26-40. 

ΟΗΑΡΤΕΚ ΧΧΙΠ]. 26-40. 

716 (γμεῖβαίο»,. 

26 5 ΑΛ ΝὈ 451 ἴδεν ᾿ἰεὰ πὶ ἀννὰγ, ἴμεν Ἰαἰὰ μοϊἃ ὑροὴ οἣς 51- α Μία χανβ, 
τλοη, 84 Ογτεηίδη,2 σογηΐηρ οὐξ οὗ [6 σουπίγγ, ἀπ οὔ Ἐν δε αθμο 

Βἷπὶ {ΠΕ Υ Ια 4 [6 οτοββ, [δι ἢ6 τιϊρς Ὀεαὰσ 12 ὅ δέζεσγ [65015. Ἔκ 
27 Απά ἴδεγα [ο] ον ᾿ϊηὶ ἃ ρτοδΐ σοάρδηγ οὗ ὃ ρβεορῖὶδε, δπὰ οὗ 
28 ψοσηθῃ, ΜΏΪΟΝ ͵50 7 ὃ Ὀθνγα θὰ δηὰ ἰατπηθηϊθα Ὠΐῃ. Βαΐ 65118 2 8ες οὔδρ. 

τὐτηΐηρ ἀυπῖο ἴΠ6ηλὶ 5414, “ Ὠαιυρδίοετβ οὗ 76 ιβαίθσω, ΘῈ ρ ποῖ ες ζαπε . 5: 

29 ἴογ πιο, θΐϊ ΨΘῈΡ ἔογ γουγδεῖνεβ, δηὰ ἔοσ γοὺγ οἰ] άσγθη. ἘΕῸΥΧ, ἘΠῚ 

ὈεΠΒοΙά, τ[π6 5 ἄδγβ αὔὲὲ οομγίηρ, ἴῃ τη 5 ΜΏΙΟΝ [ΠΕΥ 5841] 84γ, 
ἃ Β]εβββα ὡγό ἴῃε Ὀᾶτγθη, ἀπὰ ἴῃ6 ψότ 8 ἴπαΐ πενοσ θᾶγα, δπὰ Ἐ οὐτα 

30 ἴῃς ΡΆΡ58 ὙὨ1Οἢ 9 Ὥδνεσ βάν δ00Κ. ἍΤΏὭρη 58}8]1 [μ6γ Ῥερίῃ ἴο 57: εμαρ. 
ΒΔ} ἴο ἴδε τηοιμπηΐδίηδ, ΕΔ]1 οὐ ἃ; δηᾶ ἴο ἴῃς 1115, (ονογ 115. ΠΡ τι δὲ 

31 Ἐὸοτ 1 1ῆ6γ ἀο (8686 [Ὠίηρβ ἴῃ ἘΠ ἥρτοθη ἴσεο, δῖ 5041} ὈῈ.Χ βστα οι 
ἄοῃα ἴῃ [ἢ 7 ἀτγ ἢ ἘΠ 

32 ᾿ΔΑπά [ποτὰ ψεσα 4150 ἴνο οἴδεγβ, τηδ]ϑἔδοΐοσϑ, ᾿ς τ] Πἰπ ἴο ἢ Μεις κανὶς 

ΡῈ ρυῖ ἴο ἀδαίῃ. ἀν. 27: 76 δα 

33 ᾿Αμάνῆρδη ἴδ ΨΜΈγα σοομηα ἴο 13 (ἢς ρῥίαςθ, ψ ῃῖοἢ 15 οδ] θὰ ἢ Με κατ. 

ΟΑΙναγυ,:}8 τΠθγα Το Ὺ οτυοϑῆεα Πΐπι, απὰ τς τηα]εξδοΐοτβ, οπθ τ :.}.ὉΡ 
οὨ ἴδ τρῃΐ Ὠαηά, δηὰ [ἢς οἴποσ οὐ [ἢς Ἰεξ, δ κοι 

34 Τῆεη βαἰὰ 7ε5815,.}} ὃ ΕΑίμεσ, ἔογρῖνε ἴδετῃ; "“ἴοσ ἴεν πον ΝΝΝ χ 
ποῖ νβδέ ἴμογ ἄο. "Δηά {π8} ραγίβά 16 Ηἷβ ταϊπηθηΐ, δηὰ 16 οαϑὲ κα Μαῖι χχνὲ. 

35 ἰοῖβ.ι Απάὰ “186 ρεορῖε βιοοά Ῥεβοϊαΐηρ. ΡῬΑΒΑΙ͂ σῆς τυΐεῖβ ἐν τον 
4130 ψἱτ ἴδοτα 18 ἀετ δὰ ἀέρε,19 βαγίηρ, Ης βανβα οἴδεγϑβ ; ἰεΐ ᾿ ς Ῥε, χανε. 

26 Πίπι βᾶνα ὨἰπΊ56}1, 1 ἢ6 Ὀ6 ( γιβῖ, Γ[Π6 οὔοβθη οὗ αοά Απά" ΠῚ 
ἴῃς 50] 16 τ 4150 τηοοϊκοα Πΐηι, οοτηΐϊηρ ἴο Ὠΐη), δηὰ 31} ᾿οἤετίπρ ἢ 

27 ἰπ νίποραγ, Δηὰ ϑβαγίηρ, Ὁ 16 ἴοι Ὀε 33 ἴῃς Κίηρ οὗ ἴδε 7εν5, ἡ χχίν. 20. 
Υ ἴδ. χΙῖϊ. σ. 

38 8ᾶνε ἴγϑεϊ!ξ. ᾿Απα ἃ ΡΟ ΒΟ ΡΌΟΩ 4180 ψγὰ5 νυ 16 ἢ ΟΥ̓ΟΓ Ὠΐτὰ “ Φ Οὐ. ἱκίκ. 
4211 δῖ. 

ἴῃ "]δἴίετβ οὗ ατεεῖ, δηὰ 1, δίῃ, δηὰ Ηδργον,:292 ΤῊΙΘ 15 ΤῊΕ πατὶ. δ; 
ΚΙΝᾺα ΟΕ ΤΗΕ ΕΝν5. Υ Π ἰξιυδν 

3920 Απάοπε οὗ [δδ πηδἰείδοϊουβ ΨὨ ΟΝ 335, εγς μδηρδά ταὶ]δα οὴ ρα Ε 
40 δίπι, βαγίηρ, 15 ἔβοὰ ὈῈ Ομτβι,35. “" βανὲ {πγβεῖξ ἀπά υ8. Βυΐ (ἃς, ΤΡ εϑις ,ο. 

οἴμες δηβνεσίηρ; σε υκεα Ηἰπλ, βαγίηρ, 9 Ποβὲ ποῖ ἴδοι 5 ἔξαν "καρ αι 
ὐΐς χν. 32. 

41 (οά, β5ϑεἴηρ ἴδου ατί ἰῃ ἴῃ6 βάτηθ οοηϑοπιπαίίοη ὁ Απὰ νὰ ἴῃ- γεν "ἢ 

ἀεεὰ υ5Ὲγ ; ἴογ ψὰ τϑοεῖνα ἴῃς ἀπε τεννασγὰ οὗ οὐῦ ἀδεάβ: Ὀὺῖ 

1 δ Ω 3 οὗ Ογτεῆς 8 ἔτοϊῃ 4 δηά Ἰαϊὰ οὐ Ηἶτι 
δίο ὕδασ ἱΐ ὨυΌ ΕΓ οὗ (86 Τ᾿ νΟΤΏΘη ΜΠῸΟ 
8 σρεῖξ [ἢ 9 τς Ὀτεαβίβ [ῃδὲ 

10 ηουτγϑῃφα (σεφογ ἶξρερ᾽ ἕο ἐλε ὁεεέ απ λον: 165) Ἱ τἢ6 ' 
15 ζΆτηδ υηΐο 8. 5ΚῈ}} 1 Απάὰ 6505 5αἰά 
2δὃ Αηᾷ ρατίην Ν τῆς Ἱ Βυὶ 
18. χἀὲ δεῖ απεέλονζέες ογνεῖξ πὶ τ (6 .Σ 19 ΘρΟΥδα δὲ Ὠΐτὰ 
30 16 1ῃ]5 15 τὴ ΤΒτῖβὲ οἔὗ σοά, ἴμ6 σμόβθῃ οἠς οὐάε 52 29 ἐλέ ὀεεξ αμΐλον- 

1165) 1 ργεὲξ ἀπὰ 
88 7λὲ δετέ σεζλογίζίες γεααῖ ΟΥΪΥ Απὰ τἴἤθγα νὰ 8 Α|80 ἃ Ὁ ἐπ δ βοὴ ΟΥ̓ΟΣ 

ὨᾺ 3. τἢδΐ 36 Ατί ηοἱ ἴδου ἴπα (τ 
36 λῃσμνεῖγοά, δηά σε υκίηρ ἶσα, βδ]ἃ Τρ εεγζ ΘΥΘῺ 



ΓΗΑΡ. ΧΧΙΠ]. 26-49.] ΤΗΕ ΘΑΟΘΡΕῚ, ΑΓΓΟΟΚΌΙΝΟ ΤΟ ΚΕ. 

42 1158 τῇδῃ Ὠαῖῃ ἀοῆς ποίδίηρ, ΔΠΉ88. 

495 
Απᾶ δα 54 ““ηἴο [65115, 

Ιοτά,28 γε ΕΓ τὴς ἤδη μου σομηοβῖ ἰηΐο 9 (ὴγ Κίηράοπι. 
43 Απα Ϊε5}58 89 βαἃ υηΐο ἢΐτη, ΝΈΓΙΪΥ 1 58 αηΐο ἴἢ66, ΤῸ ἀδΥ 514] 

ἴδοι 6 ψι τὴς ἴῃ “ ρᾳτδαϊβα. 

44 νΔπὰ ἴἴ νγὰ5 81 δροιιὶ ἴῃῆ6 δἰχίρδ: ἢουγ, δηὰ ἴἤοσγο 85 ἃ ἀδιῖκ- 

απ Δ10ζ0ον. χίϊ. 

ἴῃς ϑερίυᾶ- 
Ὠΐϊ. 

. Χχυ]. 
45. τι6885 83 ονεὺ 81} [με βατγίῃ 88 1ΠῈ}} μα πἰπῖῃ Βουτ. Απά [Π8 βυηὖὔ 451 Μαήι 

ψ) 5 ἀδτκεηθα,3. δηὰ “ἴΠδ να]] οὗ [ῃ6 τδιηρῖε τνὰ5 γεηΐ ἴῃ [6 τα ϑ5ῖ. ορῖαρ. Ἴδα 

46 Αμπᾶ “νἤδη Ϊεϑ5 δα οτίϑα ψι 4 Ἰἰουᾶ νοῖςς, Ὠς 546]α,8 δεν ει 
ἢ Ἑαῖβετ, ἢ ἰηῖο [Ὧν βαηάβ 1 σοπιημιεηα τὰν 5ρ τ] : 5 ἀηα αν ]ηρ᾽ 4 ζοπρΜαιε, 

47 5αἰὰ τμπ5,8 ἢ6 γανε ὰπρ ἴῃς ρθοϑί. 
ΒΔ Ψῆδὶ ψὰ8 ἄοῃο, 6 ρ]ογβεὰ (ἀοά, βαγίηρ, 5 (δγίδιην (ἢ 15 ὅ 

Ματῖκ χν. 37, 
οἴ ΧΙχ, 30. 

. χχὶ. ς; 
φοιαρ. ᾿οπ 

ο ἾΝον 81 νῇθηῃ [ἢ6 σρηϊυχοι 

48 “5 ἃ τἱρῃίδουβ πιδη.8 Απάὰ 411] ἴῃς ρθορὶβ 85 ([ῃαΐ οδηια ἴο-, διά δ ανὰ. 

σοῖδεγ ἴο (ῃαὶ 85 οἸ'ρῃς, θεμοϊάϊηρ 9. τὴς [δῖηρβ ΜΏΙΟΒ Ψψ γα ἄοησ, 
49 “5ϊαλοίς {πεῖγ ᾿Ὀγεαβϑίβ, δηα γεϊυγηςα. 

ἴ8ης6, ἀπά δῖε ποϊδῃ [μδὲ ξο] ον Ὠἰτὰ 43 ἔσοτῃ (411166, ἢ βἴοοά “ σ-- 

541: Ματῖκ 
χν. 10. 

ἡ 5. ἕμαιι. 
τχ. 8. Απὰ 4}1 “δὶς. δοαιδίη- 
ΟΠΒδρ. χν!ϊ. 

αἶα οἕἕ, Ὀεῃοϊἀΐηρ 43 [6868 τη ρ58. Φ μας χα 
551 Μᾶτ 

38. Απὰ Πα 54Ϊ]4, [6805 (τυ δ Ὲ ἐο ἐλε δεεΐ αμέλο» ἹΖτδ5) 39. ἴῃ ΣᾺΝ 
80 ἢ6 (σερογαέρμρ᾽ 9 ἐζ4 δετέ απ 2107 21165) δ᾽ 5271 ὨΟῪ ὑῤρυὰθ αὐπρει 
82 ἃ ἀΔΙΚΠ 655 σΔ 6 88 [ἢ 6 ψῇ0]6 ἰδηὰ 8ὲ [ῃ6 5η ζΑΙ Πἶἰηρ : οοπρ. [ομα 
86 Αῃᾷ 76508 ογγίηρ ψ ἢ ἃ Ἰουά νοῖςο, 5α]ά ἃ ἘΣ ἀὐχνς 
86 τἢ)]15 δ Αηᾷ δ8 [15 τη ΜᾺ45 ΠΡ ἴθου5 80 τη 65 τι. 
4 ψῃδη (ὯοΥ ὈΘἢ6]ὰ 41 γχριαγησα βιίτηρ (πεῖς Ὀγεδϑβίβ. 
48. ὙΠ Εἷπὶ 48 Ἰοοκίηῃρ αἱ 

ΟΟΝΤΈΝΤΒ. Απιοηρ ἴῃς ρεου λυ ἶε5 οὐ Γυκε᾽8 
ἀεδοσριίοη τς ποῦσα ῬΔΥΓΓΟΌΪΑΥΙΥ [86 ϑσεπα Οἢ 
τῆς ΨΑΥ ἴο ΟΔΙνΆΤΥ (νεῖβ. 27--22), δπὰ τῆς β(ΟΥΥ 
οὗ ἴδε ρεπίϊεηϊ γΟΌΡΕΣ (νεῖβ. 329-42). ΒοΙἢ οὗ 
ἴς8ςε δοοοσὰ τιῖῇ [ἢ ροποσαὶ ϑρισὶς οὗ ἴῃς ψδο]ς 
Οὐοβρεὶ, 485 ἀο ἴῆς 2ἀγες τοογἧς ἔτοτι (ἢ ΟΓΟΒ585 
(νεῖ. Ἀ.» 43, 46) ψΒΐοὰ Τυκα δος δ848 ὑγα- 
δεινοῦ [ΟἹ 65. 

ψέεῖβ. 26-2ὥ2. ΤῊΣ ἍΝΑΥ ΤΟ ΤῊΗΕΞ (ΕΟΟΙΕΙΧ- 
ΙΟΝ. Ηξτγε [ὐὺΚπ 5 πιοϑδὲ 011, θὰϊ ρῖνεβ ΠΟ 50" 
Ῥοτγὶ ἴο (ῆς νατίουϑ Ἰερεηαβ οὗ ἴῃς Κα 2οέογορα. 

γετ. 26. ὝΆΘΩ ΤΟΥ θὰ ἷπὶ ΨΑΥ. ὅ8:εῈ οὐ 
Μαῖὶ. χχυἹ. 22; Μᾶασκ χν. 21. (Τοῦ οπιβ {18 
ἱποιάδθῃϊ.) -- ἴῸ ὉΘΩΣ ἐξ αὐΌΟΣ 2660. Τῆς Πἰπαοῦ 
Ρατὶ δοῃε ν5 1α]Ϊὰ ὑροὴ ϑίποη. Τῆς το] τοῦ 28 
ςοιῃρατγαίνεϊν ϑ!ρδϊ; ἴμετα 18 πο ρῥγοοξ (δὲ Οὐσ 
Τωτὰ 25 αἰπίμπν ὑπάεγ ἴῃς Ἰοαά. Ἠς ψῆο Ὀδδγ5 
τῆς οἴοβ85 27,27) [6808, ὈδΑΣ5 ἴΠ6 ἰρσῃῖοβι δπὰ οἱ 1. 

ψεῖ. 22. Α κτοδῦ ΒΌΣΩΡΟΣ οὗ ῬΘΟΡ]θ. ΤὩς 
ογάϊ πᾶσ ογσονὰ δὲ δΔῃ ἜἼχεουτίοηῃ. -- Αδβᾶ οὗὨ ψΌσΉ61. 
ΘΌΓΒ ἃ οστονὰ πουὰ θὲ ἰδυρεῖγ πδάθ ὉΡ οἵ 
σοήεη. ὙΠε86 ατα ποῖ ἴπ6 (δ᾽! ᾿οπι 
(νεῖ. 49), Ὀυζΐ ποπιδη οὗ [Ἔχ δα] θπὶ {νὰ σ. 28). ---- 
ΒοναΣϊοὰ δπᾶ Ἰαπγθηϊοᾶ πΐπι. ΤὨΐϊβ ἀο65 ποὶ οὗ 
1156 }6 ἱπάϊοαίς ΔΥ σεᾶὶ διιδοῆτηεης ἴο Ηϊπ. [Τί 
τνλ3 (ἢ παῖυγαϊ ΞΥΤΏΡΔΙΌΥ υ508] ἴοὸ ἴῃ 56Χ δί βυςοἢ 
ἃ μηδ. ϑοηῖα δον ΤΠδὩϊ ΠΔῪ ἤᾶνα γερίὶ ἔγοτῃ 
ἀδορεῦ τοΐνεϑ, ἜβΡεο Αγ βίποα οὐὐ 1οσὰ βροῖκα 
ἰο ἴπδπὶ 85 Ηδ ἀϊὰ. ΤῊΣ Ἰαΐοσ [ον] 5} ἰσαΠ] οἢ 
ταὶ ἘΧΡΥυ βϑ 95 Οὗ ΒΥ ΡΑΙΪΏΥ ἔὼὺΣ ἃ τρδ᾽οΐδοῖοσ 
ου ἴδ ψΔΑΥ ἴο ἜἘχεουρη Ἰνοῦς ἀπ]ανηα], ἰ5 ποῖ ΜΜῈ]} 
δηουρῇ βυβίαϊηδα ἴο Ῥτζονς [δὲ ἴῃς ςοηάποϊ οὗ 
ἴδε νοϊηθη ΜᾺ5 ὈΠΕΟΧΔΙΩΡΙΕα, 

ψεῖ. 238. Ὀευρπίοτα οὗ Ζοστιθαῖθθ. Α πδίυσαὶ 
δάὐάτεββ, Ὀυϊ 50] Ἔπιη ἀπά ροϊητίης ἴο Ποῖ τεϊδτίοη 
ἴο ἃ ἀοοτῃςά οΟἸἾ(γ. -- ΘΟΡ ποῖ 70. π|θ. (ΟΡ. 
Ἡξεῦ. χὶ!. 2. Ηδς ποῖ ΟἿΪΥ δηράυγεβ ἴῃς ογοββ, Ὀὰΐ 

ξοτρεῖβ Η:8 βούζοννυβ, 50 ἤδανυ, ἴο [611 [ῃς (γα ἢ ἴο 
ἴδοβε νῆο τηδηϊξεβίεἀ ἴοΓ Πΐτὰ ΟΠΪΥ ἃ Βυτηδλη, 
ΒΥτΑρΡ ΙὮΥ. -- Βα ὙΘῸΡ 70. γοῦσχθοϊνθαε. ΑΡρρτο- 
Ῥῆδίς ψοσὰβ ἔοσ ἴποβα ὯΟ ὄνδ ΠΟῪ τωδῖο οὗ 
186 οτυοϊεχίοη ἃ ππεγὲ Ρορυΐᾶγ ἴγαρεᾶυ. Πουδί- 
688 ἸὩΏΔΩΥ Οὗ [656 ΨΟΙῪ ᾿ουηδῃ ᾿ἰνεαὰ ὑπὸ] ἐπ6 
βίεψζε οἵ ᾿ετυβδίεμι, ἀρουΐ ἔοΥΓΥ γϑᾶγβ δἰεσνγαγάβ, 
Ὀυϊ [Ὡς οδίλϑίισορῃς 'Μ)ὰβ ἴο 1811] τηοϑὲ ἀϊγες 
ὍΡΟΙ τῆοῖγ οπιάγδη : δὰ 79Ὁ. ΥὙΟῸΌΣ Οἱ Ἰγοι. 
ΟΡ. Μαῖξ. χχν]] 25 : "Ηἰβ δ]οοά ΡῈ ου υβ δηὰ 

οὐ ΟὟΥ ΟὨΠ]άγοη.᾽ 
ΨΥ. 22. Ὅαγα ΔΣθ᾽ . ἈΒ ΟΟΣΥΔΙΠΪΥ οομ- 

ἘΠ 845 Ης νγὰβ σοΐϊηρ ἴο ἀδαδίῇ. --- ΤΉΘΥ 5.411 ΒΑ Υ. 
“ὝἽΒΕΥ᾿ τοΐεσβ ἴο ἴμποβε ἱπ [εγυβδίθπι, δ ρ6ο 41] 
ἴῃς ποιγηδη ἰῇ [εγυβαίθη, σέ ἐς ἐΐό ᾿Ἡρεοιὰ, 
Η!5 αἰβεῖρ]ε8 νοῦ ἃ ποῖ 6 ἴδοζο, δῃὰ ἴἤοσα 15 
στο ἐπι ρ]εὰ ἃ ννασηΐϊηρ ἴο ἐβοαρα. Βυὲ ἰδ6 ψΠΟΪ6 
ἴοῃς οὗ τῆς ρῥγδαϊοϊοη ἱπΡ1}168 4180 [δίς ἔδν οὗ 
τῇοπὶ ἀο 80. --- ΒΙοδθοᾶ, εἴς. Α ἔδαγξι νος ἰβ8 1ἢ- 
ἰτοαἀυςεα ὈΥ [Π6 νοτὰ “" ΒΙεββϑεᾶ., ΗζΟοϑβ. ᾿ἰχ. 12-16, 
ςοηἰδίηβ [Ὡς 8538π16 ἴπουρσῆϊ 85 {πὶ8 νεῖβο. Τῆς 
ἀδγϑ ΜΠ Ὀ6. 80. τουτὶ ]6 ἴῃαὶ 18 ΜΠ] Ὀ6 ἃ ουτϑς ἴο 
Ὀὲ ἃ τῃηοῖδοσ ἰπβίεδα οὗ ἃ Ὀ]εβϑίησ. ἤδη Ὀεὶη 
ἃ τιοῖθοσ 15 στεοκοηδά ἃ ουγβα, [Ὡς ἀδγ5 ἄγὰ ἱπάεε 
ΘΥ]}! 

ψετ. 32.οθ. Βορίπ ἴο δα, εἴο. Τῆς Ἰδηρσυάᾶρσε 5 
αυοϊδα ἔτοῃι Ηο85. χ. 8. “Βερὶπη᾽ ἀοεβ8 ποῖ Ὠξδς65- 
ΒΑΠΪΥ ἱΠΊΡΙΥ ἃ τερεϊῦτοη οὗ ἰῃς βαγίηρ, Ὀυϊ (Πετα 18 
ῬΤΟΌΔΌΪΥ δῃ Δ]]υβίοη ἴο δηοῖδοσ δηᾶ ἃ ρυεδίοσ ὧδ 
οὗ ψταῖῃ, ΤὨς ῥτεαϊςϊίοη δα ἃ ὈΥΠΊΔΤΥ τεΐεσεηος 
ἴο ἰδ 5ἰόρε οὗ Ἰεγαραῖοα δῃὰ ἃ ᾿ἰϊεγαὶ ἔυ] Δ] πηεπὲ 
(Ὦδη, ἔοσ ἴῃς [δνν5 ἴῃ ταῦ 4658 “1 τΠεσηβεῖνοβ 
ἴῃ ἴῃς Βυ ιοιταπθᾶῃ ῥᾶβϑαρεβ ἃπὰ 86 ΟΙΒ ὑπο σ 
(ἢς οἱΐϊγ." 

γεῦ. 31. Τῇ ὍΛΟΥ ἀο ἴπο8δ0 ἐδίηρσα ἐπ [86 5τ661 
ἾζοΘθ, εἴς. ἴῃ ῥσονεσῦϊαὶ ἔοττη ουὖ [,οτὰ Πόσα οοῃ»- 
ἐγαϑὶβ ψ8δὶ 15 σοσηϊηρ ὕροὰ Ηΐτηβοῖξ, “ἴδ 6 στδο 
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ἴγοα,᾽ [ἢς ἐσαϊ ἔα] νης, τ[Π6 Ἱπποςοηξ οπς θη Ης 
ὈοΓεῈ οὐ 51η5, ΠῚ τυ μδὶ που]ὰ σός ὕροπ [Πςπὶ, 
“(δε ἀγγ ἰτεο,᾽ [ῃ6 ἀπέσχυ τ] ΟΠ 65 βίδηα!ηρ ἴο ὈΘΑΣ 
ταὶ ον Ἰυαρπιοηῖ. “ὙΤμαβα τπίπρβ᾽ τηυβὲ Ὀὲ 
Ἰπίεσρτεῖθα 45 4 [ἀρτηεηΐ οὐ 51η, οὐ ἴῃς σοπίζαϑί 
[2115.Ὀ. “ὙΠΟ 15 υϑεα ΡΟΙΒΟΠΔΙΠΥ οὗ πυπιδῃ 
ΔΕΘΠΟΥ π᾿ ρσαπεῖαὶ. ΟἾΠΟΓ ἐχρ παῖ οηβ ἢᾶνε 
Ὀδοη βυρρεβιςὰ ; Ὀυζ ποης οὗ {Πεπὶ βθειὴ ΟΣΤΩΥ 
ἴο Ὅς πη] υἱζεγάποοβ οὗ οὐσ 1,ογὰ ἃ5 4 Τεδοδοσγ. 
Αἴ βυςοῇ ἃ {πιὸ ἠηοϊῃϊηρ σου] ὈῈ τοῦς ἈΡΡτορσὶ- 
ἂἃίε ἔῆδη δῇ 4] υδίο ἴο Η!5 νἱοδσίουβ οσκ. Ης 
σου]ὰ ποῖ ἀνεσὶ {πε Ἰυάρτηεπὶ Ηε τηυδὲ ἀπηουποδ, 
Ὀαϊ ἐνδη δἱ ἴδε 1αϑῖ 101η5 τῇ ἱξ 4 (πουρῆξ οὗ Η]8 
ΨΟΥΪΚ ΣΟΥ 51 ΠΠΕΙΒ. 

ψεῖ. 22. Ττο οἴδοτδ. Τα ΞΥΠΡΑΙΏΥ 866 1} 
ἴο ἢανϑ Ὀδδη, ποῖ ἔοσ ἴἤθπι, θυ ἔογ ΗἾπὶ Δ]οηα. -- 
Ιϑὰ τὶ κἷπι. ΓυΚα δίοης πδγζγαῖθβ [Π]5. 

γεῖβ. 322-328. ΤῊΣ (Γ(ΚΟΘΙΕΙΧΙΟΝ ΑΝῸ ΜΟοΟΚκ- 
ΙΝ. 866 οἡ Μαῖϊ. χχνϊ. 317-42; Μδτκ χν. 22,32 ; 
Το χῖχ. 17-24. 1κὐκε᾽β δοοουπὶ 15 τῆς Ὀγϊοίεβι. 
Ἧς τηεητίοηβ (τῆς οἱἤοῖβ ἀο ποί) ἐπε πλοςκίη 
οὔεγ οὗ ἀσπὶς ὈΥ (δὲ βο]άϊοσγβ (νεσ. 36). Ηδσσε 
ΟΠΪΥ ἀο νε πὰ ἔς τουσλϊηρ ᾿σγεῖ, ὑϑυδ}}γ ςΔ]]οὰ 
[η6 3γε1 νοτὰ οἡ ἴῃς οτοββι Τδ οσαϑίϊηρς ἰοΐβ ἔοσ 
ΟἿΓ οὐ β ργπιθηῖβ 15 γεν τηεητοπεα, δηὰ τῃς 
τοοοκίηρ οὗ ἴπ6 Ῥεορὶς 15 ΟἿΪΥ Ὠϊπίεα δί (566 οἢ 
νοῦ. 35). Οη Ἃς πιοᾶς οὗ οτυςῆχίοπ, 5εὲ6 ἰῃς 
Ὠοΐ6 5 οὐ ἴῃς ρᾶγαὶ!εὶ ραϑβϑασε ἰηῃ Μδιῃον. 

ψετ. 332. ΒΚ}. Οομρ. ἴδε Ηεῦτεν Οο(ροίλα 
(Μδιδενν, ΜΑτκ, ἀπά [οὔ π), ΒΙΟἢ 4150 πιο δῃ8 [Π|5. 
“Ολίνατυ "15 οὗ Κἰπάτεὰ πιοαδηΐϊηρ, Ὀυὶ ἴα ῖκεῃ ἔγοπὶ 
16 ΤλΠπ σευβίοη. ΤῈ δὴ ΡΓΟΌΔΟΪΥ ἅγοϑε 
ἔτοτῃ ἃ τεβειηδίδησε ἴο ἃ 5Κ8]} ἴῃ ἦς Βῆδλρε οὗ ἴῃς 
β᾽! σς εἰεναίίου ἩΠΟσα [6 ογοββο5 εσὲ ρῥἰδοδα. 
Μουπί ΟΔΙΝΑΥΥ 15 ὯἃΠ οὐσοησοιβ ὄχργοϑϑίοη. [ἰ 
σου] Βοάγοαὶν ἕνα θδεη πα υ888] Ρ]αςε οὗ εχα- 
εὐΐου (8εε οἡ Μαίϊ. χχν]ϊ. 33). Ὑποτα 8. ὄνεῃ 
ΠΟῪ ΠΟ βρεοῖαὶ ρΐδςοςε οὗ ἌἽχεουϊΐζοη ἰῇ Γ[εσυβδἝοτη. 

γετῖ. 34.- Απὰ δοδὺκ δβδὶὰά. θυυτὶηρ ἴῃς δοί οὗ 
ογαο ἤχου, 45 1 νου ἀρρεαῦ ἔτομῃ ἴῃς ἰδηρυδλρε 
ὙὩΙΟ ἔοϊοννβ. ΤῊ]5 ἢτβε οὐ τἴῃ6 βενεπ οσάβ οὔ 
ἴῃς οτοββ, ριεβεσνεαὰ ΌὈΥ [ἀκ6 δίομα, 15 βου 08 
ἴῆε οπς Ὀεβὶ δάαρίεα ἴο " ἀγδγν 81} πιδὴ ᾿ αηΐο Η]ΠῈ 
““ὝΠοη Πα υρ.᾿ --- Εαλιον, ζογαῖνο ἤθη. Ενεη 
πῃ (δε δοῖ οἵ οτυοϊδχίοη Ηδ βρϑδκβ 45 “ὅοη οὗ 
σοά! Απὰ ἴῃυ5 οἴετπρ Ἡϊπη5εϊξ, Ηεξ 4150 ἰηἴοσ- 
οαάςβ8, ρεγίοτιηΐηρ Η:5 ἱνοΐζοϊὰ ῥυεβον ὙνΌσΚ. 
Οουτιρ. 5. 1}}}. 12 : “Ης Ῥοτε ἴδε 5]η οἵ ΤΏΔΠΥ, δηὰ 
τηδαε ἰηζετοθββίοη ἔοσ [6 [γδηβργαβϑογβ.᾽ 1 δηλ ἢ 
τοίεγϑ, ἢγβί οὗ 41}, ἴο (868 ἔοτιγ 5ο] ἀΐδτβ νΟ δοίυ}} 
οτυς θεά ΗἸπι, πος ΤΠΕΥ ἃγα βροῖκεη οἵ ἴῃ 411] ἴῃς 
Οἴποτ οἰδαβ68. [{ 15 ἴσας [ΠΕῪ ΟἿἿΥ οὐεγυβα ΟΥΕΓΒ ; 
Ὀυϊ νεῖβ. 236, 3) ΒΟ ἴῃδὶ {δε μαὰ ἃ Γςοτίδη 
ΡΙεαϑθυτα ἴῃ ΠΕ ῖΓ οσὰθὶ] ἄἀσῖγ. ΠΟῪ δοϊθα 85 τῇς 
Δροηΐβ, ἀἸσοςῦγυ, οἱ ἴῃς [εν ]5 ἢ ΤΌ]ΘΥΒ, ἴῃ ἃ τυ δΥ 
86ηξ6, οἱ ἴῃς εν ]ϑἢ πδίοη, δηὰ τοβὲ ] ον δπὰ 
ΌΪΥ οὗ τηδηκίπᾶ. ΑἸ] βἰηποῦβ σοηϑρίγεα ἴο π4]]} 
Η! πὶ ἴῃοτα. -- ΕῸΣ ΤὮΘΥ Κηον ποῖ ψ λδ΄ ΠΟΥ͂ ἀο. 
ΟομρΡ. Αοῖβ "||. 17. ΤῊ]. 16 ἴῃς τηοῖϊνε, ποῖ (Ὡς 
στουπᾶ, ἔογ ἐογρίνεηθββ. [Ιρῃόΐδηςο ΠΊΔῪ αἰ] Πἰ5 ἢ 
σαῦε, ας ἀοα5. ποὶ τοῆονα 1, εἶδε ΠΟ ῬσΑΥΕΣ ἔοῦ 
ἰογρίνεποβα σου] Ὀς ποεαάεα. [{ 15 οπς ἀδϑιρῃ οὗ 
1115 τεσοτά, Βῃουὴρ 05 ἴπ6 ξογρίνπρ ἴον οὗ ΟἿΓ 
Τιοτὰ 45 Ης ἀἰϊδᾷ ἔογ [ῇς 51η8 οὗ τῆθῃ, ἰο ννάκοϑῃ 
ἰπ τε, [σου ρὴ ἴμ6 ΔρΡΡ]σαἰίοη οὗ ἴδ ὈΥ ἴῃς ΗοΪγ 
ϑρπῖ, ἃ Κηονίεαρσε οὗ τβαΐ ΓΠΕῪ ἀο 848 5 ΠΠΟΥΒ ἸΏ - 
πΔ]ΠΠῃρ Ηἰπὶ ἴο ἴῃ οἴοβ5, {παΐ [ΠΟΥ ΤΩΔΥ τεροηϊ 
Δα Ὀς ἔοτρίνεη ἔοσ ΗΠ5 88 κ6θ. ὕῃε Ῥσδυοσ 15 
ΟἿΪΥ ἔογ ἴποβε ῆο ἰῇ βοΐηθ ὙΨΆΥ ἢεῖρ ἴῃ ἰῆς 
δτεαὶ οὐης. ὙΤῃοβθο ἯΠῸ ἄδην ἴπαΐ ΠΟΥ ἅ76 βἰη- 
ὩΘΥΒ δὴν [δῖ ᾿ξ 15 ἔογυ {Πεπὰ. --- ΤΏς ἯἼΠΟ]Θ ὈΓΑΥΕΣ 
δ οχγηϊεα ἰπ ἃ ἔενν πηαπυβοτγὶρίβ, θυ ἰξ 15 εὐ χα δὰ 
85 ρεηυϊης ὈΥ 411 τχοάδι ΟΥ̓ Ἶ65. 

ΤΗΙΣ ΟΟΘΡΕῚ, ΑΓΓΟΚΌΙΝΟ ΤΟ {ῦ0ΚΕ. [ζβάαρ. ΧΧΙΠΠ. 26-29. 

γεν. 35. πὰ [δ0 Ρθ0}]9 κἰοοᾶ . ΑΣ 
τς ἔπης ἤδη (6 ᾿γάγει ᾿͵λΟΞ υἱϊετε. Α οτονὰ 
ψου]ὰ ποί, ἈονΘυοΥ, γοσηδίη 511} ἰἸοπρ ἢ βϑυοἢ Δ} 
οσοδϑίοῃ, δα οἴδοῖβ πουἹὰ θὲ σοπιπρ ἔγοπι ἰδ 6 
οἷν, 80 πδ΄ ἴ(Πδ6γε 18 ἢο ἀἸδαρστεεπηεπὶ ἢ τὰς δο- 
ςοῦπ5 οὗ Μαδίδεν δΔπηα Μά. --- Βαῦ [0 ΤΣΌΪΟΓΙΕ, 
εἴς. Α5 Σ ἴῃ οοηίταβῖ ψ ἢ (ἢ ῥϑόρὶς, Ὀυὲ {π6 
Ἰδῖϊοσ )οπεά ἴῃ ἴῃς πιοοίκοσυ (5εε Μαϊῆοπ). Γ[ὑκς 
6115 οὗ ἴπε σμαγρε οὗ Ῥεῖεσ (Αςἰβ 11. 22: “Υ ἢανα 
ἰλκεη.. .. δῃηὰ 8ϊαίη ἢ. --τἶῷ τιἷδ ο6, εἰς. ὙΠ 
ἴοῃα 15 (Πδὲ οὗ σοπίερί. 

νεγ. 326. Οἴἶοσίπα, ἷπὶ νίπορασ. [Ιἰ τγὰβ δρουὶ 
τοϊἀ ἄγ, ἤοη {μεΥ που] Ὀς εδηρ δηὰ ἀσϊπκίηρ, 
δηὰ ἴΠπεῪ ἀγυηῖς ἰο Ἠίηι, Βο]άϊπρ οοὖὐ ἴο Ηΐτὰ ἴῃ 
ἸΏΟΟΚοσΥ ἴῃς 5οὺγ ψὶης (νἹπεραγ) ἴΠΕΥ υϑεά. ΤὭυ 
ἴ1Π6 Ἱποιάδης 15 πδίυγαϊ, ἀπ αἱ [86 ϑάτηθ ἘΠῚ6 
τοί} ἀϊδιηςὲ ἔτοπι ἴῃ6 οης τεϊλίεαὰ Ὀγ (ὃς οἵδεσ 
Ἐὰν λδλι ὙΏΙΟὮ οσουττεα ἀθοὺϊ ἴῆτες Ὠουγβ 
Δῖετ. 
γεν. 3). Τ ὅπου δὧί Ὧιο Είπρ οὗὁἨ ἔο ον, 

ΒΑΥΘ ὮΥΘΟΙ. ΤῊ 50 'νγᾶβ Ἰεαγηςα ἔτουῃ ἴῃ 6 
ΓᾺΪΟ 5 πὸ ἀουδὲ (Μαῖς. χχν]. 42), θὲ 1 ἱποϊυάαςὰ 
ἃ 5Π660Γ δὲ ἔῃε [65 45 Ὅ1Ὲ]]. 

γεν. 38. μὰ ἴδοι ψὰῶδ δἷδ0ὺ ἃ δι ροσβοσίρίξοι 
ΟΥ̓́ΘΣ Ὠΐση, 966 ποίδϑβ ὑπᾶοὺ τὴς ἰοχῖ, [ωἀΚῸ πχοη- 
τἰἴοηβ τῆς (ἰὰ Ἰλίεσ τμδη τῆς οἴμεν Ενδηρε  δῖβ ; 
[ῃς β5ῃηεεῦ οὗ (ἢς 50] ἴθ ῖβ βυρρεβίεα ἴῃ6 πιοηι]οῦ 
οὗ ῬΙ]δἰθ᾿ 5 πο Κ τΥ ἴῃ τὶ ηρ [815 Ξυ ρεσβου ρίοΣ. 

ψεῖβ. 329-42. ΤῊΣ ῬΕΝΙΤΈΝΤ ΒΟΒΒΕΚ. Ρε- 
ΟΥΑγ ἴο υκ6. ΤΟὮη πλδῖκοβ ΠΟ Δ] ] υδίοῃ ἴο (ἢδ 
ςοηπάποξ οὗ ἴπΠεῸ πιαϊ]είδοίοτβ, ψἢ116 Μδίίῃον δηά 
Ματὶς ἱπεπιαῖς {παΐ Ὀοΐῃ βοοβεά δἱ οὐὖ [οτά. 
ἍΝ ΉΙς ἴλοθε δοσουηΐβ τΔΥ θὲ τεραταςα 45 βἰτηρὶ 
ΠΊΟΙῈ ϑΈΠΕσΑΙ, τὸ ΤΠ 1 ΡτΟΌΔΟΙς ἴηδὲ Ὀοϊ 
ΓΟΌΡΘΙ5 θερϑῃ (0 γαν]]ς, θὰ ἀυγίηρ ἴδε τας [ΠΟΥ 
δυηρ (Ποῖα, 80 ἰἸοὴρ ἴο ἴῆεπι, οὔς οὗ ἴδπὶ τνᾶβ 
τηον δα ἴο ρεηϊΐεησα. ὅ66 οὐ Μαῖί. χχν]]. 44. 

Ψεῖ. 39. πὸ οὗ [δ πιαϊοίδοίοσΒ. ΑἸέοσὰά : 
“ΑἹ ψοσε ποῦν τοῦ κὶπρ : ἴῃς 580] ἱθτβ, ἴῃ 6 συ] .5, 
ἴῃς ποῦ ;--- αηα ἴῃ6 εν!]-πληἀεα τῆϊεΐ, Ροσπαρ9 
ουΐ οὗ Ὀγαναάο Ῥεΐοτε {πε Ἵσστονά, ρυῖβ ἴῃ ΠῚ ΒΟ οί 
4150. ΤῊΙ5 ἐουγξο]α πιοοκίηρ 15 ἃ ἔδαγία] γενο- 
ἸΔΏοη οὗ ἴπε Ἔχίθηϊ δηά ρονεὺ οἵ βϑ:η. Ὧδε Ροῖῖοῦ 
αἰἰεβῖδα ἔοτπι οὗ ἴῃς ἰδυηΐῖ 15 βισι κὶησ : Αχέξ ποῖ 
που [80 Οτὶδι ὃ θανθ Γγ 56} πὰ 18. 
γε. 40. Βαϊ [9 ΟἾΔΟΣ διδιννοχοᾶ, ἴῃς νοτγὰ “τ 5᾽ 

᾿δά ἱποϊυάοα δϊπι, ἀηὰ ἢε Ἀγοΐεϑίβ ἀρδιηδὲ Ὀεὶηνσ᾽ 
τηδᾶς ἃ ρΡΑγΓΙΠΟΥ ἴῃ [6 το ΚοΙν. [1ἰ 15 νοσγ ἱῃρσοῦ- 
ΑὐΌἷς τῆδῖ 1Π|5 τὴ νγὰ8 ἃ σεη!]6. Τῆς ἔνὸ  τα 
ΡΤΟΌΔΟΙΪΥ Ρ᾽δοεὰ οὐ εἰἴμεσ δἰάς οἵ Γεβὰβ ἴο σᾶστυ οἂξ 
ἦη6 ἴδυηΐ (δὶ [8 ννγὰβ ἴῇε Κρ οὗ ες μετα 
ἀηὰ ἴδεβε (ἢς ([}εἰν158}} βυθ᾽]εοῖβΒ. [ἴ 15 πον βεη- 
ΘΓΔΠΥ ςσοπ͵εςζυτεα (δὲ ἴπ686 ΤΟΌΡΕΙΒ γεσα ᾿οτὰ- 
Ῥδπίοῃβ οὗ Βαγδθθδϑ, ἱῃ ννῇοβε ρος ἴῃε ἱπποοεπὶ 
]εβυ5 νγ88 οὐ οῖῆδα. --- Θοδί ποῖ ἕπου ονθι ἔθασ Θοὰ, 
(ποῖ ἴο βρεαὶ. οὗ ρεηϊΐεηος δπὰ ἀενοῖοπ). ΟἸΔΟΥΒ 
ἐχρ]δίη : ὄν τῇου,᾽ ΜΩΟῸ τί 4 ἔδϊονν βυβέετγοσ. 
ΤὨς τεάβοῃ ἣς οὐρῇϊ ἴο ἔεαγ Οοὰ ἰ5 : βοϑίῃρ ἴδοι 
ΔΙ ἰπ 10:6 58:16 ΘΟπ ἀΘΙ Δ 8 010, {. Ζ., 1 (ἢ195 Οἠα 
νΟΠὶ γοι ἅτε ΓΑΙ] πρ δῖ. Ης [ἢ 08 ΣοΟορη Ζα5 ἴῃ 6 
ἔλοῖ τμδῖ [6505 15 οτυοϊῆεα (ς ὦ σ:Ρ 2267, σοΙὴς οὐ ἴο 
οοηξοϑθβ ἰδαϊ ἢ6 τνᾶβ Ὠη56 1] ἃ δἰπηςτ, αὶ ἰῃς Οης 
ψὯῸ υης Ὀδεβια6 ΒἾπὶ Δ] οροίῃοῦ ἱπποοθηῖ, ΤῊϊ5 
τοοορηϊίοη οὗ (τ ϑζ ἰῃ ἴῃς Ῥ͵δος οὗ ἃ 5:πη6γ πχυβὶ 
ποῖ Ὀς ονετ]οοκοα ἰῇ σοπδιά θην ἴῃς ἔλ ἢ οὗ τὰς 
Ῥεηϊϊεηξ ΣΟῦΡ ΘΓ. 

Ψετ. 41. Απὰ ψὉ ἱπἀοθᾶ ᾿ππῦγ, εἴς. Ης σρεδκβ 
ἸΚε ἃ ἴτὰς ρεηϊϊεηϊ ; ἔογ ἴῃ6 σοππεσοῃ ἢ τῆς 
Ιαβί νϑῖβε ᾿νοϊνοβ ἃ σεΐεσεπος ἴο οἷ» Ἰυξίςε. 
ΤοοΟ τϑὴν ἔοτρεϊς 1 ὑπάεγ 1ῃ6 βῃδάον οἵ τῆς 
ΟΓΙΟΒΒ5!; --αϊ (κἷδ τηδπ παῖδ ἀο0π0 ποίΐπα Θπιΐδδ. 
Α 5ίσοηᾷ ίαϊεηθηΐ οὐ ἱπηοσδῆςα. “Ἐνοη ᾿δά 
[ῆς ΓΟΌΌΟΙ 8δϊὰ ηοιζιῃὶηρ ποτα ἴμδῃ (815, γεῖ Βα 



ζηαρ. ΧΧΙΠΙ, 26-49.] 

σου ἀὐγάκοη οὐγ ἀδαραϑὲ δϑίοπιϑῃτηοπί, ἰἢδὶ 
Οοὰά ---ἰη 4 πιοτηθπὶ Βοσαίη 1 ΕΓΔΙΥ 411] νοἱοθ5 
ἃτε τϊβεὰ δραϊηβϑὶ [ε58, ἀπά ποῖ ἃ ἔποηα!Υ πψοσγὰ 
ἷβ Ὠεασὰ ἴῃ διὶβ ἔδνοι --- σᾶ86ε5 ἃ ὙΪΓΠ685 ΤΟΥ [ἢ6 
ΡΟ 1655 ἱπποσθῆςς οὗ ἴδε ϑανίοισ ἴο Ἄρρδᾶσ οἡ 
οἣξ οὗ τῆς οτοββ865 ὑεϑίἄδ Ηἰπλ (νη Οοβίουζθο). 
ΗΒ ἐαϊτῃ Ὀδοοπιδ8 ΒισΟΠ ΟΣ, Ὁ 6 ΠΟ ἴΥΠ5 ἴο 
Οἶγιϑὲ Ηπηβεῖ. Ης Ὀεϊίενεα ἰῃ ΟἾγτ51᾽ 5. ἱππο- 
οξῆςα, γεὶ δαϊϊενεοά πη ἴῃς υβςε οἱ σοα. ΤΏΘΙα 
τῆυβὶ ἤᾶνς Ὀδδὴ ἃ ργδοϊίοαὶ δοσαρίδποας οὗ οὔὐζγ 
[τὰ β διοηὶηρ βδοσίῆος, οσ (ἢς Ὀοϊὰ ἔτ οὗ 5 
ροιοη ἢΔ5 πὸ βιηοίϊςηξ ἑουηάδϊοη, 

νεῦ. 42. πὰ 89 δαἰὰ, 78986::8, ΓΘΙΔΘΙΔΒΟΣ Ττιθ0, εἴς. 
Ης ἀἄοῦος ποῖ δϑκ ᾿:θεογδίίοι ἔτοπι ἴδ ογοϑϑ, ὑιῖ 
ἰ5 βϑ βδοα ἴο οδϑὲ Ὠϊπιβεὶξ οἡ ἐς ῬΘΙΒΟΠΔ] ἰονα 
ἃηὰ οᾶτε οὗ πε Βεῖΐηρ ΠαπρΙῃρ ἴπ ἰογῖατα Ὀ65146 
Β1η1. - ΠΘ ποῦ οοπιθδῖ ἴῃ ΤΥ κίηράοιι, ἱ. Ζ., 
δὶ (ὮΥ σοπχίηρ ἰπ τῆγ Κἰηράοτῃη. “Ὑ[ηϊο᾿᾽ 15 Ἰποοῖ- 
τοοῖ, δηὰ ᾿ἰδανοβ ουἭξ οὗ νίονν (ῃλὲ {π6 τηδη 8 ἐδ (ἢ 
τοοορηζαα [65115, ποῖ 48 οὴς ψῆο νου] Ὀεσοηις 
Κίηρ, Ὀυϊ νΠο τας ΑἼρρ, ἀρὰ 45 βυοἢ νου] 8Ρ- 
Ῥϑδὺ ἀρδῖῃ, ποῖ 48 ποῦν, Ὀαϊ 1 ΗΠ] γογαὶ αἱ ρη Υ. 
τ ἀεϊσδοῖβ ποιδηρ ἔγοπι [ἢ 6 πηδὴ 5 ἰδίῃ ἴο βὺρ- 
Ῥοξα τἢδὲε ἢς Πἰπηβοὶξ σπου ϑηςεα δοπὶς οὗ ἴῃς ςοπ- 
ΙΏΟη ον 8 ἀχρεοϊδιϊοηβ μΘ ὃς ἴἢιι8 ΒροΚα. 
Βυΐ ἩΠαΐαμοῦ ἢ18 δῖε ἀδρουΐ (ἴδ Κπρσάοῃι, Ηἷ8 
[διὰ ἴῃ {πε ΚΊηρ νγὰ5 ἱπιρ]}ςοἰξ, 

ψεῖ. 42. ΨΟΣΙΥ  ἘΔΥ πηῖο ἴδ006. Α Ὠϊνὶπο 
ΔΘΒΌΓΔΗΟΣ ἰῃ τάβροηβε ἴο ἔδιτῇῃ. -- Το- αν, 2. Ζ., 
Ὀεΐοτε ἴπαὶ ἀαν ἐπάθα. Τῆς Κοπιδῃ (δίμο ς.5, 
ἴο 5δυβίδϊη ἴῃς αἀοοσίτπα οὗ ρΡυγραίογυ, Ἰοίΐη [15 
τὶ 51 σὺ υηΐο ἴπες,᾿ Ὀὰϊ τ[ἤδτα νν88 πὸ ποὰ οἵ 
αϑϑογίίηρ ἴῃαὶ ΗΘ ννὰ5 “ἠεαξίρρ “1σ-(νγ᾿ ΤῊ 
ῬΓοΟπΐβ6 ἱπλ ρ}165 ἄγϑὲ οὗ 1}}] (πδὲ Ὀο(ῇ δῃπουϊὰ αἷς 
τμδὲ ἀδγ, ᾿πϑιθδα οὗ ᾿ἱπρετίηρ Ἰοηρ, 45 ΝᾺ5 οἔζδθῃ 
[Π6 οΆ856, δηά ἤδη τηδὶ Ὀοϊῃ βῃοιϊα ταὶ ἀΑΥ ρ4535 
ἴο ἴῃς 84π|6 ῥΐἷασε: βδῖὶς ἴδου ὃδ6 ὙΠ πιὸ ἰπ 
Ῥασδᾶΐδο, Ουγ 1 οτὰ νουϊά τπδὲὶ ἀαν Ὁς ἴῃ Ῥδγα- 
ἀἶδε, δηὰ τῆς ρμεηϊΐϊεπὶ τΟΌ ΕΣ στῇ Ηΐπι. Τῆς 
Πι8Π᾿58 ἔδιἣ ψὰ8 ἰπ ΟἾγϑὲ ἂἃ8 ἃ Ῥοζϑοῃ, δπά 
Ὁ τ βι᾽5 ργοπιῖδα νγὰ5 οὗ ρεγβξοηδὶ λϑβοοϊδιίοη ἢ 
Ηἰπιθεῖξ. [Ιἔ 1η15 18 θοζῆθε ἰπ πλϊηὰ νὰ πᾶνα ἃ 
ΠΠεοκ ἴο ἴπε πιᾶῦν ἔδηςίοβ το ἢ ἀγα σοηΐ ἴο 
βαῖΠΕΥ ἀρουΐ τῆς νοσὰ Ῥαδγδαΐϊβε δ8 ἤεῖε υϑεα, 
(1.) [τ πλϑδ8 ἴΠ6 ρίδος (οΥ β8ῖδϊ6) πεσε ἴῃς 800] 
οὗ 65:5 νγὰβ Ὀείνεεη ΗΠ5 ἀδαῖῃ δηὰ σαβυστγθο- 
ἄοπ. Τῆς οἴδιδα 'ἰπ ἴῃς Αροβι]ςβ᾽ ογϑαὰ: “Ης 
ἀεβοςπαεά πο ἢΕ]]},᾽ οὐ " Ηδάδθϑ, πιυϑῖ Ὀὲ ἐχ- 
Ροἰαἰποαὰ οὐ βυρρίοπιθηίεαὰ ΌΥ Οὐγ 1,οτα᾿ 5 ἀφοϊαγα- 
ἴοη ἴἰῃαὲ Ηδςξ ννᾶβϑ ἰμαὶ ἀδὺ ᾿ῇΏ Ῥλγαδάΐβε. (2.) [πῃ 
Ὁ ΠΘΠΣΙῚΕ ἃ ΜΟΙΩ υϑοὰ γκγ ἴῃς [68 οὖσ [οτὰ 
ἀεβίσηεα, ποῖ ΟΠ ΕΗ ἴο ἱπάοτβε ἴῃς [Θνν8ἢ νἱοιν8 
οη ἴδε βυῦ)]εςὶ, θυὰϊ ἴο σοηνΥ ἴο ἔπε αἀγϊηρ ΓΣΟΌΌΘΓ 
ἃ Ῥτιοιηϊδα οὗ ὈΪεββεάηξβϑβ ψῃϊο δ υπάετβίοοά, 
τπουρὶ σογίδί ΠΥ ποῖ ἴο 118 ξ.}} εχίεηι, Τῆς [εν 
8 ἰεττηοα εδαι Ρατὶ οὗ ἴπε νου] οὐ ἀΐβειι- 
Ὀοαιϊοά 5ρ:τὴῖ8 νη ϊοἢ 15 ορροβεα ἴο σεμοπηδ (οΥ 
Ης}}} ; ἰῆς. ἈΔΡΡΥ 5146 οἵ ἴῃς βιδίε οὗ ἴῃς ἀεδά. 
Οοιρ. οἤδρ. χνὶ. 22: “ΑὈγδἤδη 8 Ὀοβοπι." Μοβὶ 
ΘΧΡΟΒΙΟΥΒ ἅτ σοηῖεῃῖϊ ἴο δοςερῖ [Ϊ5 45 ἴῃ τηδδῃ- 
ἴῃρ Βεῖδ, δ που ἢ ΠΥ οἷα οὗ σουγβα ἴδαὶ ἴῃ 6 
ΓΑΙ ψΏΙΟἢ ε58 Ρῥτγοπϊϑεαὰ ἰγαπβοδηάεα {πα 
εν δὴ Ἐχρεοϊδίίοηβ, δηὰ τπδῖ [Π]}8 ξωυ τ ἱπΡ] 16 ἃ 
ὨΘΟΘΒΘΑΤΙΠΥ͂ ἃ ρατΙιοἰραῖίοη ἰπ τῆς τοβυττοῦοη 
δου οὗ ἴῃς 7.51. ΤῊ8 νἱενν ἀἰβιϊησυϊδης5 Ὀδ- 
νοοη Ῥασγδάΐβε, μεύες δηὰ ἴῃ 2 (ου. χὶϊ. 4; Εδν. 
᾿ϊ.. ) (τὴς ραγδάϊβε οἱ σοά᾽). ὙΤἬεοζα 8, ΠΟΤ νου, 
ἃ τΐοτα Ἔχίεπαδα νἱενν : ἴμδῖ οἵγ [οσὰ τεηΐ ἀοννῃ 
ἱπῖο ἴδε ἀερίῃϑ οὗ ἀδδιίἢ ἴο δῆπουπος Ηἰβ {τυ ρΡἢ 
Δηὰ τἢ.8 ἰΥδηβίεσ τἤοβα ἰῃ “ ΑὈτΑΠδπιΒ Ὀοβοπι᾽ 
“ἴο “ἴῃς Ῥαγδάϊβε οὐ σοά᾽ (οοτιρ. 1 Ῥεῖ. ᾿. 18, 
19), πὰ ἐῃδῖ 45 ἴῃ6 τοῦ ε΄ αἰδα αὐΐεσ Ἠΐπ (Τ10Πη 
ΧΙΧ. 22, 33) [ἢ6 ΖΟΥΠΊΕΙ ραβϑθὰ δὲ οὔσθα ἱπίο [ἢ 18 

ΨΟΙ, 1. 12 

ΤΗΕ ΟΟΘΡΕῚ, ΑΓΓΟΟΚΟΌΙΝΟ ΤΟ ΚΕ. 4907 
Ῥατδαΐϊβε. Τηὶβ νἱενν βυρροβίβ ἃ βοϊυϊίοη οὗ βοπὶα 
οὗ ἴῃς αἰου] 165 ἴῃ τεραγτὰ ἴὸ Οἱὰ ᾿εβίαπιεης 
Βα]ίενοσβ, Ψ Ὁ1Ὸ ἰξ ἀοο5 ποῖ δὲ δὶϊ ἱπρὶ)ν σοηνοῖ- 
βδίοῃ δέξεοσ ἀεαῖῆ. ΘΌΓΠΏ δὴ Ὄδνθηΐ ἃ5 οὔγῦγ [σὰ δ 
ἀοδίῃ οουἹὰ ἢᾶνα δυο δὴ εἴξεςί, ἀηὰ τῆς οἴδηρο 
ςουἹὰ ἕᾶκΚς ῥἷδοα ἱπ ἃ τιοιηθηῖ, Βοιῃ νἱενβ 1ΠΊΡῚῪ 
(Πδῖ [Π]5 ῬΑγδαΐβα 8 ποῖ ἴῆς ἔμ] η 6858 οὗ ρΟΓΥ δὲ 
(οὐ ρὲ βαπὰ, Ουγ ογὰ ραββεὰ ἴοὸ [ῃδῖ ἔοστν 
ἄἀδγ5 δἰϊογνγαγάβ, ἐξ ἐλδ ὀοάγ, πιὰ ΚΙ Ποτ Ε115 ρθο- 
ἰὴ ξο θη ἴΒ6Ὺ ἴοο πᾶανῈ Ὅδοη ταϊϑεά. ἈΒ]158 
οἸοηρβ ἴο " Ῥαγδάϊβε᾽ ἱπάεεά, δὰ 11 ν}}} 86 ρεῖ- 

ἔεςξ ΟἿΪΥ δέϊεσ τὰς σεβυσγεοϊίοη, ΟἾΪΥ ου ἴπ686 
ἰδίου ροϊηῖίβ ἀοοβ ἴῆΣ Νεν Τεβίαπιδηϊ βρεαὶς 
ῬΙδίηγ ; ἴῃς ἀδῆμεγ πᾶ8 Ἔνὲσ δέῃ ἴῃ ρμοίηρ ὃ6- 
γοηά 115 5ἰδίεθηίβ. 

γεῖβ. 44-46. ΤῊΞ ΟἸΟΞΙΝΟ 5ΟΕΝΕ. 866 οἡ 
Μαιῖ, χχνὶ. 45-5.3; Μαῖκ χν. 151-383. [1ὺΚκς᾽ 5 
δοοουηῖ 8 ΝΘΥῪ ὑτγίεξ, ραϑϑίῃρ ονεῦ ἴδε ἴση οΣ 
8506 η6 παΊγδίδα ἴῃ οῇηῃ χίχ. 26, 27, ἴῃς Ἰδυηθηϊᾷ- 
[ἴοπ πιδηοηοὰ ὈΥῪ Μαίενν αῃὰ Μδγκ, δπὰ ἐῆς 
Ἰαϑὲ το γεϑημηθηξ τεσογαθα Ὀγ 4}} ἴὔτγες, θαῖ ἱξ 
αἷοπς 48 ρὑγεϑοσνδαὰ ἔοσ 8 ἐδέ ἐστ τυογά οκ ἐλέ 
«7.055. 

νεῖ. 45. Το δπὰ ζαὶ Ἰἰησ, “. 4., 1158. ᾿σϊ. ΤΗὶβ 
νγ88 (ὴ6 οδιβ6 Οὗ (ηὴ6 ἀδγκηθββ. [τ οδπ β8ςδγοεῦ 
ἸΠΊΡῚῪ παῖ τῆς δυη Πδὰ Ὀδδη ν]ϑ:0]6 ἀυγίηρ τς 
ἀλήκηθβθθ δηὰ δὲ ἰδϑὶ ᾿ἰΐἴβεὶξ αἰβδρρεασζεά. ---- πὰ 
[80 ναὶ! οὐ ἴδο ἴθσωρῖθ, εἰς. Μαίϊμεν, ψῇο ἰ5 
ποῖα αοί(α!]οὰ, Βρεακβ οὗ 158 δέου οὐσ [οτὰ ἷδ᾽ 
ἀδαίῃ. ἴῖτ Ῥγορδῦϊγ ἴοοὸκ ρῖδος αἱ ἴῃς τηοπιθηΐῖ 
Ης εχρίγεα [1μκΚα ρ]δσοϑ ἰδ Βασα, Ποῦ ἱπι 0 }γ- 
ἱπρ τπᾶῖ ἰξ οοσυγγοα Ὀεέοτε ἔπαξ πηοιηςηί. 

Ψογ. 46. τὶ 4 Ἰοπὰ νοΐοθΘ. Μαϊπον 
δηᾶ Μδκ πιεηείοπ [ἢ ϊ5 τυϊπουῖ σὶ νης τῃς νοτάβ. 
--Ἑαΐδον, ἱπῖο [ὮΥ Ββαπὰν 1 οὐμιθιὶΐ ΤῺῪ δρίγὶϊ. 
Ουγ [ωοτὰ ἀϊε5 νυ ἢ Θογριαγαὶ νογὰβ οἡ Ηἰ5. 1108 
(5. χχχὶ. 5). Τῆς ψῇοϊα Ῥ58δ]πὶ 15 ποῖ πεοδϑ88- 
ΤΥ Μεββίδηϊο, ἔοσ, Όγ βαγίπρ " Εδίμεγ, οὐσγ [οτὰ 
Εἰνε5 ἴῇ6 ὝΠΟΪς 115 ἼΕ ΠΕ ΠΊΘΔΠΙῺ ΟΣ [15 Πουτ. 
“ΡΙΓ᾽ ἤδτα τη6 85 ἴῃς ἱπηπηδίογ] ρᾶτὶ οὗ Ηΐτα 
ΨὴΟῸ νγ8 αἀγίπρ. [{ 15 116 ἴο 8ᾶν ἴπδὲῖ τὰς 500] 
ψοπί ἴο Ηλαεβ δηά ἴπ6 βρίηΐ ἴο Ηἰβ Εδίδοσ, ἔοσ 
Ης δὰ [οἷά τα τοῦρον τολῖ Ηδ, (6 Ρεγβοηδὶ 
οὔὈ͵]εθοὶ οὗ Ηἰ58 ξδιἢ, νουἹὰ 6 ἴῃ Ῥαγδάϊβε {παῖ 
ἀδν (νεγ. 43). [τ τΠ|8 ργάυθὺ ψὩ ἢ σᾶπηα δου 
(ἢς εἰχίλ ποτὰ (“1 15 δηϊπηῃς ᾽), νυν 15. δῃ- 
πουηποειηθηΐ οὐ ἴδ οσοπῃρίεῖοα ψγοσκ, οὐὖὖ 1,οτὰ 
ἔτει ρίνοβ ὑΡ Ηἰβ βρὶτιῖ ἴο ἴῃς Εαδίπεοσ. Τὴ 
ἁγίηρ νου]ὰ ἱπάδεα σοῖς πῃ ἴΠ6 σουγβα οὗ ῃδίυγα, 
Ὀυΐ [ἢ 8 Γερυθβϑθηῖβ ἰἴ 45 [6 Βυρσειης δεῖ οὗ ἰονε 
δά οὈδαϊθηςδ. --- Ὁ] ᾶπη : “ΔΝ οενεσ οου]ὰ 
τϊηκΚ ἰΠδὲ [ε5υ5, ἢ [ἢ 656 τνογάβ, Ὀγεαϊπεὰ οὐ 
Η!5 Ἰϊξε ἔογενεῦ ἰηῖο ἴδ ΘΙΏΡΙΥ Αἰσγ, ϑ ἢ δῃ ΟἿ δ 
ΟΟΥΔΙ ΠΥ Κπονβ ποϊμίησ οὗ ἴπμ6 ἴτὰε, ᾿ἰνὶπρ 5ρί γῖῖ, 
δηᾶ, σομϑθεαυδητγΥ, ποῖῃῖης οὗ της νὶηρ Οοά, δηὰ 
οὗ 6 ᾿νίηρσ ΡΟνΕΓ οὗ ἴῃς οτυοϊδεα Οπα.᾽ 

Ψεῖβ. 47π4η.0-. ΤῊΕ ἘΡΕΕΟΤ ΟΝ ΤῊΣ ΘΡΕΟΤΑ- 
ΤΟΙΒ. 866 οἡ Μδίϊ. χχυ]!. 54-,ς6; ΜαΙκ χν. 39 
“ά4ι. [μΚὸ ἰηϑογίβ ἃ ΠΕ ῊῪ ἀεἰλ1}} ἱῃ νοτγ. 48. 

νεῖ. 4). δεν υϑδὶ νῶ8 ἄοσποι Ματῖκ 158 πιοϑί 
Ἔχαοῖ ποσε: “ἴῃδὶ ἢ 530 οτεὰ ουϊ. -- Ηὸ μἰοτίδοὰ 
αοᾶ. ΤὮς οτὶρίὶπαὶ ἱπιρ}1685 ἃ Ἴοητπυεὰ δοζίοη 
Δηα [λυ ἔλνοῦβ ἴπε ἰάδσα δαὶ τῆς σεπίυτίοη νν8 
ΤΟΥ σοπνετίεα Ὀγ ἴδε 5:5, --- Οοτίδἑν 1.18 δὴ 
Ὧι τί σδίθουβ. ᾿ἭιΕἸἰσηίδουβ᾽ τηεδὴβ πεῖ ἤγβι 
ἑμεηοζθρ, τΏδη γεσΐ, γι ληέ. ὍῊΕ σεπιυτίοη Κπονν 
τλαἴ Ης δὰ θδθη δοουβϑα οὗ πιακίηρ Ηϊ 56} " ϑοη 
οὗ αοά;;᾿ δῃηὰ [Π]5 νϑσζαϊοὶ ἱπιρ}} 68 τπ6 {γα  } 658 
οὗ ῃς οαίη. Βοῖϊῃ οοῃίεβϑίοηβ τη πᾶνε Ὀδεδὴ 
τηδᾶς, Ὀυσῖ ᾿ξ ΟἿΪΥ οὴε τοῖς υἱτεγεα 1π ψογάβ, ἰξ 
56 615 ΠΊΟΓΕ ΡΓΟΌΔΟΌΙς ἴδαῖ ἴδε οἴδοῦ Ἐνδησο 518 
δῖνα ᾿ὲ δοσυγαίοϊν. 

νεῖ. 48. 8Δ}1 ἴπμο του!εἰίτιᾶθα, εἰ. Νὸ 
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ΣΩΘΏΠΟΣ 18 τηδάδ οὗ ἴῃς γυ]εῖβ. οσυβδ] οι τγᾶ8 
ετονάςά, δοα ἰῃς “τυ εἰ 6 5᾽ ψνεσα ρτοαῖ. Τὶ 
πἷσηϊ, ΟΥ̓́ Ξρεοίδοϊο.᾽ --- 9 ὐΐηρα ποῖ ὙΓ6ΓῸ 
ἄσπο. Τηεβὲ ρυΐ δῃ δῃά ἴο πιοοΐκοιν. --- Βοϊασηθᾶ 
διυκὶ Ὁιοἷσ Ὀχοασῖα. [Ι͂ἢ 56] -γορσοδοῇ, ἔου πο Ὺ 
δά οπιδὰ ουἔὲ ἔοτ Ηἴ5 οτυοϊῆχίου. -- Τὺκς ἃοπα 
ΒΡΘΔΚΒ οὗ [ἢ15, ὈυΣ ᾿ξ 15 ἢοΐ παρ] ]εα ται τῆ Ρεο- 
ἴε βαὰ ἴβκβὴ πὸ ραχίὶ 'ἰπ ἴῃς ργενίουβ τ ΌΚΕΤΥ͂. 
υοἢ ἃ οὔδηρε ἰβ ὈΥ ΠΟ πη68ῃ8 ὑποοιηοῃ. ΤῊΙΒ 

δορσογάβ ἢ τὴς Ῥεηίοοοβίδὶ ᾿βαυσυ (Δ ς 5 ἰ1, 30), 
[ . 

ΤῊΗΕ ΟΟΘΡΕῚ, ΑΓΓΟΚΌΙΝΟ ΤΟ {[{{ὙΚὲ. [ζηὰᾶρ, ΧΧΙΠ. 26-ς6. 

ἃπὰ πᾶν ὈῊ τερλγαάεα 25 ἰδ6 σϑϑυϊξ οὗ οὐγ 1 οὐ δ 
ῬΓΙΆΥΟΥ (νογ. 34). 

ΕΓ. 49. Απᾶ 811 πἴα δοσυδλίῃΐδηοθ. ῬΘΟΌΪΑΣ 
ἴο Γυκ6. “Α1]1᾽ ΠΟῪ Ῥγεϑεηῖ ἴῃ [γυβαίεη. Τῆς 
ΕἸενδη τηδύ Ὀὲ ἱπουάςα, (πουρ Ιφῆπ πδά 1δὰ 
ΜᾶσΥυ Βοπια. δερων 1Π6Υ̓ Μετὰ ποῖ ἴδετε, ἔεασ- 
ἱπσ ἴο οομια, ἃ νον ἑδνοσγεὰ ΌγΥ [ἴῃς ἕαοϊ ἰμδὶ πὸ 
πιδηϊτίοη 18 πιδὰς οὗ [Πδῖὰ ἰῃ σοηηδοίϊίίζοη ἩΠῈ τ 6 
θυ 4]. ΤὨς δοοουηῖ ἰβ 580 Ὀτὶεξ, ῃδὲ 1 σδηηοῖ Ὀ6 
οοῃδιἀογαὰ ἃ5 σοπίγδα!ϊςίοσυ, Το χῖχ, 2ς. 

ΟΗΑΡΤΕΚ ΧΧΠΙΠΙ. 50--56. 

719 ωγίας ο77 ον 1, ογά. 

ὅο 5 ΝῺ), Ὀεμοὶά, ζάσγε τας ἃ τὰ Ὡδηηθα Ϊοβαρῇ, δ8 οοιϊη- ὁ ΝΜ ΑΤΤ τς, 

5Ι 56 ]|]οΣ ; σμα ἀφ τῦᾶς ἃ ροοά τηδῃ, δηᾶ «4 ι5ῖ:2 (ΤῇςἪε Ἴλεν ἀλέα 

5816 ὃ δά ποῖ σοῃβοηϊδα ἴο ἴῃ6 οουηδ86ῖ δηὰ ἀδεα οὗ {μετὰ 2) κα. 38... 

ἦφ τυας οἵδ Ατἱπιδαῖμθα, ἃ οἷἵγ οὗ τπη6 εν; ὃν ο αἷβο ἢ ϊπιὶ- 
52 561{9 ς γγαϊϊεα Τ ἔογ ἴῆε Κίηράοιῃ οὗ αοἄ. ΤῊΐβ καρ νγαπε πηΐο ὃ “ ζβᾺΡ. Ψ- 45, 
53 Ρι]αΐθ, δῃὰ Ὀερρεὰ [ἴῃς Ὀοάγ οὗ 7ε51.8. 

Μαιῖ χν. 43 

Αμὰ δα ἴοοϊκς τὸ ἀονῃ, 

δΔηα ψτγαρροά [ἴ ἰῃ ᾿ἰηθη," δηὰ 1αἱὰ 110 ἴῃ 4 βαρυ]οῆγα 11 τῆι 
5 Ὠσῃ ἰῇ δἴοῃθ, ἩΒοσοῖῃ ὭΘΝΟΥ τῇδη δείοτε ψὰαβ [δἹα. 132 

54 Απά [δαῖ ἄδν νψὰβ “τῆς 13 ργδρδγαίΐοῃ, δῃὰ ἴῃς βδθ δίῃ 6 γον αἱ ϑεοὸ Μεαῖϊ. 
ΧΧΥΊΙΙ. 62. 

55 ὁῃ. Απάὰ 7116 ψοπίξη 4Ϊ50,}5 9 νος ἢ σάτης 15 ψ Ὦ ἰπὶ ἔγομι 16 4 Μαῖς χανε, 

(1116 6, [ο]οννεα αδἔξοσ, απ "θμθΙ ἃ τὴ βαρυϊοῆγα, δηὰ ἢον 7 ὅες γετ. 40. “5 Μαιῖκχν. 47. 

56 Ὦϊ5 ὈΟΑΥ ψ8 ἰαϊά,. Απᾶ 1ΠΕΥ τεϊιγηβα, δηα ἢ ργεραγθα 5016 68 ἃ ἐπι ε τε! 
δηα οἸηττδηΐβ : 

Απὰ ταϑίεα ἴῃ6 βαρραϊῃ ἀδγ 1 ᾿δοοοτγάϊηρ ἴο ἴῆ6 σοπητηϑηά- ἑ Ἐχοά. χα. το. 
τηθηΐ, 

Δ ογεξἕ ἰ6Γὸ τ 
8 ἢ6 4 {Ποῖὶγ σουη56] δπὰ ἀθοὰ 
6 “16 δεεῖ αμεζλογέζίσες ογεῖζ αἶβὸ Ὠἰπλβ 6] 
8 (ο 9. ἃ ἰΐηϑθη οἱοίῃ 

11 του 
18 11 ννὰβ ἴῃ ἀδγ οὗ ῃ6 
16 ουἱϊ οἔὗ 

ΟΝ τὰς Ἰελάϊπρ ἐνθηῖβ οὗ (158 βοςίίοη, 566 65- 
Ρεςΐ!}}γν Μδιί. χχν!ϊ. ς7-δό. 

ψεῦ. δο. Α δουδοῦϊοσ. Α πε τ ΕΥ οὗ [6 58ῃ- 
Ὠεάτη, ἃ5 ἴα πεχὲ νεῦβα Ρ] ΑΙ ΠΪΥ 5ΠΟΥΣΒ. ---- σοοᾶ, 
ἴῃ τοὶ σμαγδοῖου. -- Απὰ ᾿δῇ. [Ι͂ἢ ἴῃς ΟἹ 1[65- 
ἰΔιπεηῖ 56η86. ᾿αἀοοᾶ᾽ 15 πιοῖὲ ἔῆδηῃ “7}υξῖ᾽ 
(ςορ. οπι. ν. 7), ὈὰΣ ἴπΠ6 ΟΙΙΏΘΣ ΑἰἸννΑΥ 85 ἰη- 
οἰυε5 (Π6 Ἰαἰου, 

ψετῖ. 51. Ἐὼκδ διδὰ ποῖ οοπδοπίθα. ΕΊΟΙ ΟΠΔΡ. 
χχὶϊ, 70, ἯὙὸ ΤΏΔῪ ἰπΐεσ [δῖ ἢ νγὰ8 δΌβεηϊ ἔγοπὶ ἴῃ 6 
τιογηϊηρ; τηδεῖίηρ οὗ [Π6 ϑδημααγῃ, ΡγοΟΌΔΌΪΥ ἔγοτη 
41}. --- ὕοῖσ οοπδοῖ. Τἢε ἔογπιαὶ ἀξοϊδίοη, Ὡς ἢ 
τοβυϊοαὰ ἴῃ ἴτἴὴ6 ἄθθὰ, 2. Ζ., σγυο πχίοη. --- Οὗ, ΟΥ 
“τοτα;,᾿ Αχίσαδίῖδοα. Ης νδβ “οἵ τῃδί οἷ, Ὀαΐ Σὲ 
ἷβ Ῥοβ58:0]6 ἢδ σαπλα “ἔγοτῃ ᾽ [δῖ ρΙαςε αἵ 115 Ἐπι6. 

Ψετ. 52. ὅεε Μδῖκ χν. 423-45, ἴοσ ἴῃς ργίσυ- 
415 οὗ ἴῃς τεαιεβῖ ἴο Ρι]δῖε. 

Ψεσ. 54. Απὰ ἐδ πταδ ἴμ0 αν οὗ [16 ῬΤθρδτα» 
ἴοι, ἡ. “.,ὄ ἴῃς ἀδν Ὀεΐοτε ἴῃς ϑαρραίῃ (Μαγκ χν. 
42) -- Απὰ 180 ΒοΡΌΔΌΣΝ ἀσον οα. Τῆς ποτὰ υβεὰ 
οὗ [8 πδίυγα] ἀαν, 5 Δρρ]εα Ποτὲ ἴο ἴῃ 16ρ84] 
γ, ΨΏΙΟΝ Ὀεραη 1 ϑυπδοεῖ. Τὴδ (ἰπ]Ὺὸ ΜΜ8 
ὈΤΟΡΔΌΪΥ Ὀεῦνεεη ἣνς δηὰ 51χ ἰῃ (δε Ἔνεηϊηρ. 

3 θεΐηρ 4 σουηοῖ]]οσ, ἃ τδη ροοά δηὰ 7υ8ῖ, 
δ 9» ἔτοτα, ογρεέζέέρρ ἮὰῈ ΜγᾺ8 

Ἰ γγᾺ5 ΜαΙτϊηρ 
10 γἦό δε αμζλογέζέες γεααὶ Ὠΐτα 

12 ῃρ τηδῃ δυύδσ γεῖ δα ἰδίῃ (σε ἄΐμρ ἐο 2λς δεεΐ αέλον 65) 
16 ρρεῖξ 4150 

1 Αηᾶ οἡ [Π6 βδῦαδίῃ ἰἢδγῪ τγεϑίεα 
16 ὍὯο ἢδα οοπδ 

νεῖ. σς. Απᾶ {δ0 Ψψοπιθε, εἴο. Μδαδίθεν δηα 
Μαῖκ τηδηοη τὰς ἵἴτὸ Μ 4Ιοης ; 1 15 ὑτοῦ- 
4016 τι οἴει εῦε τὶ τῆσδ, ὈυΣ τῆδὲ {Π656 
ἴνο δοης σεπιδίηδαὰ δὲ 6 βερυΐοῆγε. Νόοης οὗ 
(Π6 Δ, ΠΟΥ ὄνεη ΝΙσοαδΙη.8, Β6θηι5 ἴοὸ αν ὈδΟΩ 
ψ ἢ ἸΞΕΡΕ ψῃδη ἴῃς ὈοάΥγ τγᾶ38 ἰἌκεὴ ἀόνῃ. 

Ψ ΕΣ. τό, Απὰ Ῥχοραζϑὰ βρΐοϑβ δηὰ οὐπ᾽ίτηθηίδ. 
1 ννουἹα 5δϑῆι μας 1015 ργερασζαίίοη οὗ 5βρίοςβ ἱοοῖὶς 
Ρίαςα τμᾶΐ δνοηΐϊησ, 116 Μασκ (χυΐ 1) ἸΣ}}165 
τῃαὶ ᾿ξ ἴοοῖκ ρῥ]αςς ἰαΐεσ, Τῆς οἵδεσ νόογθη, τ ῇο 
ἀἰά ποῖ τεπιδίη δ (ἢ6 βερυϊοῦσε, ΠΔΑῪ πᾶνα πηδᾶς 
Ἰτητηοαϊαΐε ργεραγαίΐομβ. ΤὨς αϑὲ οἴδυβε οὐ {ἢ 15 
νεῖβα 8 ἰὸ 6 ᾿οϊπεα ψ ἢ ἢ δὲὶ ἔοϊ οννβ, 50 ἴῃδΐ 
ἴδε τεβῆηρ 15 ποῖ βαϊὰ ἴο ἢδνε ἴδκδη ῃἷδος δέϊοσ 
[π6 ῥτγεραγδιίίοη οἱ βρίςεβ. ε πιᾶὺ ἴῆυβ ρᾶγᾶ- 
Ὦγαβε : "Αἴτεσ ἴδον δὰ νἱενεὰ ἴῃς σάνε, [ΒΟΥ 
ουρῃξ (ποῖ βἰαϊθσα ἡ ἤδη ὃ) 8ρ1.65, δηὰ γχεβίεα 

ἱπάθεὰ {πὸ ΒαΌΡαι ἄδν, ἀσοογάϊηρ ἴο ἔμε Ἰανν, θαΐ 
6 [15 ψγὰ8 ονοῦ ἴποΥ ᾿εηΐ Ἡ1( (ἣς βρίοαϑ ἃ8 
ΕΠ 88 Ῥοβϑβϑίῦ]ςε ἴο τῆς στανε.᾽ Οη [(ὃἢε τεῖδᾶ- 
Ὀοη οἱ [Παὶγ ρύγροβα ἴο ἴῃ δα δ] πιὶπρ ὈΥ ΝΊοο- 
ἀεπιαβ, 566 ου Μαζκ χνὶ. αὶ ; [οῆπ χίὶχ. 209, 40. 
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ΟΗΑΡΤΕΚ ΧΑΧΙΝ. 1--12. 

Τάς ἤρονρισῃ αἱ ἐζ6 ϑεῤμέεγε. 
ῳ᾿ 

δς ΟΥ̓ ἀροη] τμῈ ἔγϑι ἐὰν οἱ ἴῃῆε ψβεῖκ, ΝΕ δα Ϊγ ἴῃ τῆς 5 Ματτ. 

ΤῊΟΥΠΙΠρ,2 ΤΠΕΥ οαῖὴθ υὑηΐο ἴλ6 βερυϊοῆγε,3 ὃ Ὀυηρίηρ ἴῃς Μὰ 
βρίοθϑ ΨΏΙΟΒ λον Πδά ῥγεραζβά, δηὰ σεσγίδιη οζάφυς ἹΤ {ΠΏ ΘΓ]. 

χχυ!ὶ σ-τιϑ; 
Μαξβκ χνὶ. 

4 ὅ 86ε οδδρ. 
Χχὶϊ!. ς6. 

2 Απά τμδν ἰοιπηά “ἴἢ6 βἴοηθ το]εᾶ ἀνγὰγ ἔγοτῃ [6 βαρ] ΓΘ. ς 7οῖε χα. τὶ 

3 Αμὰά ἴμεν δπηϊογοαά ἰη, δῃὰ ἰοιπά ποῖ ἴῃς Ὀοάγ οὗ “16 Τιοτὰ 
Αμπά :ξ σδὴθ ἴο ρ488, 85 ὅ ΤΕΥ Ψεα τι ποἢ δ ροΓρΙ ἐχεά 4 Αι τ. σι. 4 6515. 

ΤοπΡ. Μαῖις. 
ΧΧΥΊΙ!. όο; 
Μασῖὶκ χν. 46. 

τογαδροιΐ, 6 ο]4, “ ὕνο “τηξη δἰοοά Ὁ βοτὰ ἰῇ ΕἸ πΙηρ ρΆΓ- 4 1ομη χα. τὰ. 
2 Αεἰβ 1. το. " 

5 τηρηΐίβ : Απά 45 “ΊΠΕΥ ψεσα αἰγαϊὰ, 8 δηὰ Ὀονεὰ ἄονῃ Ζλδέρ᾽, ς ν} εν. 37. 
ἴλοςϑβ ἴο ἴῃ6 δαγίῃ, [6 Ὺ 5814 πηΐο ἴμθπι, ΝΥ 56εἰκ γε ὁ τῆς ΠΝ ρ᾽ αὶ (οι. ΠΝ 

ΥἹ. 579 ΣΙ ΘΌ. 
6 διροὴρ ἴῃς αἀεδὰ Ὁ δ 15 ποῖ δοτο, Ὀυΐ 15 τίβϑῃ : γοι ΠΟΥ νἱῖ. ὃ; εν. 

7 δον ἢα βρᾶκα υπΐο γοὰ ἔψἤθη ἢ6 ψὰ5 γαῖ ἰπ (411166, Ὁ Θαγίηρ, ὁ Μαΐξ χχνι. 
Τῇθ9 ὅ5οη οὗ πηδῃ ταυϑδί Ρὲ ἀεἰἱνεγεά 19 Ἰηΐο [86 ἢδΔηά5 οὗ 5ἰπέιυ] ᾿ 

8 πλξη, ἀπ θὲ ογυοίῆεα, δηὰ πἴπε τἈϊγὰ ἀδν τῖβε δραίῃ. Απᾶ 328, 23: 
9 ἢ ἴδ6γ τε ογοα ἢ5 ψογάβ, Δηά σεϊυγηθα ἔσο ἴἢ6 Βαρυ οἾτΓα, 31: ἐμμαρ. τα 

ΙΟ 

᾿͵ Μαετιῖς 

30, 

ΤΡ. 

566. Μδιϊ. 

οὗ 4π|65,13 9 ἀηᾶ οἴου τυορεδ ἐζαΐ τὐόγέ ΜἸΤῊ τθδτῃ, ψ ]οἢ το] 16. δι 

ΓΙ 

2 

ἴῃ686 ταϊηρβ υηΐο 5 16 ἀροβίϊεβ. Απά {μεὶγ 16 ννογάβ ββεπιθα ἴο " τϑις χανῖι 
τμδτῃ 15 45 1416 (865,17 δηά "ΠΟΥ Ὀε]ενεά τὨετὰ ποί.18 

ΤΏδη ἅἄγοβα Ρείϑσυ,9 βηα στὰῃ ὑπο ἴῃ6 βαρυϊοῆτγα ; δηά ἐβἴοορ- ὅτε Μαῖκ 

᾽ 

χν. 40, 41. 
32 ΟἸμδρ. νἱἢὶ 

ἴηρ; ἄονῃ, 6. Ῥ6Β6]4 3 [6 ᾿ἰπθὴ οἱοῖμαβ αἰ ἃ 31: Ὀγ {Πρϑιηβεῖναβ,, Μάϊ χνὶ. 

Δηα "ἀεραγίοά, ννοπάογίπρ 'ῃ ἰτα56 1} 33 δὲ [δὲ ψ ὨΙΟἢ ννᾶ8 ΘΟΙΊ6 « 7οίιη κα. 3, 
ἴο ΡΆ85. 

1 Βυΐ ου 

6 γε: τη ἢ 
9 τὴδιὲ [6 

13 Νοὸν {ΠΥ ψεῖε ΜΑσΥ 
164 ληὰ νἱ᾽ ἢ (διὰ [Ὧ6 οἴδοῦ σοϊηδη ἰοϊὰ 
156 ἀρροαγαά 1 {πεὶγ βἰρ αὶ 
19 Βυϊ Ροῖοῦ δοβϑθ 20 56 οίῇἢ 
5. ἡἀεραγίαα ἴο ἢΪ5 Ποτδ, ψοηἀἜσ]ρ᾽ 

ΟΝ ΤῊΞΒ ἘΕΒΟΚΕΚΕΟΤΙΟΝ. 866 ἴῃς “ηγοάμε- 
ἔονγ Λ'οίδ ἰο ἴα. χαυῖῖ, ΟἹ ἴῃς ἦνεα Δρρδάγᾶποββ 
ἴδετε στουροα 845 ὁσουγτης οὐ ἴῃς ἀΔΥ οὗ ἴῃς τ63- 
υττοσίοῃ, Τὸ οπλῖϑ 411 τηεηϊίοη οὗ (1) δηᾶ (2). 
Ηε, μοννανεσ, ἀδίδὶϊα ἴδ ἀρροάγαποαβ οὗ (4) δπὰ 
( ἢ ἴῃ ἴῃς βυ θβεαυεηΐ ρατὶ οὗ 18 οπαρίεσ, (6]]Π]1ὴρ 
οἵ (3) ἴῃ νοτ, 34. δηὰ ἵθεῃ ραβϑίπρ νεῖ ἴῃε οΟἴοΓΒ, 
(ψὨΟἢ ἅτς, πονγενεῦ, δυάδα ἴο ἴῃ Αςίβ ἰ. 3) ἢς 
οἷοβθβ ἢ δὴ δοοουπηΐ οὗ ἴῃς 1451 ἀρρεᾶγδησε (10), 
ὙΠΊΟΒ απο ΜΠ τὴ Αϑοθηβίοη (ν ῖ8. τὸ, οἱ ; 
σοΙΡ. Αοἰβ ᾿. 6-10). -ἼαΚα παιταῖοβ οὐἷν τῆδὲ 
ν᾽ βίοῃ οὗ ἔνο ἀπρεῖβ νῃ]οἢ 85 νι πηδϑϑοὰ ἐν τῆς 
Ὑ οἷς. ΟΟΙΏΡΔΩΥ οὗ ψοιηδη (οορ. Ματῖὶς χνὶ]. 5). 

ΜΕΥ. 1. Τα Ιαἰζεσ ρᾶσχὶ οὗ ἴπ6 νοῦβα ὑγεσδαϊην 
δου Ὀς ῥτγεῖχεά, --- Βαϊ, μβανίηρ τεϑίεα ἀυπης 
[ς Βα δίῃ, οἱ πο γαῖ ἀΔΥ οὗ [0 “ΘΚ, δ ϑασὶν 
ἄλση. ΤῊβ Ἄρστεεϑ ἢ [6 οἴου δοσουηᾷβ. --- 
ΤΏΘΥ ο8110, εἴς. 2. 6., ἢ 5 ΤΟΠΊΘΏ ΒΡΟΚΘὴη οὗ ἴῃ ΟὮΔΡ. 

3 αἱ ΘΑΥΪΥ ἀλνῃ 
4 212 δες αμελογεζίδς ογεῖξ απαὰ σογίδίη οἴου τ ἢ ἰΠ δ. 

Ἷ ἴῃ ἀ4ΖΖ2] Ωρ ταϊτηθηΐϊ 
Δ0 ἀε]νοτοα ἃ 

έ ἦδμο ΧΧ. 5, 

8 το 8ε ἸΟΒῺ ΧΧ, το. 

δ ψΠ116 
8 Ὠϊοὰ 
11 ἴο 8 

18. Ξυι ρδτ ταί (:) ἴον (.) 
26 χὰ ει απεΐλον»1212125 γεααῖ ἰῇ 656 
ἹἹ (ΑΚ 18. ἃς ὈΘ] ονοὰ [ἢ 6 πη 
11: δέ δες αμέλογέζέος ο»εΐξ Ἰαϊὰ 

ΧΧΊΝ, 5, 56, [Ιὲ 15 ον ἀθηΐ ἔγοῃι (πδὲ ἢ 6 48 
Ὑ6]] ἃ5 νου. 10, παῖ {ἢεῖς ὙἜΓΕ ἃ ΠΌΡΟΣ οὗ [ἤδτ, 
1 15 ΒΙΡΏΪ, Ῥτοῦϑῦϊε, θαὲ ποῖ οετγίδίη, ἐπαὶ [ἢ 8 
νΕΙ͂Βα ΓΟίοῖβ ἴο [πε ἰάγρει σοπραην, ψιϊοῆ δαά 
Ὀεδη ργεςθαθα ὃγ ἴῃς ἵνο ΜδγΥβ (Μόις ΧΧΥΠ]]. 1). 
Ιπ οἤδρ. χχὶδὶ. τς, κσ6 Γκὸ [6118 υ5, πο ννῆδὶ τὸ 
Ἰδάγη ἔσοτῃ Μαίϊζεν δὰ Μδκ ἴῃς ἵτο Μδγυ5 αἰά, 
Ῥυϊ νῆδὶ τῆς τεϑῖ οὐ ἰδῆς ποιήσῃ ἀϊ4. ΤῊΣ οτῃΐβ8- 
βίοῃ οὗ πὰ 1αϑὲ οἴδυβο,  δηὰ οογίαϊῃ οἴπεσβ τὶ ἢ 
{1Π6πὶ,᾿ 4130 ἕδνοσβ [8 νίαν; ([ἢ6 ψνοσὰβ ἢανίη 
Ῥδδῃ ἰπβετίεα ὑεοδυϑα “ΠΟΥ γ85 πιϑιιηἀδγβίοο 
45 Τοίευτίηρ ἴο ἴῃς οηθῃ τησηΠοηεη ὈΥ ΜΑΓΠΠ6Νν 
δηθὰ Μασκ, ποῖ ἴο ἴῃς Ἰαγρεῦ σοϊῃρδηγ. 

νεῖ. 3. ᾿Απᾶ ΠΟΥ οπἰοχοὰ ἴῃ. ὟΝ τὸ (ΠἰηἸς 
15 ἴῃς δηΐγαπος βρόκθδϑη οὗ ἴη Μδκ χν!. ς. 

Ψετ. 4. Ῥοσρὶοχϑὰ ᾿ποσϑαρουϊ. Α παδίῖυγαὶ βίαϊς 
οὗ τιϊπα, ὄν ἢ (ἢδῪ δά βοτηξς ἢορε οὗ Η!8 τἰβίην, 
ἔοσ Ὧον Ηδ βεοπηδα Ἰοϑὲ ἴο ἴδει. (οτρ. ΜϑΔΙΥ 



ὅοο 
Μαράαϊεης᾽β ἜἼχργεβϑίοῃ (]οη χχ. 2--:3}. -- το 
θη. ΤῊ Ϊ5 τγῶβ ἴππ ἔογηι οὗ {ῃ6 δηροὶὶς ἈΡΡδᾶσ- 
ΔΏΟΕ. --- Βιοοὰ ὮΥ ἴπστ. 4.5 [ἢἷ5 ψοτα (ςοτῃρ. οἤΔρΡ. 
9: 186 δηρεὶ οὗ ἴῃς 1,ογὰ βιοοά ὈΥ͂ ἴῃεπὶ᾽) ἀοε8 
Τοῖ ΠΕΟΟΟΘΒΑΤΪΥ ἱΣΡῚΥ ἃ βίαπαάϊηρ ροβὶ ἴοι, ἴἤοτα 15 
Ὧο αἰ ΒΠοΟ ΕΥ̓͂ ἴῃ ταοοπο]ηρς (15 ἢ Ματκ χνὶ. δ. 
-- οπῖδ. Τῆς ψνοζὰ υβ6α 1Π1Ρ]165 
ταὶ τδξ ὈΧ] ΠΑ ΠΟΥ τνᾶ5 Κα τηδὶ οὗ ᾿ἰσμίηϊησ. Αἱ 
ΒΓ ἢ ἃ {ἶἰππς (6 ργδβεηος οὗ ἃ λυ} ἰτιε οὗἩ Δηρο6]5 
ἍΆ5, 580 ἴο 5ΡΘΆΚ, παῖυταὶ, ἀηὰ ἤδηοα ἃ ν Αγ εἰν οὗ 
ΔΡΡδδγδῃςθβ. ᾿ 

γετῖ. 5. Βοψοᾶ ον ᾿δοὶς ζθοδ8 ἴο [δ ΘΑΣΈΣ. 
Ῥεουλαγ ἴο [μκΚὸ. -- ΜῬΗΥ δοοῖς γὸ ἴδο ἰνίπς 
διλομᾳ ἴδ0 ἀοαὰ ἢ ΜΝἊΥ 5εοῖκ γε οὴς ἯὮΟ 18 Πἰνὶηρ 
ἃπὰ πὸ ἰοηρεῖ ἀεδα ἰῃ ἴῃς ρίδος ψῇογε ἴῃς ἀεδα 
16 Ἰοοκεὰ ἔοσ. ΤᾺαΕ ἴσππῃ ὁ ἰνὶηρ,᾽ οΥ “πὶ ἴῃδῖ 
Ἰνεῖῃ,᾽ ΠΙΔΥ ἢᾶνε ἤεῖα ἃ ἈΙΡΏΘΙ βρη βοδηςα. 
Ομβε 5 ἴδ6 Τὐνίηρ ΟὨθ, ἃ5 Η 5615 τὴς 1486, 
ἀπα [ἢ18 τῆς δηρεὶ τῶν ; ὙΠΕΙΠΟΥ ἢξ τλδδηΐ ἴο 
ΒΑΥ͂ 80 ΟΥἹ ποῖ, Μαῖκ ἀο68 ποῖ σίνα ἴπ656 ΟΤΑΒ, 
Ὀυϊ [εἰν δυρδίδηςξ. Φ . 

ψεῖ, 6. Βδαιθσοδοσ, εἴς. ΤΉ5 ἴὩοΥ δὰ ξογροῖί- 
ἴεῃ παῖθγα! ἢν ἐπουρῃ ἰπ ἴδε οἰτουζηβίδηςδϑδ. --- 
ὝοΣ 80 Μ6Δ48 γοῦ ἴῃ ΘΔ. 1166, ἡ. Φ., ἢ [Πδπὶ ἴῃ 
ΟΑ,1Πες, {Πεῖσ ἤοιης (χχὶδ. 55). ΤῊΙΒ νοῦβα [85 
οςοαβιοηςα αἱ πςυ ν, ἐπ νίενν οὗ (Ππ6 ἕδοὶ [πδὲ δ0- 
οοτάϊηρ ἴο Μαίδεν δῃὰ Ματκ Ο311ὲς νγὰβ ϑρόκεη 
οὗ Ὁγ τῆς δηρδὶ ἴῃ ἃ αἀἰϑέεσγεηϊ σοηπεοου, Βαυΐ 
6 ΒΌΡΡοΞβε [μὲ [ἢ 15 του ηάθὺ ρχγεοδαςα δα αἶτεο- 
Ὀοη οὗ Μασ Χ' 7 - Τῆς δηρεὶῖς δηηοπηςογγεηΐ 
οὗ Μδίεμενν χχν]!. ς-- 45, ννὰ {πίηκ, τπδάς ἴο Ὀυὶ 
ἴνο οὗ ἴῃς νόοσθη ; 566 ποῖδϑ ἴστα.) 

εν. 7. δὲ ἴδαῖ [ἴὉ80 8οπ οὗ αι, εἰς. 
ΟοσΡ. ἰχ. 22 ; Χν}. 32. ΤῊδ δηπουησθπιθηῖϑ ἴῃ 
[Πε586 ρᾶβϑᾶρεβ γαῖα τηδάβς ἴο ἴῃς Τπεῖνο, Ὀυΐ 
Μδζγκ ν"ῖ]]. βΒῆονυβ τῃαί ἃ νου οἶτοὶα ἤδαγὰ ἤδη. 
ΤὨς δηροὶ Κηεν οὗ (15. ΤῊΣ ἴσγηι “ 5οὴ οὗ Μδῃ᾿ 
Ϊ6Θ ἤετα αυοίϊφοά ; 11 15 ποῖ οἴμεγν θα Δρρ]οα ἴο 
ΟἸγῖϑὲ δέίοσ [ἢς ΧΟΒΌΣΥ ΟΠ ΟΉ. 

ει. 9. Απὰ ἰ(οἹὰᾶ 411] [δϑ90 (πίησα. (ΟΟμΊΡ. 
Μαῖκ χνὶ. 8. Τῆς δοοοιηῖβ, ἀδβρὶῖς τῆς νατὶδ- 
ΕἸοη8, σοιηρ]εηδηΐ δδοῦ οἴποσ, Τῆεῖγ ἀουδί ἰ8 
Ῥγουρῶϊ ξογινασαὰ ἴποσα ψΏοτα ἰἢ6 οοϊῃηχηδπὰ 15 
τησπιοποά, μεῖς ψῆετε ποίπίηρ ἰ5 5α]αὰ οἵ τῆς 
σοχηηαπὰ δ πᾶνῈ τς ἤπαδὶ ονεάϊδηςα, τι ἢ 
ΒΟΟΣ {ο]]οννεα [πε ἀρρδϑάσδηςε οὗ [85 ἩΠ 56} 
ἴο ἐδθπὶ 85 ἔπε} τεϊυ δε. ΙὉΚ6 5ᾶγ5 ποιῃίηρ οὗ 

ΤΗΕ ΟΟΘΡΕΙῚ, ΑΓΟΟΚΌΙΝΟα ΤΟ {00ΚΕ. [(μαρ. ΧΧΙΝ. τ--ς. 

[8158 Ἰἰδίίεσ, ἌΝΒΥ, νὰ σδηποῖ [ε]]}, ἰῃ τἴ86 ΔΌβοπος 
οὗ ξυστοῦ ᾿ηξοιτηδίίοη, Ταϊκκὶηρ ἴηε ομαρίοσ 45 ἃ 
Ὑοἷς, ᾿ἴὸ νου βοοῖλὶ δαὶ 1.υ]κε ̓ 5 δοσουηΐ τγλ5 
ἀετινεα ἔτοπι οης οὗ {με ἴπὑο αἰ5ορ]65 πιεηϊοηδὰ 
ἴῃ νεγβ. 121-,ς, σῆο δὰ Ἰεἴξ Τεγυβαίεπι Ὀεέοτα 
οδιαϊπῖηρ 411 τῃς ἀρϑαϑοι πὰς δορὰ ταὶ νὰ ἢδνε 
Βεῖα ἃ ρογίσαυδὶ οἵ {86 βυσοεββίνε ἐνθηῖβ 45 (Π6Υ 
οδῖης Ὀεΐοτα ἢΐ5 πη. ΝοῖοΤε [Πς πηυκαα ἄρτεο- 
τηοπὶ Ὀεϊπνεθη νεῦβ. 9-ᾷᾧ.ᾧϑ. δα 22--24. --- ΑΙ] 189 
Τοῦ, 2. 6,, οὗ [6511.3᾽ ἔο]] ονγεῖβ. ῬαδσΌλ αι ἴο Π0Κ6, 
δηα ἴῃ οἷοβε σοηπεοίίοη ἩΣ ἴπ6 Ξυ βεαύξηϊ ᾿ποὶ- 
ἀεηῖβ. 

γεῦ. το. ΤῊΙΒ νεσϑὲ 15 ϑοιβε ναὶ ρδτεηι ες), 
Δηα 115 ὀχδοῖ ἔοττῃ ῃλιβῖ 6 σΑγδέυ γ ποϊεά : ον 
ὮΛΟΥ͂ ψόσὸ ασυ Ἰαράλίθηθ, δὰ ΖοΔηη)8 δὰ ΜδΙῪ 
ἴδιο τιοῖδποῦ οὗ 7δ1ὴθ5 (το ἴῃυς τεαροτίεά), διὰ 
σἱϊ ἴθοτα [0 ΟἾΝΟΣ σι θη ἰοϊὰ [π660 (αΐτισα παΐο 
Ὅ.ο Αροϑῖϊθδβ. Τὴε πιοῖς ἱτηρογίδηϊς ῬθΊβΟ 5 ΤῸ 
τηθηῇοποά ἢγϑῖ, θυ 41} θοσα ἔπ τηοϑβᾶρε. [Ἃἢ ἴῃς 
Ὠδχί ψοσβο Ἧὰ ἰδάσῃ ἴῃ τεσερίοη σίνεῃ ἴο [ὴ6 
Βίουυ. Τὴ ἔοττη βιρρεβὶβ ἃ νδυϊεῖν οὐ δοοουηΐβ 
ἴῃ ἴδς τυχλ] οὗ ἔδοὶτρ ἡδίυγα] δὲ βυσοἢ ἃ {ἰπ|6, 
δῃηὰ αἰνάε5 ἴῃς πνοσλδη τηἴο ἴνγο ραγίθ5. Οη (ἢς 
ῬΟΙΏΘη ΠΟΙ Βροΐδη οὗ, 566 σῇδρ. υἱϊ. 2,32; Μαῖξ. 
ΧΧΥΪΙ. 56. --- ΤΏε ἱπάϊντάυα] εχρεγίεηοα οὗ τῆς 
Μαράκδϊίθης ἰβ ραββεὰ ονεσ, θυῖ ἢεσ βίοσυ ἀου 11655 
πιεῖ ψ!τἢ ἴῃς βάσης τεοθρίοῃ. 

γεν. τἰ. ἴποδο ψοσχὰδ (οσ, "βϑαυηρβ᾽). Τὴδ 
οτὶσίηαὶ ᾿ηἀϊοαίεβ ἴπδὲ δοοουηῖβ σεῖς ρίνθη ὉΥ 
ἀἸδογεπί Ρρεγβοῦβ. --- Αρρϑασζϑὰ ἐπ (μοὶς εἰρῖβ. ἃ 
[.}} Ἔχρσεββίοη, τῆοτστο ἐἤδῃ ᾿ϑεοιηδα ἴο {πεπλ.᾽ --- 
Ιὰ16 δ|κ. “Νοηβεῆβα δηὰ βυροτγϑιϊτουβ ρΟ551Ρ.᾽ 

νεῖ. 12. Βυΐ ῬοΙοΣ δόϑο. “ὙΤΠεη 15 ἰηςοτ- 
τοοί, ἔογ ἰἰ 15 ποί ᾿πλρ]εα τῃδὲ [ἢ15 Παρρεποα δέϊοσ 
τῃ6 σνοθθῃ τεϊασγηθά. Τηθ ὑπθε]]εῇ )υ5ὲ τπεη- 
Εἰοηαα 15 σοηἰγαβιεαὰ Ψ] ἴῃ σοπάαςξ οὗ ᾿περυϊπῖνε 
Ῥεῖοσ. Τὐκς ἀο65 ποῖ τηθητίοη [οἤπη, Ὀυΐϊ νΕΥ. 24 
βῆον δ [δῖ ἢς, 4ο65 ποῖ ἐχοϊυᾶὰδ ἢ. Τῆς ἀεἰ81}5 
ὍΡΊΘα 50 Οἰοβαὶν ὙΠ Τοἢη᾽5 δοοουηΐ (οὮΔΡ. χχ. 
2-10) ἴδ ψὰ πυβὲ βϑυρροβα ἴῃς ἅνο Ἐνδηρσο  ϑῖ 
ΒΡΕΔΚ οἵ τῆς βᾶπιε νἱβὶῖ, Ἡ ΒΙΟἢ ἰοοῖὶκς ρ]αςςε Ὀεΐοτε 
(ἢς ταΐϊυσῃ οὗ ἴῆς ΨῇῆοΪα ΠΟΙΊΡΆΠΥ οὗ ὑνοπΊθη. 
{κε ἀοεβ ποῖ τηδηϊίοη [6 ἀρρθαάγδηοα ἴο Ῥεῖδγ 
αἱ 1Π15 ροϊηῖ, Ὀαὲ 'ῃ νεῖ. 34. [1 15 ἢ18 ἩδΌΪς ἴο ρὸ 
οἡ ἢ ομς ᾿ἰἰπὸ οὗ τποισῃΐ, δΔηᾶ δέίζοσαγαϑ ἴο 
ἰπϑετῖ δὴ οἵηεα ἀεῖα1}, 1ῃ Ἰορίοδὶ, σαῖῃοσ ῆδη 
οὨσοποϊορίςδὶ, οοπηῃδοίίοῃ. 

ΟΗΑΡΤΕΚ ΧΑΧΙΝ. 1,-Ψς.Ψ 

Οὦν 1ογά ἀῤῥέαγς ἰο 7πτὺυο 2 1δεῖρίος αἱ Ἐρεριαμς. 

13 ΝὨ, Ὀθμοὶά, “ἴνο οὗ ἴπεπὶ ψψεηΐ ἰῃπαΐ βαπι6 ἀἄδὺ ἴο ἃ νἱ]- 4 Μπτκ αν. 
ΪἸαρε οδ᾽εὰ Ἐπηπηαιιβ, ν ]οἢ 85 ἰσγοηὶ Τογιβαίθη αδοιξ 

14 1ῇσϑοβοοσα ἔυτ]οηρβ.2 Απηά τἢδγ ἰαἰκεά τοροῖμεσ 8 οἵ 411 τῆ 6568 
Ὁ τῆϊηρβ ῃϊοΟἢ δα Ὠαρροπθά. Απά ἰἴ σαπὶα ἴο ρΡ455, {παϊΐ, ψ Ὁ1]6 

[6 σομηθηθδα ζορείλέῦ πα τεδβοηθά,, [6815 ἢ] Πγ56 1} ταν 
[6 πϑᾶσ, δηὰ ψεηΐ ἢ δ. ὃ Βαϊ {ΠΕΣ ἐγεβ ψεῦα Ὠοίάθη [ἢδΐ 2 7ομηχα. τα 

[7 ἴον 5ῃουϊά ἠοῖ Κηον ᾿ϊπ. Δηάᾶ ἢα 8414 υπΐο ἴδε, ΝΏαΐ 
χχὶ. 4: 
ΟΡ. νεῦ. 

ΤΩΔΏΠΟΥ Οἱ ὅ σοι] ΙΟΔΪΟἢ8 α7ὲ ἴεβε τὶ γε ἢανβα οὔδ ἴο 

Σ τὦῃαΐ νοῦν ἀδΥ τοῖα ροΐηρ 
δ γγ6Γα σομηπλυηΐηρ' 1 ἐδοῦ οΟἴθοΣ 
4 ροτηπηπηδα Δηᾶ ααοϑεϊοηδα τοροίθογ 

3 1γδαβοογα ἔτ] οηρ5Β ἔτοτῃ [6 γυβα τη 

δ ο»τὴζ ΤΩΔΏΏΘΙ οὗ 
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ΔΠΟΙΉΘΙ, 48 γα να ῖκ,6 ἀηὰ ἂῖὲ βαα ἡῖ Απά 1ὴ68 οὔβ οἱ {δεπὶ, 
ΨΨΏΟ56 ΠΔΠ16 νγ85 ὃ “ (Ἰδορδβ, δηϑιθσίηρ 8814 ἀηῖο Ὠϊπλ, Ατί ἴοι « 1ομὰ χἰκ 

ΟἿΪΥ 8 βίγδηρογϑ ἢ 7 Θγιβα θη, ἀπ ἢαϑίὶ ποῖ Κπόνν 19 [6 [Ὠϊηρ8 
ΜΏΙΟΏ δῖα σοπα ἴο ρ8558 ἴῆεσα ἰῇ ἰῆθεβε ἀἄδγϑὴὺ Απᾶ ἢξ 5414 
πηΐο τη6ηλ, αι ταϊηρθ Απά [Π6Υ 5414 υηΐο ἢϊπι, (οποσση- 
ἴηρ "1 7εβὰβ οἱ Ναζαγεῖῃ, μοῦ 15 ψὰ5 44 ρτορμαῖ τηϊρτυ “ἰπ ἢ 5ῳ Μαῖ. 
ἀβεὰ αδπὰ μοζὰ Ῥείοτε (οὰ δηά 8]1 ἰῃ8 ρεορίε: Απὰ "μον " ἀπερ Άτε 
1ῃ6 οὔΐεῦ ργίεϑίβ δηᾶ 5 ΟἿΣ τυ ]ετβ ἀεἸνεγεα Ὠἰπι18 τὸ Ὀ6 σοῃ- , Ἀκι ἵ, 24; 
ἀδιηηδά ἴο ἀφαίῃ, δηά αν "' ογυςϊβεα Ὠἰπ. Βυΐῖ ψα ἰγυβῖοα 1 τ ἀθτον 
(δὲ 1 Βαά Ἀαδδη 156 ἣἢδ ὁ ψῃϊοῦ βῃουϊά ἢανε τγϑάδοτηα 1 15γ86]: Κ τον; Ἰοῖιη 

Δη4 18 Ῥεβίάε 411] τη 15, ἴο ἀδὺ ἰ5.9 τῆς τηἱτά ἄδγ β'πος ἴῃεβε τ μὲ λεῖ 
[ηἰηρβ ψογα ἀοης.29. Ὑἴεα, δηα 31: οογίαϊπ ψοϊηθη 4150 3 οἵ ουὐτ 8 χἱδ ἐν 

ΟΟΙΏΡΔΩΥ Τη846 1.5 Δϑιοηβῃεα,23 ἐν] ἢ εγα 3: Ἐαγ]Ὺ δἵ 186 86ρ- ἢ, 8 ἜΝΙ 

Ὁ]οῆτο ; 5. Απάᾶ ἔνθθηῃ ἴπαγ ἔουηά ποῖ 38 Ὧϊ5 Ὀοάγ, μον οάτης,. ΝΕ 

βαγίηρ, (πα ΠΕΥ Δ 4150 ϑέβῆ ἃ νἰβίοῃ οὗ δηρεῖβ, ψΏΪΟΙ 12 ὁ γα. 
8814 [ῃδ΄ ἢ6 Ψὰ5 αἰἷνθ. πιΑμὰ οογίδίπῃ οἵ ἴβθη ΜἈΙΟὮ 5 νοτα π τες ἀδν 
ΜΙ 5 ψοηΐ ἴο ἴῃ6 βερυϊοῆγα, δηα ἰουπα ἐξ ἄνθη 8055 45 ἴῃς δ μοτθ7, 40 
ΜΟΠΊΘη δα 54] : Ὀμπξ. ἰπι [ΠΘΥ 88 ποῖ. ΤΏκη 33 Βα 5αἰα απο 5 βδρ. ἅ. τος 
ἴθδπι, Ο ἔοοϊβ,2}0 ἀπ ον οὗ ἢδατὶ ἴο Ὀεϊϊενε δ] 411 τῃδὲ τῆς " αν ταδὶ 
ῬΙΟΡμεῖβ ἢανα βροόκβη: κ55 Οὐυρῆϊ ποῖ (γὶβὲ ἴο ᾶνε βιβεσεα 83 ΠῈΣ τον 
ἴῆ6586 {ΠῚηρΡ5, δηὰ 8. ἴο δηΐεσ ἰηἴο ἢ15 οίοσγδ ΑἈπάᾶ Ῥερίῃηηϊηρ, ΠΝ ΔΗ τ 
αἱ 88. ῬΜοβε5 “8η4 δὲ 411 ἴῃ86 ρτορμεῖβ, ἢ δχρουπάβᾷ υπίοδδ τροπὴν 
[δῖ ἴῃ 411] (6 ϑογρίυγεβ [πῃ 6 [Πρ 5 σοποθγηϊηρ ᾿ἰτη 561. τ, Ἷς 

Απᾶ ἴδ ἄγαν ηἰρἢ ἀπίο τῆς ν]]ᾶρα,  ὨΙοτ ἴον ψϑηῖ : 88 δε νιον ἐν 
δΔηὰ "ἢς πηδάε ἃ5 [πουρὴ Β8 ψου!ὰ αν βοῃβ 5ἴ ξυσίμοσ. Βυι 39 πὶ ̓  7: 
[ΠδΥ "σοηβίγαϊηοα ἢίτη, βαγίηρ, ΑΡἱάθ ψ Ὦ ἃ; ἔογ 1ἴ 15 τοναγά ΕἸΣ μὴ ἐς 

ἐνϑηΐηρ, δηᾶ ἴῃς ἀδγ ὁ 18 ὅ8 ἔασ βδρεηῖ. Απα Βε Ψεπί ἴῃ ἴο ἴδσγγ 3 327: Μίωα 
ΜΠ τοῦ, Απα 11 οᾶπηα ἴο Ρᾶ85, ἃ8 ἢ6 βϑαῖ Ὁ δ τηθαί Ψ Στὰ Υἱ "3 ἰχιο! 
τμϑτα,5] Ὧς ἴοοῖς Ὀγεδα, "2 δηᾶ " Ὀ]εββθά Ζ2, ἀῃὰ ὕγακε, δῃὰ ράνε Τα ἀρ 

866 νεῖ. 4. ἴο ἴδεη. “"Απά τδεῖγ ἐγεϑ ψετα ορεηθά, δηᾶ [ΕΥ̓ πονν ὨΪΠῚ ;, ξξε Μδῖὰ 

Δηα “δε νδηϊβῃεα ουῖΐξ οἱ {πεῖγ β'ρῃξ. Απᾶ ἴμου βαϊά οὴβ ἴο εὐ να τς. 

Δῃοῖμοσ, 5 Πα 48 ποῖ οὖσ ποατὲ θυγῃ έ ψἱτη α5, ΜἢΠῸ ΒΘ ΄ ΠΝ " 
τϑοῖ). 

Ὧι ὅεε Μαῖϊ. 
6 ψ|ἢ ΔΠΟΙΠΕΥ, 85 γα πγαὶκῦὺ χῖν. το. 
Τ γ.ε δεεέ απμέλογέϊξές γεαα Απὰ το Ὺ βἰοοά 5111}, Ἰοοκίηρ᾽ 5δά. ᾿ Ὁ ΟΠΙΡ: ὙῈ: 
8. Απᾶ οης οἵ δάφρε, πατηθὰ (σεσογαϊξρρ 9 ἐλέ δέτε αε:λο»12165) τὸ ὅεα οἶδρ. 
9. Αὐτῷ δου ἴῃ ΟὨΪΥ οπε βο]ουγηΐηρ' 10 λῃᾷ ποΐ Κηονίηρ ᾿ν.3... 
1 Τῆς [Ὠϊρ5 ΠΟ σΟΥΠἢΡ 12 80 Ν Ὑ ΞΕ 
18 ζισεγί ἋΡ 14 ρρεῖξ να 16 Ἠρραά 
16. γγΔ5 ; 1 γῆο 5βουϊ]ὰ γεαάβϑχη 
18 σρᾷ δηᾷ (σεζογ αἶρε “0 ἐδέ δεεΐ αεζλο» 45) 
19. 18 15 ΠΟῪ (5:46 μ0245) 3 ΠΔΙῺΒ ἰο ρ485 51 ΤΠΏΟΓΘΟΝΘΓ 
33 σρεΐΐ 4150 38. ἈτηΔΖΘα 5 : Ὁ. λνίηρ' θΕδἢ 
36 (,,) ἐπείδαά 97 (.1}" 36. Αηᾷ ποὶ δανίηρ ξουπὰ 1 τῇδι 
38. 2 80 9. Απὰ 80 {00] 15} »εδ 
δ᾽ Σ 5672 ἴῃ 82 Βεμοονθοα ἰξ μοί ἰῃς ΟΠ χίβι ἰο βυθοῦ 
88 ἔγοτη 84 Σπ5 477 ἴτότὰ 86 Ἰῃηξογρτεῖθα ἰο 
86 Ὑγ6 ΓΒ ΡΌΪΩΡ δ᾽ τχγου]Ἱά ρῸ 86 με δέεΐ αμεέλογίλέες ἐμοῦ ὨΟῪ 
89 ΔὈΪά 6 40 ῃλά 5αἱ ἄογνῃ 41 τ ἰῃεηιϊ ἴο τηρδῖ 
42 [6 Ὀτγοδά, 97, ἰἸοαξ 48 Ὑγ153 4 Ῥυγηΐηρ, 



502 ΤΗΕ ΟΟΘΡΕῚ, ΑΓΓ(ΟΚΌΙΝΟ ΤΟ αὑκΚΕ. [(Βὰρ. ΧΧΙΨΝ. 12--Ξς. 

τΑ]κεα ν τ ἃ Ὀγ ἢ [η6 νγ, δηὰ 9 ψ 816 μὲ "ορεπαά ἴο 18 [67 χε 45. 
33 ΘΟΙΙΡ[ΓΕΒ Δῃά [Π6Υ Τοβ6 ὕΡ ἴδε βδῖηδ ἴ δουτσ, δηὰ στεϊζυγηθδα 

ἴο ΤΘγαβαὶεπι, πᾶ “ἔουπα [ἴῃς εἰθνεῃ ραϊμογεά ἰορείμετν, δηὰ " δ αὶ. 

24 “ ἴῃδπὶ ἴδ ψοῖα σἱτ [ΏΘΙΩ, Θαγϊηρ, ΤὨς Τοτὰ 15 σίβθη ἰη- “ Οοτρ. Αοὶα 

25 ἀ66α, δηὰ δμαίῃ δρρβαγεᾶ ἴο ϑίηοῃ. ἈΑπᾶ {μεὺ ἰοϊὰ ψαΐ ΗΠΑΥΝΝ ς. 

τ Ϊηρ5 τὐεγέ αρμε ἴῃ ἴῃ6 ΨΑΥ, δῃὰ “ον ἢ6 νῷ Κηονῃ Οὗ « νας. 30, 3:. 
[μετὰ 35 ἴῃ Ὀσθακίηρ οἱ Ὀσγεδά.ἕδϑ 

46 1ῃ 

409. 07, ὙΆ5 Ταλὰδ Κηονῃ ἴο [61 

ΟΟΝΤΕΝΤΒ. ΤῊ Ϊ5 βεοϊίίοῃ ἰβ Ῥβουϊίαν ἴο Ταο, 
δἰϊπουρῃ Μαχὶ Χν]. 12 τοίοσϑ ἴο ἴῃς βάσις δνεηῖ. 
ΤῊ] 8 [με γμγίά ἀρρεάγδῃςε οὗ οὺσγ [οσὰά ; ἴῃδὶ ἴο 
Ῥεῖεσ (νεσ. 34) μπαντηρ Ὀδεη ρα586 6 ΟΥ̓́ΣΥ ἴῃ ἴῃ ΠΔ1- 
ταῦνε. Τῆς Ραγιουϊαγν οὐ ἀείαὶ!, πὰ ἴλας ἕαοὶ 
[παῖ τῆς ὯΟ]ε σμαρίοσ βθεσβ ἴοὺ ζίνα (ἢς ἱπιργ68- 
ϑίοῃβ οὗ οὔς οὗ (6 ἔγο Ὑπὸ Ὑα]κοαὰ ἴο Ἐτηπιδυβ, 
δανε Ἰεὰ βοῃγδ ἴο ἔπς ορίπίοη μδὶ {κς νγᾶ5 Ε1τὰ- 
8616 ἰῃε σοπχρδηΐϊοη οὗ (]εορᾶϑ8 (ἔοσ οἵποσ ἔβεοῦε8, 
Βεςοηνεσ. 12). ΒΌΓΙ οἶα γν858 ΡΥΟΌΔΟΪΥ ἃ ΟςΠΈ]ς. 
[τ 5 πηοϑὲ πκεὶγ [Π4ὶ Ταὰκς ἀεγνεα 15 ἰπέξοττλα- 
τίοῃ ἔγοιῃ (Ἰδορᾶβ ΟΥ̓ ἢΐΪἷ8 οοτηρδηίοῃη. ΤὨΐβ ἃρ- 
Ῥεᾶσγαηςα δδ5 στὶρῃμΥ Ὀεδη τεραγάθαὰ 45 Ὀδάτπῦ 
1π6 πιοβῖ Ὠυτηδῃ σμδσλοίευ. 

ψεῖ. 12. το οἵ ἴδοπι, ἡ. ε., οὗ ἴποϑ6 βρόκεη οἵ 
δὲ ἴπῸ οἷοβε οὗ νεσ. 9. [τ 18 ὉΠΠΣ ΚΟΥ (δῖ ΠΟΥ͂ 
ΜΕ ΑΡοβἕϊ65 (σοτῃρ. νοσ. 32). Οπα νᾶ8 ῃδῃχεα 
“ΟἸεορδβ᾽ (νεσ. 18), θυξ νὰ Κῆον ποῖδίμρ ἔαγ- 
1Ποσ. Τῆς πᾶπὶς βεοβ ἴο ὃ6 -- (Ἰεδοραδίσυβ (45 
ΑπΕρδ85 ΞΞ Απεραῖτοβ), ἀῃὰ ἃ ἀογεπὶ οὴς ἕτοιμα 
ΟἸορα8 (οσΥ "(ΙἸεορμαϑ᾽ ἴῃ ἴδε Εἰ ΜΝ.) πιοπιοησδά 
ἴῃ ] μη χίχ 25. ὯΝ ε το]οςῖ ἴλς νίενν (Πα [Π]5 νγα8 
ΑἹΡΏδουβ ((]ορΡ45), δῃα ἢὶ5 Ἴσοτηρδηίοῃ, ὙΠ 
{πε 80η οὗ ΑἹρῇδευ.᾽ ΤὨΪϊβ [ΠΘΟΥΥ πουϊὰ ᾿αΘ ΠΥ 
1858 Ἀρρεϑσαηος ὙΠ (Πδὲ βροΐίκθῃ οὗ ἰῃ 1 (οσ. 
χνυ. 7. Οὐοπ]εοίυγα πᾶ8 Ὀδθη ὈυΒΥ ἴῃ πδιηϊηρ ἴδ 6 
σοπιρδηΐοῃ οὗ ΟἸδορᾶβ: [[{ΚὸῸ Ὠἰτηβοὶξ ; Ναίβδη- 
86]; οΟἴΟΥΒ, βυρροβίησ ἰμαΐ νδὺ. 24 15. τῆς ἰδῃ- 
ξυᾶρε οὗ ἴπεβε ἵνο αἶβοῖρ] 65, βᾶνς ἱβουρῆϊ {παῖ 
1ῖ 88 ϑχηοῃ Ζαοϊοῖθβ, ΟΥ ϑίιηο Ῥεῖοσ. ΤὨϊβ 15 
Ἰεαϑὲ ᾿ἸΚΟΙΥῪ οὗ 8}. -- υσθδῦυδ. ΤῊς 5116 οἱὐἨ [18 
νὴ αρε Πᾶ5 Ῥδεὴ τὰς! ἀἰδουβθεα. ΤὩς τᾶπια 
1861 πηδδβ ᾿γϑγηὶ Ἡδίεσ, δηαὰ ἃ πΠυπθεΓ οὗ ρ᾽αςα5 
ΜΟΥ ἴῆιι5 οΔ]16 6, ἴῃ δα οᾶβα ἀουῦι1ε55 θδοδυβα 
οὗ ἃ ΝΆΣΤΩ ϑρστίηρ ἰἴπ ἴῃς πο σῃοτποοα (ςοιῃρΡ. 
τῆς ΕὙεπΟἢ “441χ, αἰἰδομβεὰ ἰο βενοσδαὶ παϊεσίηρ 
ΡΪΔς65). Ὑποτα νγ85 ἃ ἴονγῃ οὗ [18 δὴ δρουΐζ 
οἣς δυπάτεα «ἀπὰ εϑυὰ δ βου βίδαϊα ἔγοπιχ 7θτι- 
5416 πὶ, ἰῃ ἴῃς ρ]αίη οὗ [664 (566 τ Μδος. "11. 40), 
οα]]εὰ ΝΊΓΟΡοΟΙ β ἰπ ἴῃς (ἰχὰ σεπίυσγ. ὙΤὨΪ8 τνᾶϑ8 
ΘΑΙῪ σοπέουηαεα τ ἴῃ6 ρΡἷδος Βδσα βροκβϑῃ οἵ, 
δηὰ ἃ ἤν τηδηυβογρίβ, ἀπο ἴμδαὶ τῆς οἱ] δϑὶ 
(ϑἰηδιες), ᾿ἰπβογὶ ἐοπς υπατεα᾽ Ὀεΐοτε “ βἰχίγ. 
Θ11), 85 [ἙὈβερῆι5 (7, 6, 6) ΞΘρεακβ8 οὗ ἀποίμεν Επὰ- 
ὨϊΔὰ8 ἃ5 5ἰΧίῪ βίδαϊα ἔγοῦιχ [ετυ58] 6 πὶ, 6 Βῃουϊὰ 
Ιοοῖκ ἔου ἴὶ δἱ ἴμαΐ αἰϑίδησε, Ἔβρθο δ} 45 ΝΊΤΟοΟΡ- 
Ο]15 νγδϑ ἴοο ἔδΥ διὟΔΥ ἴο Ῥουμ οὗ ἃ τεϊυτῃ ἴὸ 
[εγυβαὶοπὶ [6 βατὴς ἄαυ. [ξ νὰ δος ἐπε σεϊυση 
Ἰλῖεγ, γγὲ ἱπίγσοάιος 4 αἰ συ Ὑ ἴῃ ταραγὰ τὸ (6 
ΔΡΡδαγδηςς οἵ ἴῃς 1 οτά, παιζδῖεα ἰῃ νεῦβ. 26, εἴς. 
Ορίἰπίοη 5 ἀἰνι δα θεΐνδοη ἔννο ρ]λοε8, ποὺν οδ]]οα 
τοβρεοίνεῖν Αὐμόεϊῤεά απὰ Αμδορέφά, Ὀοΐὴ ννϑϑὶ οὗ 
7εγαβαϊθῖη ([η6 ἸΔΓΟΥ τηογα ἴο ἴῃ6 ποΙ(ἢ). -- ΒΙΧΙΥ 
δα οηθ 5 (512.12}) Ξξ δρουὶ εύρά ἘΠΡ] 5} ΤῊ] 68. 
ΤΌΠΟΥ {πεγοΐοσε ῬγορΔΌΪΥ εξ 7 εγυβα] δηλ ΘΑΙῪ ἴῃ 
18 δἔϊεσγποοῃ, ἴῃ 5 τοδοδίηρ Βσιηλυβ δρουΐ βυῃ- 
ἄονπι (866 οἡ νοζ. 20). 

46 γε δηὰ 
48. {πη6ν ἀδοϊαγοα 86 τϊορβ ζλαξ Βαρρεηδά 

ΕἸ (δῇ νϑτῪ 

δ0 ἴῃ [86 Ὀγοακίηρ' οὗ ἴῃς Ὀτεδά. 

Μετ. 14- Ἀπὰ [ΠΟΥ͂ ΤΟΙΘ δομλτσηΐβρ, εἰς. Τς 
βυδδίδπος οὗ ἔδεὶγ σοηνεσβδέοη 18 ονϊάεπε ἔτοσῃ 
ΨΟΙΒ. 19-24. 

Μετ. 15. δοδιδ Εἰτη801}7 ἀΥθ ποᾶσ. ῬΥΓΟΡΔΌΪΥ 
οοτληρ ἔγοτῃ ὈεΠὶπὰ δηὰ ονεσίδκίηρ (θη, 5'ηςς 
Ἧς ψοῦΐ στὰ πο. Εὐτγίποι, ΤΕΥ ἀβϑυμῖς τηδὶ 
Ης μδὰ ὕδϑὴ ἰῇ ΤΪεγαβδίει (νεῖ. 18). 6508 
ἀγαννβ ὩδᾶΣ ἴο σοϊητλιῆς τούζᾷ ἴἤοβε γὯΟ σοϊημηθηδ 
97 Ἡϊμ. 

γψεῖ. τ6. Βαῖ (μοὶτ ογϑὲ ΨΘΓῸ μοϊᾶθη, εἴο. Ης 
Η τλ5ε]ξ ὑσχενεηϊεὰ {Πεὲγ Κηονηρ Ηΐαι; δηὰ [815 
ὙΔ5 Ηβ ρυγροβθς οὗ ἴονε ; Ης πουϊὰ οοηςεᾶὶ 
ΟἿΪΥ ἴο τΤανθαὶ τόσα ἔ}}γ. Τυ5 Ὡς οου]ὰ Ὀ6βὲ 
χρ δίῃ ἴο {ποτὶ τπε τηελπὶηρ οἵ ΗΠΐ8 οσῃ ἀδαῖῃ ; 
ἱτησηοα δῖος τοςορηοη ψουἹα ἢᾶνο Π]]εα τε ἱτ 
ἃ ἴσαι! οἵ ]ΟΥ, ἔξασ, ἀπὰ ἀουδέ, Ναΐυγαὶ σδυβ68 
ῬΥΓΟΌΔΟΪΙΥ αδἱἀδὰ ΡΓονοπθην ἴπ6 τεσορτοῃ. 
ΟοπρΡ. Μδικ χνὶ. Ἵ2 (πῃ Δῃοῖθοσ ἕοπ . Α 
αυϊεῖ, νἱροτουβ, ἀϊσηϊδεὰ ἰγάνο]]οσ, Βα ἃ5 Ης 
Δρρεδτεὰ ἴο Ὀς, ννουἹὦ οὶ θὲ σεδα ν στεςορυϊζοὰ 
85 ἴῃς Οπς 580 ἰδίεϊνυ ἰδηρυϊὰ ἴῃ ἀδαῖῃ οὐ ἴδ 6 
οἴοβ8. γε οἴϊὝεπ 41] ἴο τεοοόζηζΖα ΟὨγιϑῖ στ Βθὴ 
Ἧς ἰ5 πϑασζεβὶ ἴο υ8 ; ἱξ Ης ἢο]άβ οὺῦ ὄγεβ, 8 Ἠς 
ΒΟΙΠΘΙΠΙ65Β 065, ἰἰ 5 ἴἰο ὉΪ]655 ὃ τοῖα : “ τὸ 
Ὠοϊὰ οὔὖγ ον ΕΥ̓68, 16 τἯἯο Α͵’Ὸ ἴῃ ἀδσοῦ οὗ Πδνεγ 
τεςορπϊζίηρ Ηἰμι δῖ ἃ]}. 

ες. 17. ὙΙηΣ οοππιπηϊοδίϊοηδ Ἐ ὅϑουὴς ΘΆση- 
6ϑὲ ἀἰβρυϊζηρ 15 σχηδαπΐ, ἰπουρ ἢ ὯῸ ὈΪΔηΊῈ 15 ᾿π- 
ὈΙΠΠεα. ΤᾺΙΒ ἱπιρ] 65 4]50 ἴδδὶ Ης ψδϊκεὰ ὑἱτἢ 
1Π6πὶ ἔογ ἃ {πὸ Ὀεΐοτε Ης ἴῃυβ βροΐζ. --- πὰ 
ΒΟΥ δἰοοὰ 501], ἸΡΚΤΙΕ βαὰ. ΤῊΪβ 15 [6 τεδαϊησ 
ΠΟΥ͂Ν βΈΠΕΟΓΑΙΥ δοοερῖεα. 1ἴ βυρρεϑὶβ [μαϊ ἴῃς ἰη- 
τεγγυριϊοη νγὰβ ὑῃτγο] οπΊο, ἃ8 ἀοε5 ἴδ6 τόϑροῦϑα 
οὗ ΟἸεοραβ (νοῦ. 18). ΦὉὍμα οἴμοι σεδάϊπηρ ἸΌΔΥ 
6 τΔΚεὴ 45 ἴψο αὈΘΒΏΟΠΒ: “845 γε ΨΜΑΙΚὺ δπᾶ 
ΨΥ ἅτε γὲ δαά ) ̓ οὐ τοπάδιεα 45 ἴῃ ἴῃς Ἐὼ ἮΝ. 
Α ὕὈτιεξεσ γσεδαϊηρ σὶνεϑ : “88 γα Ὑγ!]κ (Ὀδἰηρ) 5δὰ δ’ 

γεσ. τ8. Θμ9 οὗ ἴοι. ΤΠῈ Ἀεβϑὲ δυϊδου 165 
οὐιῖξ “τῆς.᾽ -- ΟἼΘΟΡΩΒ. ὅ66 νϑσ. 12. - Ασὶ ἴδοα 
1η80 ΟΠΪΥ 0Πη0 ΒΟΪΟΌΣΗΪΙΩ ἰῃ 990 δ διὰ τοὶ 
Ἐπονίηδ, εἴς. Α λιϊογαὶ ἱἰγαηβ δου ποιὰ Ὀα : 
“οβὲ ἴσου αἱοης βοϊουση αἵ [στυβαϊθηι δηα ποῖ 
Κηονν,᾽ εἴοσ. [ἐἔ πηὶρῃϊ τηθδῃ : ὁ οϑί ἴπου βο͵]ουγῃ 
δίοης, δῃά (δεπςθ) ποῖ Κηον. Τὴ ΟἿΠΟΙ 5, 
Βονανοῦ, πότε ρτασητηδίϊοαὶ. Ἥ“Θο)ουχηιίηρ ᾽ ἱπὶ- 
Ρ᾿ε5 (παὶ ἔμεν ἴοοκ Ηΐπε ἔογ οὔθ ῆο ἢδα Ῥεξεη 
δῖ [εγυβΑ] 6 πὶ ἴο δίϊεπα ἴῃ6 Ῥάββονεσ. 7ΤῊ15 [ΠΟΥ 
ῬγοῦδΟΙΥ ἱπξεττοα ἔγοαι Η!5 νναϊ Κη αὐγὰ ἔγοπὶι 
τῆς ΟΙὮ, ΟΥὉ έγοτι ἴ86 ἰπουρῃΐ τπδὲ πὸ ᾿ΠδὈϊδηΐϊ 
ςοουἹἱὰ Ὀὲ ἱρπογδηΐ οὗ 1ῃ}18 πιαίζοῦ ἢ ΠΑσΟΪῪ ἔτοτα 
ΔΩΥ ΡΕΟΌ ΠΙΔΥΠΥ οὗ ἀἰφ]οοῖ. [{ 15 ᾿ρ] ]οα ποί ΟὨΪΥ͂ 
[ηαἴ ἐνδῃ ἃ βίσδηρσευ τρῃϊ θὲ ἐχρεςοϊεα ἴὸ Κπονν 
οὗ ἴῃε86 {πη 55, ἴω [αἴ ΟἿΪΥ ΟὯΘ ΨΠΟ νγὰβ8 Ἰστιο- 
τδηῖ οὗ ἴῃς ΠΟΙΪς πιδίίεῦ σοι] ἰπαυΐγε ὙὮῪΥ ΤΟΥ͂ 
τῆυ5 τΔἸ]Κεά. 80 δυβοσθίηρ αἰὰ ἴῃς δνδηῖϊβ ρρθᾶσ 
ἴο ἴῃεπι. 

νεῖ. τς. ὙΗδὶ Ἐππροῖ Οὐυγ], οτὰ 8δνγ8 ποιϊῇ- 



ζσηαΑρ. ΧΧΙΝ. 132-35. 

ἵὴ ἴῃ τερασγὰ ἴὸ εἰἴπεσῦ ροϊπε ψῃϊοῖ ΟἸδΟΡΑ8 
δὰ δϑϑυπιεαὰ (νεσ. 18), Ὀυϊ Ρυΐϊ8 ἃ αυσδίίοη ἴο 
ἄταν πο οὐ [ἴ ψ͵αϑ {6 ν᾿ βάομι οὗ ἴονο, 
οοποδαϊης σους ἐΑ]θεηοοά οὐ ἀδοεὶϊί. --- Αμὰ 
ΔΟΥ βαϊὰ. Ῥγοῦδῦὶν ΟἸΘΟΡΔ45, ἴπ6 ΟἿΟΣ ΟΠ της 
ἴῃ. Βιυῖ 1 15 ὉΠηΘΟσαϑϑάσυ ἴ0 ρογίοῃ ουΐϊ ἴῃς αΪ8- 
᾿ουϊβα. --- Τπ9 ταὶ Θοποοχηΐηρ 6865 οὗ Ναξα"- 
τοῖν. ΤΠΟΥ ρῖνε Ηϊπὶ ἴῃ 6 Ὠυμηδη πᾶπΊ6, οὗ ΜὨ]Οἢ 
ἃ 5. ΧΆΠΡΟΥ τἱρὴϊ ἤλνε ὨδΑΓΙά. -- Α Ῥχορμϑῦ, ταὶ Β ΟΥ̓ 
ἐπ ψοσὰ διὰ ἀϑοᾶ. Τὴε 5ρῆοτε οὗ ΗῚ5 ΡΟΎΘΥ γΔ8 
Ῥοίὴ ἴῃ ννογὰ δπὰ ἴῃ ἀδεὰ. Α 5 τ} 7 ΘΧΡΙΘΒΒΊΟὴ 
δ ἈΡῬ!Ιεἃ Ὁγ ϑίθρῃδη ἴο Μοβαϑ. --- Βοζοσϑθ θοᾶ δηὰἃ 
811 [80 Ῥϑορῖθ. Βυ νυοσὰ δηά ἄδεὰ Ης δα αδἰϊεβϑίβα 
Ἡ  πλ56}ξ 45 ἃ Ῥχορμοῖ, ποῖ οὐ ἴῃ ἴῃ Ἔγεβ οὗ τῆς 
μῦς 16 τλᾶ88 οὐ σῇοπι ἴῆυ5 τοραταεα Ηϊπι, 
αἱ Ὀεέοτε [πε ἕδος οὗ σοα. 
ψεῖ. 2.οὅ. Ἀπὰ ον. ὍΤμα οοπηδοίϊίζη ἰ5 ἢ 

να... 18; Ηδλβὶ ποῖ Κηοσῃ ΠΟΥ --- ΟΣ ΣΌ]ΟΧΒ. 
ΤὭοβε αἰ50 0168 γεγο ἐπογοΐοσα 76 Ν»5; δηά ἴπογ 
ῬΙΟΡΔΌΪΝ ἱμουρῃὲ {πεὶγ πεν σοτηρδηΐϊοη γ85 4150 
οὗ {μεσ τδοο. -- ὩὨΟΙΣνοσοᾶ εἶτα. ΤῊ15 τγᾶβ [Ὠς δοῖ 
οὗ [δ ΓΤΌ]ΘΓΒ. --- Τὸ 86 οοπᾶοχημιϑα ἴο ἀθαῖ. [,ἰϊ., 
ἴο ἴῃς σοπαεπιηδίοη οἱ ἀεαΐῃ, 2. 4., ὈΥ͂ ῬΙ]δῖα. --- 
Απὰ οτυασϊδοὰ ἰπι. Ἡδτο, 45 80 οἴζοῃ, {δὶ ἰ8 
ΒΡΟΚΘη οὗ 45 ἴπδ δοὲὶ οὗ ἐδ οὔ ο- ὑτοβὲβ δηὰ 
ΤᾺ6Γ5. 

γεν. 21. Ηδετγα γγχὰ 866 πιοϑβὲ αἰ 5Ε Πο{]γ ἴλ6 σοη- 
Βϊςὶ οὗ ορε δηὰ ἔξασ ἰὴ ἴδ τη 8 οὗ ἴδε ἀϊ8οὶ- 
ὈΪε8. [Ιἰ βεϑῆβ 48 πουσῇ ἴΠῸῪ ψνετα δἰηκΚὶηρ 
«αἰουά, υπτϊπαδι] οὗ ἴῃς ϑυρροβεα βίγδηροσ. -- 
Βπὶ ψὸ (οη ΟἿ ραχΐ ονοσῦ δραϊηβί ἴῃς ὨοΒΌ  Υ οὗ 
ἴῃς τυ] 615) Βορθᾶ. ὙΠΕΥ ἀο ποὶ 54Υ ἴ6Ὺ δὰ 
Ὀε]ενεά {Π18, οὐ [δὶ [ΠΥ 5111] Πορβά 80, Ὀθπῖ {παὶ 
1ΠῈῪ μδὰ οὔςς Ὀδεη ἰπ [ἢ6 μας οὗ ἔδπιι5 Πορίηρ, 
ὈΠ6] {ΠΕΣ Ἔχρθοϊδεοη νν28 σπμοοκεὰ ὈΥ ἴΠ6 ὄἜνεπῖβ 
[ΆΘΥ πιο ηὈοηαα. ---- ΤῆΔὶ 1 ψγ͵ 8Β06 ὍΠῸ βδου]ὰ 
τούθϑει [5.80]. Α Μεββϑιδἢ νουϊὰ σαγδὶη]Υ σοπΊο, 
ἴο τεάδϑῃι [5186] ; {ΠΕ ῚῚ ορςῈ δεαὰ Ὀδεη ἰῆαΐ [15 
68.838 ννὰ8 [δὲ Οηθ. ΤΠεὶν νίονν οὐ σεαδιρίοῃ 

Ἱποϊπάεα οί 5ρί γιὰ] δηὰ Ρο] ἶσα] ἀδ]νοσγδῆςα. 
- 88 διὰ. ΤῊ 5 τοδγὶς5 ἃ οοηϊγαβὲ τὰ ἐμ εὶγ ἔοτ- 
ΤΩΕΙ ΠΟΡΕ. --- Βοαίᾶθα 811 ἐπΐα, Σξ 18 τὸν ἴδ Οχἰτὰ 
ἅἄαγ. ΤὩς Οτεεῖκ 15 ρΡδου ἶατ. [{ϊ., “1ε᾿ (οτ, “ἢς ἢ 
Ἢ Ἰεδάδιῃ [86 τηϊτὰ ἀαν. ὅϑοτζηδ τοΐογ [ἢ }5 ἴο [6βυ8. 
ἸῺ ΔῺΥ οᾶβε ἔδμεγα β8εθῖηβ ἴο ὈῈ ἃ [πουρῆϊ οὗ τῃς6 
τΟΙ156 οὗ ἴμε ταϑυττοοϊοη. ὙΠΕΙΓ 
δα στον ξϑἰηἴοσ, 0: ἰῆς (δἰγὰ ἀΑγ οτης νἱΐ 

ουξ Ὀτησίπῃρ ἃ ἔυ] δ] πηεπξ οὗ [86 Ῥτοπηΐβα. 
νεσ. 22. οσοονοσ. Εοτα ἴοο ἐδοῖς 5 ἃ σοῃ- 

ἰταϑί, 48 Το ἢ 45 ἴῸ 548Υ: Ὗε ψγαγῈ Μ6]1- ΡῈ 
ΒΟΡΘΟ1685, γεὶ ΟἾΠΟΥ ΟσουΣ ΓΘ 65 ἀγουβεα ΟἿΓἿ ἤορο, 
τἰῖπουΐ Βοννανοσ ἔυ] Π]ἘΠ[ἔπρ 1ξ (νογ, 24). --- ΟΥ ΟἿΣ 
ΘΟΙΣΕΡΘΆΥ͂, ΟΒΟΥΙΒΐησ ἴῃς βάλς ἤΟρδΘ.-"- 
ὯΔ. ΤΠ5 βἴσοῃρ Ἔχργεβϑϑίοη ἰπαϊοαῖοβ ἐδ Ἵεῇἴδοξ 
Ῥτοάυοεα ὑροη ἰδεπὶι ἱπ ἰπεὶσ ρεγρ χε βίδία οὗ 
τηϊη, ὈΥ ἐδε δίγδησε, θὰ υηδαιβέδοίοτυ βίαϊς οὗ 
τῆϊηρ5 πηδηποηδα ἴῃ νεῦῖβ. 22, 24. --- Ἠανὶηρ Ὀ60Ὰ 
ΘΕΣΥ, εἰς. ΤῊΪΒ βΒῃουὰ 6 Ἰοϊπεαὰ ἢ δ ἔο]- 
Ἰονβ. [ Ὀερὶπβ (ῃ6 δοοουπΐ οὗ ἴὰς ζαοίβ παῖ 
ἃτηδζεα [ἢ ςΠ|. 

νεῖ. 22. ΤῊς παγγδῖνα ἘΕῖττε ὙΠ νΟ͵Β. 2-11. 
Ἰδαῖ ΠΟΥ Βδᾷ αἷδο δ. Νοὶ Πηάσϊηρ νηδὶ ἴΠποΥ 
βουρῃί, [ΠΟΥ πὰ “4130 ᾽ βεεὴ παῖ ἴθου αἰαὰ ποῖ 
β6εἶκ, απὰ ἢεατὰ νῆδλι {ΠΕ Ὺ σου]ὰ Βοάσο ον Ὀεἢανε. 
ΨοΥ, 24. Αμὰ οοτίδίι οὗ ἔποτὰ ἰμδαὲ ΨΟΣΘ 1} π8. 

ΓΤῊΪΒ ΠΙΑΥ͂ ὈΥΟΡΕΙΙΥ ὃς τείετσοα το ἴ8ε ΑΡροϑιϊεβ, 
Ῥεῖεσ δηὰ Ϊοδη. Χμεν νου ποῖ βρεαῖὶς οὗ ἱπθηὶ 
Ὁγ ὩδπΊ6, ΟΥἩΔ8 ΑΡΟΒι]65, ἴο 115 ρράᾶγεηῖ 5ίΧΔηΡοσ. 
πον ρ ἔτοπλ ΟἾΠΟΓ βουγοῦβ δὲ Τοῆη δοσοηι- 

ρδηϊεὰ Ῥεῖοσγ (]οδη χχ. 2-10), τὰ ἢανςα ἃ στίρῃς ἴοὸ 
856 15 γοῖβα ἴῃ αχρ]αϊηΐϊηρ νΟΥ. 12. --τ-ϑ [}0 
Φοθη δὰ δαϊὰ, Ζ. 4., παῖ ἴ86 βερυϊοῆτς ννᾶ8 
ΕΙΩΡΙΥ. --- Βαΐ Ηἷπὶ [ὯΟΥ δ ποῖ. ΤῊΪβ 15 ἴῆς 8 

ΤΗΕ ΘΟΟΘΡΕῚ, ΑΓΓΟΚΌΙΝΕΟΑ ΤΟ ΚαὯΚΕ. 
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οοηίγαβ, πὲ ἤορς τἋτἢδϊ ψ8 τοὶ παϊεὰ τγᾶβ 
τυὐτηδα ἴο βαάμεβϑβ (νοσ. 17), θεοδυβε ἀςβρὶζϊα {Π6 
ΔΏΡΕ]ΪΟ πιοϑϑᾶρο, ἴῃς Γοτὰ δα ποῖ γεῖ Δρρεασγοά. 
Δοοοταϊηρ ἴἰὸ Μεαίμον, τς νοπλεη (Δοσοταϊηρ ἴο 
Ματῖκ δηαὰ Ϊοῃη, ον Μαράλδ]επα) μδὰ αδἱγεδάγ 
β6δη ἴῃς Τιοσά, ἴ6ϑε αἴβ. 0165 οσα [Πποτοίοσε υηλ- 
ΨΆΓΕ οὗ [η]5. ΥὙεῖ "Ηϊπ [86 Υ βδἂνν ποῖ,᾽ ἰηῖβ ἐπα 
Βοιηθίηρ δα οσσυϊτεά ἴἰο ἰδαὰ [πδπὶ ἴο ἜἼχρεςῖ 
ἴο 8εὲὲ ΗἾπι. ῬΟΒΒΙΌΪΥ [δ η 5οπια συπιοῦ οὗ ἔτ δὰ 
ΤΟΔΟΒοα [ΠΟ] ολτ5. Βυΐ ὄνδὴ 'νοῦα [ἢ 15 ἴῃ 0486, 
{πο δαὰ {τεαλϊθα ἴῃε τοροσί 45 “ 14} 6 [κ᾽ (νογ. 
11). [Κ 18 πιοῦα Ῥγοῦδοϊς ἴμδὲ (ΠΟῪ Ἰεξς Τοτγυ- 
8816 πὶ Ὀαίοστα (ἢ ἔ]}} τοροτῖ οᾶῆεὲ. Τῆς δΡ- 
Ρδαγδπος ἴο Ῥεΐδσ ΤῊΔΥ ἤανε ἴΆΚθη ὑΪἷδοὰ αλεῦ 
[Π65868 νο ἀ15ς10165 [δες Γ ἐγυβαίδση (566 οἡ νοῦ. 34). 

γεῖ, 25. Απὰ 89 Βαϊὰ ἴο ἴβοχα. δϑοιιείῃϊηρ ἰῃ 
Ηΐτὰ Ἰεά [ἢδπὶ ἴο 5Βρεᾶῖκ 50 ἔσεεϊὶν οὗ [Ὡ6ἰσ Ῥεσρίὶεχ- 
ἵν ; ἢ 4 ποσὰ Ης τϊσῃϊ πον ανα τυγηδὰ [ΠΕΣ 
ΒΟΙΓΟῪ ἰηΐο Ἶογ, θυϊ δε νου]ὰ σίνε ἐπε τδοτ- 
οὐρὰ ἱπϑυσξοη. Ηδ δήβνεῖβ, ποΐ ἴῃ ἃ ἴοῃς οὗ 
Ριγ, Ὀαϊ οὗ χεῦυκε, 45 οὐδ Ἴοοϊηρείεηϊ ἴο ἴδθδοὶ 
ἴηδιη. ---Ο 7200118} πὰθη, σου υπαεγβίαπαϊηρ, 
ἀητεςερᾶνε ἱπιε]]εοτυ!γ, διὰ δῖον οὗἩ μϑασί, 5]ὰρ- 
ἰβἢ ἴῃ τῃ6 δπῦτα ἀἰβροϑβιίίοιι. --- ΤῸ 6] 1θνο 411, εἴς. 
ΠΟΥ σουἹἱὰ ποῖ δᾶνς Ὀεδη ἀἰ801ρ165 νου Ὀ6- 

Ἰιανίηρ ἃ ρατί οὗ ρσορῇξδου, δι [Π6Υ ἡνουἹὰ ἢανα υη- 
ἀετξίοοά Ηἰ5 ἀεδί πὰ σοπ δα ΠΥ ἐχρεοίεὰ Ηἰ 
ταβυττεςσίίοη, 1Σ τηεγ Πδα Ὀε]Ἰονεὰ “ 811. Ουγ Ἰοτά 
ἸῃπΠπιαῖεβ ἴπαὶ τἰῃς 5᾽ονγηθβθβ ἴο θεϊΐενε νγὰβ [ἢ ς 
στουπαὰ οὗ (ῃς νηΐ οὗ υπαοτβίδηαϊην. ὍΤῆοβα 
ϑῖονν ἴο θεϊονα ἴῆς ΟἹ Τεβίδιιδηϊ ΡΥΓοΟρΡ 6 ΟΙ685 48 
ἃ ἍἼΟ]6 ἤανα ὕδεῃ ᾿ἰοαβὶ δρί ἴο αἴβοονεσ τῆ εἰσ 
Μοϑ5:ΔΠ1Ο ΓΑ ΠΪΠΣ. 

ψεσ. 26. Βοδοονθὰ ἐξ ποῖ (Δοοογάϊηρ ἴο [ἢ ε56 
Ῥτορθοῖ65) [86 ΟἾἸσῖδε (οὗ υνῆοπι ΠΟΥ ΒρΡ6 ΔΚ) ἴο 
Βυθου ἴποβε (Ὠϊησβ (8 οἢ αν πλδὰδ γου 886), 
διὰ (ἀοοοταϊηρ ἴο ἴῃς Ῥτορμεῖβ, ὈΥ 7υ5ὲ βοὴ 5υΐ- 
ἔεγηρ5) ἴο Θηῖοσ ἰηΐο ἰδ αΙΟΥΥ ὃ ΤΟ ρσγουπα οἵ 
ἴΠ656 Ργορδοὶ65 1165 ἴῃ ἃ ἄδερεσῦ ὨδοἊββιγ. [ἢ τε 
ΤΥ ἴδ. ΞΡΘΔΚ οὗ ᾿ΐ, ἴ[ὴ6 πασΘ5ϑ ΠΥ οὗ δυςῆ βυβοτ- 
Ἰηζ8, οη Ηἰβ γᾶν ἴο ρίογυ, ἴοσ. οὐὐ στϑάἀδιηρίοηῃ. 
ΤΠΟΥ παεάδα πιοβῖ ἰηβιγυσίίοη ἀρουὶ ἴῃ 6 ὨδΟΘ 551 
οὗ δι οἢ βυβευησβθ. Μδηγν ἀουδιίησ, ὈὑηΡε]ενίην 
Ἠδαγίβ πεεα βυςῇ ἱπηβίσυςσίίοη 50}: [ΏΘΥ ἰα]κ οὗ 
ΟἾγΙ51}5 ρίογυ, δηὰ ἔοσρεΐ τῃδῖ (Ὡς ἀρροιϊηϊεα ὙΑΥ͂ 
ἘΠΟΥ γ25 ἡἰβπναι βυεπησ. , 

νετς. 27. ὦ ἐς προ ἔτοτα Ἰάοδοβ διὰ ἔγοπι 41} 
[0 Ῥχτορβοῖδ. Τακίηρ σα ἢ ἰη οτγάοθσ, Μοβαβ ἤἥγϑβί, 
Δη4 ἴΠ6η Ῥερὶπηΐηρ 1 δαο ἢ ΟΥ ἴῃς ΟἴΠΕΙΒ ἴῃ 
τη. --- ἢ 41 ἴο δοχίρίυτοδ, σοϊηρ [του (δα 
ὙΠ0]6 ΟἹα Ταβιδυηεηί. --- 9 [δὶ ὁ0Ὲ 
πἰτηθοῖῖ. ΤῊς τερτοοῦ οὗ νεσ. 25, δὰ {πῸ ρῆγαβα 
“1η. 411 ἰδ Θοτρίυγεβ,᾽ ροὶηξ ἴο ἀπ Ἔχρπδίῖοι οὗ 
1η6 ΟἹΪὰ Τεβίδιηθηϊς 485 ἃ ἡ ὨΟΪς, 48 ἰὙρ γὶπρ δηὰ 
ΒΓΟΡΊ ΒΗ οὗ Ηϊηι. Οοάεῖ: [πη 5ἰπαάγιπηρ ἴδ6 
σΓΙΡίαΣΕαβ ἰοῦ Ηἰτβεὶ, Ης μαὰ ἔουπα Η)πΊ56}ξ ἴῃ 

τῆδηλ ἐνοσυνῃοτγα (Τοἢπ ν. 39, 40). Ηδς δά πον 
ΟὨΪγΥ ἴο 1εῖ τ} 18 Ἰρὰϊ νοι 11|δὰ ΗΒ Ποασί ΚᾺῪ 
ἔοσιἢ ἔτοτῃ Η πὶ. 

Ψετ. 28. Ηὸ τοδᾶο 85 ἰδοῦσι, εἴς. Ιἰ 15 ποῖ 
ἱπιρ] ]εα ἀπὲ Ης 5αἱὰ Ης πουϊά ρὸ ἑυτίδετ, Ὀυϊ 
ν8 δῦοιιϊξ ἴο ρΡᾶ55 οὔ. ΑΔ ἃ πηδίίεγ οἵ ἀδοοζιιπὶ 
Ης πιυβῖ ἔπὰ5 ἀο, υη{}1 ἔΠοῪ 5μουὰ ἰπνιῖς Ηΐπὶ ἰο 
βῖορ. ΤὨΐβ οδ]] δὰ ξοσῖμ {ΠΕΣ ἀδβίτε δηα τοααδβῖ. 
11 νγὰβ 51}}} σοῃοεδ]ηρ ἴο γονϑαὶ τόσο ἔ}}γ. 
ες. 29. Απὰ [ΠΟΥ͂ οοπδίζαϊπθα Ηἰχα, ὈΥ ὑυτρεηὶ 

δηίγοδῖγ. Τα ρτουηά οὗ ἔπεῖὶγ οοπάμποξς 15 ἑουπὸ 
ἷῃ νΟΙ, 32. - Αὐἰὰθ τὰ τ)6. Εἰητηδυβ πῶ», ΟΥ 
ΤΩΔΥῪ ποῖ, ᾶνε Ὀδδη [πεῖν μόπις, Ὀυϊ ΠΟΥ σοτίδ ΗΪΥ 
ἔο!α οι βεῖναβ δ ἤόσηδ ἴῃ (6 ν]]]αρα. ---- ἘῸΓΣ ἰξ 18 

ονθοΐηρ, δὰ [00 ΔΥ ἱδ πον ἔδυ δρϑεΐ. 
ΤΣ τορετἴοη οὐ τὰς βάπις ἱπουρῆϊ 15 δῃ πα] σ8- 
[οι οὗ {δεὶγ ὑσρόπου. ὙΤδὲ ηια ννᾶ8 ῬΧΟΡΔΌΪΥ 
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ΒΏΟΓΕΥ Ὀεΐογο ϑυπβεῖ, δίηος (δ [Ἰδιϊετ Ῥῆγαβε 
ΒΕΘΏ18 ἴ0 ΓΕΐοΥ ἴῸ ἴ[πῸ ἀςοϊηϊηρ βυη, πὰ {ἢ εΥ τὸ- 
τυγηρα ἴο Τεγυβα]εηι μαὶ ἐνθηΐπσ, ὙΤΈΘΥ ΣΟΥ 
νάνι δῆς ΒΙΟὟΪ, οὐΐ ἴτοπι ἴδ ΟἿ δηὰ δαβίοπο 

ς 
νεῖ. 306. Απὰ ἐξ 08π|0 ἴο Ρ688, εἴς. ΤῊ πηδᾶὶ] 

Ταυδὲ ἤᾶνα ὈΘΟΠ 800ῃ τεδάγν, ἃ5 ἴπε ἀδγ Ῥ2.5 ζᾶσ 
δροηΐ, Δηἃ 848 ν6σ. 22 ρὶνεβϑ πΠο0 ἰηϊ οὗ Δηγ ςοηπυεὰ 
οοηῃνοσϑβδίίοῃ ἴῃ ἔῃ 6 ἤθυ86. -- Ηο ἴοοῖΚς ἴδ Ὀτοδὰ. 
Ϊῃ 80 ἀοίῃρ Ης δβϑυπιεὰ (ῃε ἀυΐν οὗ ἐπε τηδϑίεγ 
οὗ τς ἤου86. Ὑπὶβ ἕανουβ ἴῃς νἹενν ἴδ 1 τῦλβ 
ποῖ ἴῃς Ποιης οὗ ἔς ἀἶβορ165. Οὖὖν Τοστὰ νγὰ8 
πο ἀουδὶ σοηὶ ἴο δοὲ [δ ἤδη δδιίηρσ ἢ Η8 
αἰβοῖρ]εβ; 80 τῃαϊ (18 τνᾶϑ ἃ ὑσδρασδίοῃ ἔοσ ἴῃς 
βυαθβεαυσηΐ τεοορηίἴοη. ΤΏ π|ς Δ] τν88 Δῃ οσαϊ ΠΑΙῪ 
οπα, δπὰ ἰῇ ΠΟ 56η86 ἃ σα] ταίίοη οὗ ἔπ οὐ δ 
ΘΌΡΡΕΙ, Αἰ Πουρῇ 1 τοϑοῦεβ Ἰθββοῦβ Δρργορχίαϊε 
ἴο τπαλϊ οτάϊπδηςςδ. --- Απὰ ἐξ, Ασςοοταϊΐησ 
ἰο 1 188} ο: “ΤΉγεΘ ΠΟ δδῖ ἱορεῖδεσ δῖα 
Ὀουηά ἴο γίνε (ἤδη Κ5.᾽ --- Νεϊξπον (ἢ ς Ὀγοακὶπρ ΠΟΥ 
16 σίνίπρ ἴο ἴ[πεπὶ τνου]ὰ Ὀὲ ἀεξεπχοὰ σχειηδγκαῦ ε. 
Υ εἰ ἴ}6 ἔοχτῃ οὗ πε οτγρίηδὶ γεπιὶ πη 5 οὗ ἴῃς ἐεοά- 
ἷπρ οὗ ἴδε τηυ]ϊτυ 65 δηὰ οὗ τῆς 1, οτά᾽5 ϑυρροτν. 
ΤΠ ποτὰ ὄχδοῖ ρσουρίης ἰβ : "ἰακίπρ ἰἢς Ὀτεδα, 
Ης Ὀ]εββεά, δηὰ Ὀγδαϊκκίηρ ἰτ, Ης σάνε ἰο ποτ. 

γεν. 231. Απὰ (δοἱν ΟΥὁ5 ΨΟΙΘ οροηϑᾶ. Τῆς 
Βιρεγηδίυγαὶ ἰηβαδηοσε ΒΡΟΚδῇ οὗ ἴῃ νεσ. 16 ννᾶ8 τὲ - 
τιονεα.--Απᾶἃ ΤΟΥ ΚΩΘῪ ἶτθ. Ναῖΐυγαὶ οδι568 
ΏΔΥ ἢανες «αἰἀδαὰ ποι. ὙΠεῖα τΔΥ ἢάνα Ὀδδῃ 
Βοτηειϊηρ ΡΘου Αγ ἰῃ τ 6 ΠηΔΏΠΕΥ οὗ ἐδ παδῆ {6 
Ῥγεδά δηὰ υϊτετίησ [6 Ὀ]εββίπρ, {παὶ τες δ]}}8 ΤΏ εῚΓ 
Ῥγονίουβ ᾿Ἰῃϊοσοουγδα ἢ Ὠΐπ ; ΟΥ ΤΏΘΥ ΤΥ ἢᾶνςα 
αἰβοονοτοα ἰῇ τῆς παπὰβ ορεπεὰ ἴο ρίνε πη κ8 
ἴῃς τρλγκβ οὗ (Ὡς σουπάβ. 5111 τῆς τηδίη ἕδςοῖΐ τε- 
ΤΑΔΙΠΒ : ὁ ἐΠΟΙΓ αγεὸ5 εγα Ορεπο,᾽ ἀπ 85 δὴ ἰπη- 
τηεαϊδῖα γοϑαϊς “ΠῈΥ Κηον ΗΙπι.᾽ --- Απὰ ἢ6 νϑὲ- 
ἐδῃοὰ οπΐ οὗὨ ἰμοὶν εἰσί. Τυκε σετίΔΙΪΥ πιθϑπ8 
ἴο ἀδβοσῖρα δὴ ἜΧΊΓΔΟΓΙ ΠΑΤῪ αἰβαρρεάγδηςα ; ποῖ ἃ 

 Βεασοπιίηρ ἰηνίβι]ς ἴο βοῖὰ Ῥὰϊ ἃ βυρετηδίυγαὶ) 
ΤΟΙΊΟΥΔ] ἥονι ἑάερε. Οη ἴῃς ὈΟΘΙΪΥ πδίυζε οὗ ἴῃ 6 
Εἰβεὴ θα δοπηοσ, 866 ποχί βοοίίοη. Τδα τϑάϑοῃ 
ἔογ {ῃ15 βυδάδῃ Γεπιονδὶ 15 ἴο 6 ἑουπὰ ἱἰπ (ἢς 
γβε τηοῖῃοα ὈΥ τ] Οἢ οὐ Γοτὰ που]ὰ τοῦ Η!8 
θεν] ἀογεα ἐο]]ονεσβ [δὲ Ης δά δοίυ δι! τίβθη 
ἔτοτῃ ἴῃς ἀεδά. ᾿ 
Μετ. 322. ἜἭΩΑΒ ποῖ ΟΌΣ δποαχέ Ὀυγοΐηρ υἱθιίη 

πδ' ἘΕΧιγδοσΠΙΥ δηὰ ἰθηάετ ἐπιοίίοη 8 τηεδῃῖ ; 

ΤΗΕ ΟΟΘΡΕῚ, ΑΓΓΟΚΌΙΝΟ ΤΟ {ὕΚΚΕ. [(βαρ. ΧΧΙΨΝ. 133-43. 

Ἶθγ, Βορβθ, ἀεβίγε οὐ αϑεςϊίοῃ, Ῥγο δ οὗ 8]]} 
ςοπιδίποα. Τῆς ἱπρ] εὰ τπουρδῖ 5: ϑυςοῦ δὴ 
εθεςϊ οὐρδῖ ἴο πᾶνε τηδάς ὕβ τεςορηὶζε Η ἴῃ ; 
Ὀυὶ ἱξ ἀϊά ποῖ. --- ΨἜ11Ο )0 οραποὰ. Τῆς ρατγεῖςο- 
01]2᾽ ἔοττῃ οὗ Η:5 ἰηϑιγαςίίοη 18 δὐ ες, “1{ ἰ5 ἃ 
ξοοὰ 5'ψτι ἔοσ {86 }Γ ἰῆπου σγοντῃ (μὲ δὲ {15 
τηοτηδπξ ἱξ ἰ8 ἠοῖ (Π6 Ὀτολκίησ οὗ Ὀτεδὰ, Ὀυΐ τῃ6 
ορεπΐηρς οὗ ἴπε ϑογρίυγε τ Ὡ]οἢ πον βίδηβ Ὀοΐοσα 
ἴῃς ογε οὗ [πεῖν τροσποσγ᾽ (αη Οοβίεσζεα). 

νεῖ. 22. Τπδῖὶ ὙΟΣῪ ΒοῦσΣ. ῬΓΥΟΌΔΟΪΙΥ ἰεανίηρ 
τῆς πιδοαὶ υηϊουσῃοά, 16 (δς Βουγ ὑγεσα 51Χ Ρ, Μ., 
ἔπεν τνουἹὰ γεαςῇ [ςπιβδ] δι δ πὸ ἰδΐς ἢουτ, βίπος 
{Πεῖσ ἸΟΥ Ὑου]ὰ οσοδϑίοι 4 ταρί ἃ μαὶϊὶ. --- ΤῊ 
οἱονθῃ, Ζ. 4., ἴς ΑΡροβίϊθβ. Ὑδοιηδβ νγᾶβ δῦβεηϊ. 
Θεδιίμοτγοᾶ ἰοροῖμοσ. Αςοογαϊπρ ἴο [ἢ π χχ, ν» 
“τῆς ἀοοΥβ ΤῈ 5δ ας ἦ ΟΥ ἔθδγ οὗ ἴῃς [ἐνν8.᾽ ΝΥ ε 
᾿ἀΘΟΥ ταὶ ἀρροάγαποα πιὰ ἐπὶ πιδηϊοποα ἴῃ 
ἴῃς πεχὶ β6ςοῃ. -- Το ἰμδῇΆ “ΟΣ0 τἱτ Τμθ:. 
]ο 5 δοοουπὶ ἀο65 ποῖ ἐοσθιἃ (6 ργεβεηος οὗ 
οἴποτβ. ἊΑοῖἵβ '. 14 6118 γῆο ἴμεβ6 ρεῦβοῦβ ΟΕ. 

γεν. 34. Τἴπο Ιοχὰ ἰδ τοι ἐπάϑοᾶῦ. Τῆς ἐπὶ- 
ΕᾺΣ Γεαβίβ οἡ “ἱπαάςοα ;᾽ ἴπαν Πδὰ π8}ξ πορεὰ 50, 
αἵ δά ποῦ γοοα δνϊάδηςθ. Νοῖϊος ἴῃς ἔννο οληις 
νὴ σοοὰ τἀΐηρθ ἴο βιγεησίῃεη (μετ Ὀτεΐῆγεπ, 
δῃὰ {Πεπλβεῖνοβ ἀγα βίτεριῃεηεά. --- Απὰ δρροδσοὰ 
ἴο δίπιοη. ἰἴὐπάουδιοαγ Ῥεῖεσ ἰ5 πιδδηῖ; ΠῸ 
οἵδε ϑδϑιοη σου δὲ ἴπ5 ἱπάεδηϊξεϊν τηεη- 
ἰἰοπβᾶ, ΤῊ ἀρρδασδῃοθ νγὰβ ἀουῦι]655 Κὸ τὴ 6 
ΟἴΒΟΥΒ ἰῃ οΠμαγδοῖεσ. Υ͂μαϊ οσουττεὰ 18 ΠΟ ΠΟΙ 
ἀεία!]εα, Τηα ῥχοηήπεηςα οὗ Ῥεῖογ, (ἰἢς ἔλεος 
[παῖ τῇς αἸ5ςῖρ165 ἰπ [εγυβαϊδτη 5ρΘ ΔΚ γβὶ οἡ {Π|15 
οσοαβίοῃ, 48 61} 451 (ΟΥ̓, χν. 5, βυσρεβὶβ [δὲ 
1815 ἴοοῖκ ρῥΐδος ὑεΐογε ἴῃ ἄρρεδσδῃσςς δἱ Ετηπιδαβ ; 
1ΠοῦρΡ ᾿ΐ τΔῪ ἤᾶνα οοουϊτεα α7[ε7 τῆς ἴνο αΪ8- 
ΕἾΡΙ65. Ἰεῖξ ]εγυβαίεη. Ῥοῖςσ γγ)χβ8 ὑΓΟΌΔΟΪΝ ἴῃς 
ἢτϑι (πιᾶ] 6) ἀἰβοῖρ]ς ὯΟῸ 8ανὺν [Π6 τίβεῃ 1,οτγά. 

ψεν. 5 Ἀπὰ (ΠΟΥ; τῆε ἵπνο αἰ5ο 0 }]65 οὐ [ΠΟΙ 
Ρασί.--- ἴπ [89 Ὀσθδικίηρ οὗ [0 ὕχοδᾶ. ΤὭς Ἄρεποῦ 
γγαϑ ΟἸγϑὲ οροηΐηρ οἱ ἐπεῖγ Ὠοϊάδη ὄγεβ, ἴῃς ἰῃ- 
βί γα] ΘΓ Δ}}[ὺῳ 85 ἴπδί δοὶ ἀυγίηρ Ἡνϊςἢ τς τεσορ- 
πἰίοη ἴοοῖκ ρῥἷαοθ. Α8 {ῃ]5 ννὰβ ποῖ ἃ ᾿ο] εγαιϊ ο 
οἵ ἴῃς 1,ογα β ϑυρροτσ, (6 ρῆγαδβε σδηηοίῖ ὃς υδεὰ 
ἴῃ βυρροτέ οὗ (ἠγίβι᾽β ὈσαΣν ῥγεβεῆοα ἴῃ (πὸ 
ἘΘΟΠασιϑὲ Οὐ οὗ βδογδιηδηΐδὶ σζδοθ ἰῇ ζ6ΠΟΓΔΙ. 
ΤἼηδ δηδϊορὶοβ, ΒΟ Δ’ Πυη ΓΟῦβ, ΤΏΔΥ 
ἰὐκονρας υϑοὰ ἴῃ ΠΙυπισαϊου πὰ οχῃοτσζίδτίοη : 
αἱ ἴῆς Ενδηρο πὲ δἰ ΡΥ βϑἰδῖθ8 ἃ ἕδοῖ. 

ΟΗΑΡΤΕΚ ΧΑΧΙΝ. 36--.43. 

7.ε Α2ῥεαγαποό ἰο “ἦς Φέξοιρέες ἐμ σεγεδαίρρι. 

36 ΝῺ 458 ἴδεὺ τυ 8ρακα, σ᾽ ]εβϑὺβ 32 ἈΪΠ186}} βδιοοα ἴῃ ἴδε α Με τὲ 
ταϊάβδί οὗ ἴμ6πὶ|, ἀῃὰ ὁ βαϊϊῇ υηΐο με, Ῥεᾶος ὅσ ὑπίο,, Ἰπη δ κα. το 

247 γου. Βαυΐῖ [ΠεῪΥ̓ ψεῖα ἰεγγῆεα δπά “ δῆτγιρῃϊθα, δημὰ “βυρροβεὰ ὦ ἐζωβ Μαι. 

48 τῃαῖ 16 γ Παὰ 56εη 8 4 βριγζ, Απάα Πα δά υὑπῖο ἴῆθῃ, ΝὮΥ χῖν. 261 
Ματῖς νἹ. 49 

αἴθ γε ἰσουδιεά  δῃηὰ ψῇγ" ἀο “1 Πουρϊ5 ἢ ΑΥ͂ΒΘ ἰῇ ὙΟΙΓ,, 566 ομδρ. 

20 Ὠεδαγίβ 8 ΒΕΒΟΙα Τ ΤΥ Βαπάβ δηά τὴγ ἴεεῖ, ἴῃαϊ ᾿ἴ ἰ5 1 τὴγ- 35" 

861}: 7 Παπάϊθ πῖθ, δηά 8566 ; ἴοτ ἃ ϑρὶ τς ἢδίῖῃ ποῖ βοϑῇ δηὰ ὈΟῃΘ65, 7 17ομα:. σ: 

40 45 γε 8εε8 τὴς ἢᾶνα. 

1 Θρᾷκα ἴπ656 [Ὠ]ηρ8 
8 {πεν ὈςΠε]ὰ 
δ φυσβίοηΐηρ8 
Ἰ ὅρ66 8 )γεέεξ ὈΘΠοΪὰ 

“Αηὰ θη δα δα {δυ8 5ροίκδη," ἢξς 

3} (σεεογάϊίηρ ἐο ἐλέ δεεί απέλογ ἐξ 5) 
4 ὙΠογοίοσο 
6. χἠξ ὁέεΐ ατεΐλογίξίδε γεαα Ὠρατὶ ἢ 

οορ. δὴ 
ΧΧ. 27. 

4 ]οδη χχ. 20. 

9. δὰ βΞδἱὰ 1}}15 

ΞΘ ξξις Ζ-- -.Αὠσἥ τ πο εύζο ον --«-ταἰςννννν- ποῦ “-- 



ζσμαρ. ΧΧΙΨΝ. 36-43.] 

41 μονα τῇθη " 5 αηᾶβ δηὰ ἀξς ἴδε. 
ὈοΙΙανοα ηοί 10 ἐΐογ ἴον, )ῃὰ ψομάσγϑά,} ὃ Ὡς βαἱα ὑπο {Π6Π], ἐλ εις 

Απάᾶ ἴποΥ ρᾶνε ἢΐπὶ 4 ρῥΐίθος οἵ, χὶν 36. 42 Ηανβα γε ἤδῖα δὴγ πηϑαῖ ἢ 132 

ΤῊΗΕ ΟΟΘΡΕῚ, ΑΓΓΟΚΌΙΝΟ ΤΟ {Εῦ0{ΚῈ. 505 
Απα ψὮ16 ΠαῪ γαῖ ἃ Ρε. χα. 16. 

ἃ Ἰοδὰ χχί. ες. 

43 ἃ ὑγοιϊεὰ ἤβῃ, δπᾶ οὗ α οῃδυοοσα.}8 Απὰ δα ἴοοϊκ 27 δῃηά 
Ια οαὶ Ὀεΐοσε (θη. 

10 γγεσα 5111] ἀπ ς]]ονὶηρ 11: ψοηάοσίηρ' 

ἐ Αοἰδ χ. 4:. 

13 Δηγ {Πίηρ' ἴο εδῖ 
18. »καῃν ἀρεΐερΐ απ λον ῖζίδς ον πὰ οὗ ἃ ΠΟΠΘΥΟΟΙΩὉ 

ΟΟΝΤΕΝΊΒ. ἍὟ ε δβϑύυγης [Πα Γὺκς αἀϊά ποῖ ἴη- 
ἰεπὰ 8 ἴο τερατὰ ἴΠ6 ΨΏΟΪΘ ΤΠδρίου 45 ἴῃ ἢΪ8- 
ἴΟΥΎ οὗ οπα ἀδυ. Γὰὺκα πιυδὲ ἐχρὶ λίπ ΤὺΚα, δπά 
Αςῖἰβ ἱ. 2 ϑῆονβθ δαΐ [86 Ενδηρε δὲ Ρ]Δςσ 65 ἔοσιν 
ἄανβ Ὀεϊνεε νοσ. 26 δπὰ νοῦ. σο. ΤὭεσα 15 ΠΟ ἢ- 
ἴῃς ἢετα ἴο ἱπαϊοδῖδ ἐμαὶ 6 γα ποὶ αὐνᾶγε οὗ ἴῃ6 
ἸΟΏΚΟΥ ἰπίογνδ] ἤδη δα τοῖα [Π]58 ἀοοοῦῃς ΤῊ]5 
ΔρΡΡεδγδησεα 5 (6 στον Οὗ 41}1 ἴῆς ρρδδσαηοαβ 
οὐ ἐμαῖ ἀδυ. [ἷπ τὰς ἤτγϑθί (ἴο Μαῦυ) ἴδς ΗἸρῃ 
ῬΥΪΟΒΕΥ ἙΒΑΓΔΟΙΟΥ 15 Ῥσγοϊηϊῃθηῖ; ἴῃ ἰπδὲ ἴο τῆς 
ἴνο αἰβοὶρὶε5, Η:6 ἰβ ργορῃμαῖς,; ογε πονανεσ Ηδ 
ἌΡΡῬΘΔΙΒ 485 Κὶηρ δἴηοηρ Ηἰ5 ρδορὶες, Ηεδά οὗ Ηἰβ 
σἤυχοῖ, σογωση ββι οηΐηρσ Ὦ18 Δπιραβϑδάοσθ. Τῆς 
᾿ηροτίδηος οὗ ἴῃς οὐσοδϑίοη 15 ἱπαϊςαϊεα ὈΥ {πα 
ἕλει ἰῃδιὲ ἴ δίοηςβ 5 τεοογάβά Ὀγζ ἴῆτεε Ενδηρο 58. 
Τῆς ΠΑΥΠΊΟΩΥ οὗ ἴπῸ ἴἤχος δοοουπΐβ ὑγεβεηῖβ 0 
ἀπ ἤου 65. 

γεγ. 26. Απὰ 88 ΤΟΥ͂ δραῖο ἴδοβο (δηρα, 
Μδικ᾽β δοσουηΐζ Ὠἰηΐβ αἵ ὑπὈ6]1εΐ, ἀπά {πον 50Ὁ-- 
ϑεαυδηΐ ἔδδγ ϑυρροϑῖβ (ἢ 8816. --- ΗΘ ἰπηθ801 
δῖοοδ. Α 5βιιάάδῃ πηγδοῦϊοιιβ Δρρεδγηρ 15 τηεδηΐ, 
ΠΟΥΓΟΒΡΟΒΟΙηρ ἴο ἴμ6 αἰἰβαρρεάδησε ἴῃ νεῖ. 31. 
ΤΟΙ π᾿ 5 δοοουηῖ (χχ. 16), το] πρ οὗ οἰοβεὰ ἄἀοοτβ, 
Ουηβτπ5 {ΠῚ15 Υἱοῦ. --“Ἰὰ [16 τοϊάδί οὗ ἴποχα. Α 
ΒΙΓΟΠΡΘΙ ἜΧΡΎαϑϑίοη [ἤδη "δηοηρ πετη.᾽ - Ῥθ800 
6 ππίο γοῦ. ΟΟἸΏΡ. Ϊοδ Χχ. 19. Ὑἢδ ογαϊπαγυ 
νι να βαϊυϊδίίοη, Ὀϊξ πιδδηϊηρ τοσα ἴῃ {Π]15 σ456, 
66 οἢ νου. 40. 
νεῖ. 3). Ἰοστι θὰ οπὰ αὐτί θὰ. [0 Πη5 δο- 

σουηΐ αἶδο πὰ ρ}165 (ἢ15. [ 5 ποόονν, ποῖ ἢορε- 
Ιοϑϑῆεϑ5, Ὀμ ΤΕΤΤΟΥ ἰῃ ἔεασ οὗ (ἢ6 βυδάδηῃ ἈρρθΔτ- 
ΔΠσΘ, αἵ πὶρῃξ ἴοο. [ἔξ νὰ Ῥεδασ ἴῃ πιϊπα [ἢς 
σομητηδπα ἴο σὸ ἱπῖο (1166 (Μεαίμοεν, ΜδτΊκ), 
6 504]] σοῃοϊυάδ [Πδὲ 18 ννγᾶβ ὈΓΟΥΪΎ ὑποχραοίβα, 
- Απὰ δυρροξοὰ ἴμαῇῷ ΤΏΘΥ ὈΟΠΟ]ἃ ἃ δρὶτὶΐ. Α 
ϑῃοϑβὲ, ἃ ἀδραγίεα βρ᾽γῖῖ, γεϊτασγηβα ἰη ἴῃς βει ληος 
οἔα θοᾶγν. ΤῊΪβ δϑϑυχηθϑ, πὰ οὐὐγ 1,οταὰ 5 ννοσαβ 
(νεσ. 39) δας, ἰἢδϊ ἴεσς ἂγὲ σξεεγεῤοαϊ σα ΦΡένΣΣ. 

" Γ(ομΡ. Μαῖϊ. χὶν. 26, δσα ἃ ἵοσα σεηθγδὶ ἴθιτη 
15 υδεά.΄ 

γεῖ. 28. ΨΥ αἵτὸ γὸὺ ἰσουδϊοὰ Τῆς ΚΙΠαΪγ 
τοῦυ Κα νν5 ἀδβογνεα. --- Απὰἃ ψΒογοίοσο ἀο 48686- 
ὍΕΣΙΠ5, ᾿ΘΟΥΌΡ] 65 οὗ ἃ αἰδοουγασίης, Ππδίιγα, 
ἀουθδθηρ ἀπά ραϊηβαγὶπρ [μουρ 5, ατὶδθ ἰπ ὙΟῸΣ 

ἘΞ ΤΆΒδβε ρῥσογθηϊθα ἔπαπὶ ἔσγοιῃ δί οὔσα 
δηαὶ ὈΠΠ ΘΒ  ΔΠΏΡΙΥ τεασορηϊζίηρ ΗΠ πὶ, ἰἀοπο γὴν 
Η!πι. 

γετ. 809 ΤΩ͂Ὺ πιδιδ ἀπᾶ ΤῺ ζοοί, [παἱ ἱξ ἐδ 
Ι; τῶγδθ Α οσοπιρατίβδοη 1 [οἢη᾿ 5 δοοουπῖ 
Ἰεδὰς υβ ἴο πὰ πεῖς ἃ ῥτοοῦ οὗ Η:5 “δρείν, ἔσουη 
ἴῃς νουπᾶ8 ἴῃ ΗἸ5 Ὠδηάβ δῃὰ ἔεεῖ. ὅ:ποα [686 
ΤΟΙ ΠΟΥ5 ΕΤῈ υπσονογεα, ἴΠογα 15 ΡΟΒΒΙΌΪΥ Ἔνθ 
Ποῖα ἃ ρτοοῦ οὗ ἴπε γεαδέέν οὗ ἴπη6 Δρρβᾶγδῃοδ. 
--- Ἠαμλὰϊο 16, δῃὰ 606. Τῆς ῥὑτοοῦ οὗ ἴῃ γϑδ! εν 
5 [6 πιδιη ᾿ῃουρηϊ οτα. Τῆε ἴννο ραγίβ οὗ [18 
νεΙβ6. ΟΟΥΤΕΒΡΟΠα ἰδετείοσε ἴο ἴῃς ἴνγο απ 65.108 
οὗ νεῖ. 38. ΤΏΟΥ ἃσγὸ ἰηνιϊεά ἴο ἀο νης ΜΆΓΥ 
Μαράλϊεπε ψ5 ἐογθι θη ἰἴοὸ ἀο, ὙῈΪ ᾿αΥ 
ἴ" τις (1 ΤοΒῃ 1.1) : ΝΒ... ... ΟἿΣ δηᾶβ 
ἂνς Ὠδηαϊεά, οὗ τῇς ὝἭοτὰ οὗ 1.) Ο(ομΡ. 

ΟὮ ΧΧ, 27. --- Α δορὶ τὶ ποῦ τοῦ 8.68} διὰ Ὀουθ8. 
ἢΪ5 8. 4 αἰτεοῖ αϑϑουϊίοῃ οὗ οὔὐὖῦ 1 ,οστά. ΤΒοσα 

ἂῖς αἰβει θοάϊ ες 5ρὶτιβ, νἰτουϊ βεσἢ δηὰ Ὀοηθ5. 
ἸΙηβίεδλά οὗ “ἢγβῃ δπὰ Ὀ]οοά,᾽ οὐὖὐ 1 χὰ βᾶνβ 
“ἢἤδβϑῃ δῃηὰ Ὀοῃδβ,, ΑἸέξοτὰ βυρρεϑδίβ ἱμαὶ ἰδ6 
Ἐδβυγγθοοη ΒΟΟῪ ργοῦΪΥ ῃπδα πὸ Ὀ]οοά, 5'πος 
5 ψὰ8 ἴῃ6 δηϊπηαὶ 116. Τῆς τῃουρῆϊ 15 ποῖ 
Πουϊ 4 Ὀεαγίης οὐ ἴε Ἐοιπᾶπ ΟδίΠο]]ο νίενν 
παι τὴς 5δογασζηδηΐαὶ νης θεσουηεβ ἴῃς ταδὶ Ὀ]οοά 
οὗ ΟὨγιϑῖ. 

Ψψετν. 40») Ἐδῤδ βιουσὰ ἔπι εἶδ δαπᾶρ διὰ Ἠΐθ 
ἔοοῖ., ΑΘ58 γῬτοοῦ οὗ :ἀδμεγ, Ὀϊξ 4|50 5 “" Ἂσρις 
οὗ υἱείογγ, Ῥτοοΐβ οὗ Ηἰβ {ἰυτρἢ ονοῦ ἀφίῃ. 
Μογθονεσ τπδτγεΐοτε -- δα 1818 185. ὈΓΟΡΕΙῪ τῆς 
ἀεδρεϑὶ βεῆβε οὗ Ηἰβ δηΐεγηρ βϑ] υἱδτίοη ---- ἃ5 ἴῃς 
σῆρηι οὐ 2εαες, ἴλας Ῥεδᾶςς οὗ ἴδε βδογιῆςιαὶ ἀδδίῃ, οὗ 
[6 σοιῃρ]εῖοα δἰοπεηιθηῖ (5116). 

γεσ. 41. οτο 5111] ππιϑοϊονίηρ ἴογ ᾽ογ. ον 
Ὠδίυγαὶ ! ΤῊΣ “ἰδμζέν 85 ὑτόνθῃ, Ὀαῖ ἴῃς γεέαδδν 
ὉΥᾺ5 5111} ἃ πιδῖίεσ οὗ ἀουδί ἴο ἴΠπδτ, ΘΒΡΘΟΙΆ}Υ 45 
1Π6 ἔδοϊ βοειηδα ἴοο ρ]οσγίουβ ἴο Ὀε Ὀεϊϊενεά. -- 
Ἡᾶνθ γὁ δυγίμίηρ ἴο θα ὃ ΤΤὴ15 αυσϑίοη νγ 885 
Θεβιρηθα ἴο ὑσονα πιοβδὲ σοῃοϊ αϑῖνεὶν ἰδὲ Ηδ νγὰ8 
Ὡοῖ ἃ 5Ρ1{|{. 

νεῖ. 42. Απὰ οὗ ἃ Βοπογοο. ΤὮδβ6 ψογαβ 
ΔΘ οΟἸλ τεα ἴῃ πδηΥ ἀποίθηΐ δυο ου 65, δη ἃ τὸ- 
)εοιεα ΌΥ βοπιὲ τιοάεσγῃ δάἀϊῖοσβ. 'νε ῥγεΐεσ ἴο 
γτεϊδίη [Π6ηὶ, 5'ποα ἴοΓΘ 416 ἃ ΠΌΠΊΌΟΙ οὗ ΓΕΔΒΟῚ8 
ἴο δοσουπὶ ἔοτγ τΠπαὶσ θεΐηρ Ἰεξξ ουἵ, πα τποῖς ἴο 
δοσοιπῃῖ ἔοσ πεν Ὀδίηρ ραϊ ἴῃ ὈΥ ἴῃ σοργἱδ[8. 

Νεοτ. 43. Απὰ ἀἱὰ θαζ Ὀοΐοτο ἴθ. 6 πηετα 
ΔΡΡΘδγδῃςα οὗ οδίῃρ 5 ουϊ οὗ {πε αυδϑβίϊοη : Ης 
ΤΟΥ δίς, πὰ ἔυγη5ῃεα ἃ ῥτγοοῦ οὗ ΗῚ8 τρι : 
ΟΥΚ [0ΚΡ᾽5 ΚΕΒΟΚΕΚΕΟΤΙΟΝ ΒΟΟΥ. Τῆς (ο8- 

Ρ6] βίαδιϊθιηθηῖβ ᾿παϊςαῖς (δέ αἱ (ἢ ]ϊ15 πὴς οὖσ 1, οτὰ 
ἢδά ἃ τεᾶ] ροάν, ἰἀθηῖςαὶ νὴ Η5 ᾿σδ- ΓΟΒΌγσοο- 
τίοη Ῥοαγν δηὰ νὰ ΗἸ5 ρὶοτβεαὰ Ῥοάγ, απὰ γεῖ 
αἰ εσηρ ἔτοπι θοῖη, Ἔβϑρεςοῖδ}ν ἔγοτη ἴῃ 6 ἔουσωοσ. 
“ΤΕ 5. Ῥα]ρ4Ὁ]6, ποῖ οπἱὶγν 88 ἃ ο]6, θυϊ 4130 πῃ 
115 ἀΙβεγοηΐ ραχίβ ; γαϊβεὰ αὔονε βρᾶςε, 80 ἴδ ἱξ 
ΟΔἢ ἴῃ τοῦ 5ῃοσίου της ἔπᾶπ 6 ἰγδηϑροτί 156} 
ἔγοπη ΟΠἹΘ Ἰοσα! Ὕ ἴο δηοῖμεῦ; ροα ἢ ἐπα 
ΟΔΡΑΌΙ ΠΥ, ἴῃ βυδ)εςτίοη ἴο 4 τ το Ψ}}}, οὗ 
Ὀεῖηρ ϑοχηδίξηηςβ ν] 51 }]6, βοιγθῖπι65 ᾿ην]510]6. [ἰ 
Ῥοαγβ ἴῃ6 ὑπ} 15. ΚΑ ]6 ἴτε 8 οὗ 18 ξου ΟῚ σ0Π- 
αἀϊίομ, Ὀπὲ 15 δ {6 βάση ἔτη γαϊὶϑεα ἀρονὸ ἰδ 
σοηδηϊηρ ᾿Πἰτϊ δίϊοηβ οὗ [ἢ15. [{ 15, 'π ἃ νοζά, 
ἃ Βρ᾽ τυ] θοάγ, πὸ Ἰοῦρεῦ βϑυδήοςε ἴο ἴῃς ἢδβῃ, 
Ὀυς Π]]εα, συϊάεά, Ὀοττα ὈΥ ἴῃς 5ριτῖϊ, γεῖ ποῖ 1658 
ἃ Ὀοάγ. [Ιξ οδῃ εἴ, Ὀὰϊ ἰξ πὸ ἸΟΠΡῈΓ πεθὰβ ἴο 
εδῖ; 1ἴ σδῃ γενθϑδὶ] ἰ1561ξ ἴῃ οπα ρίαςβ, Ὀυϊ 15 ποῖ 
Ῥουπὰ ἴο {π]8 Ομ ῥΐδοα ; 1 σδῃ 5ῆον 1156]ζ τ] η 
1ἴὴ6 ΒΡΒ6΄α οὗ (15 νου], αὶ 15 ποῖ πιο ἴο (18 
ΒΡΠεῖς ̓  (γαδαη Οοβίεγζεβ α). Αξ ἴδε 88πὶι6ὲ Ὦπηδ, 
ἴῃς τεβυττεσίίοη ΒΟΩῪ οὗ οὐῦγ Τοσγὰ πδα ποῖ γεῖ, 
ἀυγίηρ (ἢς ἔοτγίγ ἀδυὺβ Ηες ᾿ἰηρεγοα οὐ εαγίῃ, 48- 
Βυτηεα ἴῃς ἔὉ]} ροῦν τ ΠΙΟὮ Ὀεϊοηρσβ ἴο ᾿ΐ, δἀπὰ 
ΨΠΙΟΝ 1 ον ΡΟββοβ865 ἃ5 ἴῃς ρογιῆθα Βοαγ οὗ 
τῆς Ὠϊνὶηε-υᾶη Ἐδάδοιηεσ. ἴη νυἹοῪ οὗ ἴῃς 
δῖος ΜΠῚῈῸ ὙΏΟΣ Οὖσ Γογὰ ῥύοόονεβ ἴῃς γεαέξίν οὗ 



δοό 

Ἡΐβ Βοαγ δζοσ ἴδε τοβυτσθοϊίίοη, Ἧὰ πηυβὲ ἰδ ῖτὸ 
Τα ποῖ (0 53]15.πϊ πε Ἰαβ80ῃ ; Ἐβρϑο δ !}  ἃ5 τπ6 
ΟἿΪΥ οήϊένε γαείς Ὀεατηρ οὐ ἴῃς βυδ)εοῖ οὗ οὐγ 
ξιμΐυτα ΡΊΟΥΥ ἅτὰ ἴῇοβα ἤδσε ρὑγεϑεπῖθα, Μοτσα ἰβ 
ἐοία Ὁ5, Ἰπάεδα, Ῥαξ ΟἿΪΥ τῆ τς ἢ ἢ85 Ὀεδη 
σἀσιση ὰ8 ἃ8 ἃ ἰδίογί σϑἹ οσουττθῆοθ. 786 ΑΡροϑβ- 
Ἐ[6α ἴξεᾶοἢ 08 ἰδὲ δέος {6 γαβισγοσίίου, ἰῃ6 
88 1η|8 5[4}} ᾶνε Ὀοαΐεβ |κε υπίο ΗΙ8 ρ]οτίουβ 
Ὀοάγ (ΡΆ]]. ἐὐϊ. 21), δὰ ἰῃ τερασζὰ ἴο ἴ86 Ἰηΐοσνδὶ, 

ΤΗΕ ΟΟΘΡΕῚ, ΑΓΟΓΟΕΚΌΙΝΟ ΤΟ ΚΕὕκΚΕ. [(ΒΑΡ. ΧΧΙΝ. 36-20. 

ΟὟΥ ΓοταΒ ἰοδοπίησ ἀρουΐϊ ἀἰϑεσοθοάϊε 5ρ τ 5 
(νετ. 39) βυῤρεδὶβ (ἢς οὈνίοιβ ἰτυΐῃ ἔπδὶ ἴὰς ἀολά 
[805 ἔνε νιουῖΐ (6 Ὀοάγ. ΤΣ ἕδοῖβ οὐ τ} 15 
βεοϊοη σιαγα ἀρδιπβδὶ ἴνο οἾ45565 οὗ ΕἸΤΟΙΒ : [086 
ὙΠΟ ἀδὴγ (ἢς βερασγαίθ [16 οὗ ἰἢ6 δβοὰϊ, πὰ, οῃ 
ἴὰδς οἴμοι απ, ἴἢοβε ψὨΙΟΝ ἵσποτῖς τῆς τοδὶ Ὑ οὗ 
( γ5 15 ροβί-γεβυσσοσοη θοαγ Ὀγ ἐογρεῖθηρ τῃδὶ 
θε ενεσβ ΜΠ ποῖ ΡΟδβ5658 {πεὶγ ξ8}} ΒΊΟΥΥ ὙΠῸ] τ86 
τυλοέό γε» ὶβ τεαξετηεα δἱ ἴδς γεβυσσες οι. 

ΟΗΑΡΤΕκ ΧΧΙ͂Ν. 44-420. 

Τέδεομγες οὗ οὩ» 1ογα αὐ ἐἦς Αἰ σεμγγεοζίορ, απα δείογε ἐδ “4 5εσηδΊοη. 

44 ΝῺ δε 5414 υηΐο ἴδε, 5 ἼΤΠ686 {γέ 161 ψογάβ ΨὨϊΟὮ Ια 8εε νεν. 6. 
ΒρΡα Κα υηΐο γοῦ, ψΏ1Π6 1 ψὰ5 γεῖ στ γοι, [δὶ 411] ὁ 88: νεῖ. 27) 

τὨϊηρ5 τηυβὶ2 ὈῈ 1816, ψῃϊσἢ σνογα ὅ γιτθη ἴῃ “ἴῃς Ἰανν οὗ ς 86ε νεῖ. 27 
8. ἱὶ. ; χυὶΐ. 

Μοϑββε8, δηά ἐπ’ “ἴῃς Ργορῃεῖβ, δῃὰ ἐπ 4 4 [86 Ρ541Π15, σόποθγηηρ 8.1; καί 

45 τηθ. 
46 υπάογβίδηα ἴῃς ϑογρίυτοβ, Δηά 

τ τοη, δηα τπ5 71 Ῥεμοονεα ΓΟ γίϑὲ το’ βυβοσ, ἀη4 ἴο τίβε 
47 ἴτοτῃη ἴῆς ἀεαὰ (6 {ϊτὰ ἀδγ : 

σ γοιηϊβϑίοη οἱ 5δϊὴ8 δοιὰ Ὀ6 ῥῬσγεδοῆθα ἴῃ ἢ18 ἤδηθ ἢ διγοηρ 

: Ιχχϑ; 

Τἤθη “ορβθηδα Β6 {μοῖγ υηάδεγβίδπαϊηρ," τηδὲ (Π6Υ ταϊρς ς-: οανϊ!. 
. “1 566 ΝΟΥ. 32; 5414 υηῖο ἴθ, ΤὭυβ [ἴ 15 “ τὐπΡ, Ἀ 

χνὶ. 14. 
3 ὅ8ὃεε νεν. 7. 

Ας(8 ν. 3:. Διηᾶ δαῖ στερεηΐδησς δηά ζὮ κὰν 2. 
ΧΙχ. 6: Ησα. 
1). 21. Μῖς. 
ἷν. 2: Μαὶ. 

48 4115 παῖίοῃϑβ, ὁ Ῥεριπηΐηρ δ Τεγυβαίθη" Απαῖῦ ἔγα ἃ ψῆϊ- ἔα: 
49 πεβ865 οἵ ἴπε86 1τῃΐηρβ. Απά, Ῥδθμοὶά, 1 βεπα ἐτῆς ῥτοτηΐβα ἡ ἅτ ἡ ὲς 9 

οὗ τὴν Εδίβεσ ὕροῦ γοι: Ὀαϊ ἐΔΙΓΥ γα ἰπ τῆς οἷ οὗ 76τγὰ- ἃ ἄξιο: 8, .αὶ 
5416 1,12 ἘΠῸΠ γε Ὀ6 ἐπαυθὰ 18 ἢ π᾿ ΡΟΜΟΣΥ δ τότ οἡ ὨϊρὮ. 

1 2.2ε δεσέ αμίλογίϊς γεαά ΤᾺΥ 
8 τὰ 4 ογεῖξ ἸῺ 
6 ττιτ6η, ἴῃδι [86 (ΓΗ γϑ 5ῃουϊὰ (σεεογ περ το ἐλς δέεέ αιέλο» ἐξ ε5) 
Ἷ δηὰ τίβε δρϑίῃ 
9. »αρν αἀμεῖση αμζλογίζέες 7ορε Βερὶ πίηρ αἱ [γα] 6) τὐζζλ ν67. 47. 

10 κἠε δεεέ σαεξλογίζίες γε αηὰ 
12 12 δεεέ αν λογεΐξες ογεῖξ οὗ Τ᾿ ΟΓυ 56] θη 

ΤΙΜΕ. [Ιἰ 15 ᾿προββῖθ]ε ἴο ἀδίοττηῖης ἢ σοΣ- 
ἰδ πδη 18 αἰδοουτβα ννὰ8 υἱϊετεᾶ. Τὺκα 
σου] ΒΟΔΓΟΟΙΥ Ὀὲ 5116 ἀρουΐ ἴῃς ἰπϑιτγιςίί οι 
ἰνεη οὐ ἴπε δνεηΐϊηρ οὗ ἴῃς ΤαβΌγγο σου ΟδΥῪ ; 
Δ νεσ. 44 νου]ὰ μὲ δἵ οποα τεζαζαδα 45 ἴπὸ Ὀ6- 
Εἰηηίηρ οὗ ἃ ἀἰβοουγβε ἤδη υἱιετεα, δὰ νὰ πῸ 
ΟἾΠΟΥ Ἰηξοστηδῦοη. Βαυΐ [{κε᾿8 οἶη δοςουηΐ ἰῃ 
ἴῆε ΒοΟΚ οὗ Αςῖβ, σοπρεῖὶβ υ5 ἴο Ρεϊΐενςα [Ππαὶ νοῦς 
49 ἵγὙ88 ΞΒΡΟΚβη ἔοσγίν ἀδγ8 ἰδῖοσ. Υεὶ τὴς βιγιασῖυγα 
οὗ [6 ραββᾶρε ἀοἊβ ποῖ ροϊπὶ ἴο ἃ βῃρ]ε νεῦβε 
ψ ὶ ἢ 566 Ππὶ5 ἰο θὲ [ἢς Ὀεριμηϊηνρ οὗ ἃ βεοοπὰ δηά 
Ἰδλίεσ ἀϊβοουτβθ. Τδα Ε᾿ Ν. δϑϑυηιθβ βοῇ 4 Ὀγαακ 
δῖ νεῖ 49, Ὀυϊ νεῖβ. 46-435 ἱποίυάς ᾿ἰδηρυᾶσε 
ΒΙΓΆΪΑΥ ἴο παῖ ἴῃ Τὺκε 1. 8, ΠΟ. ψγ45 5ρόοκδεῃ 
αγῖεν ἴμ6 οοπητηδηά ποῖ ἴο ἀερατγί ἔγοτῃ Τεγυβαίθηι. 
τ οαπηοῖ θῈ βϑυρροβεα ἐδαῖ [κὸ τψγα5 Ἰρῃογδηΐ οὗ 

τῆς :ηἴεγνα)ὶ οὗ ἔοτν ἀδγ5 ἤδη ἢς ντοῖς ἴμ6 (ο58- 
Ρεὶ; δὶ5 51:|16ῆσς οὐ ἴπαξ ροϊπΐ ἤδτα 15 αυϊῖα σἤδτ- 
δοϊογϑς. ϑοηῖς Ὦᾶνα βϑυρροπεα (ὃς ΨΠΟ]6 ἰ5 8 
ΒΌΓΩΠΊΔΤΥ οὗ οὔτ Τἃ,οταά 5 ἱεδοληρ ἀαστίηρ τῆς ἰηΐετ- 
ναὶ; υῖΐ νεῖ. 49 δῇ ΟἿΪΥ ὑεϊοης ἴο τῆς ἰ458ἴ 
ἀϊβοουῖδε. ΟἸοΥβ, ἢ τόσα τεάβοη, ταραγὰ [ἢ6 
ὙΠ016 85 βΒρόκοη ͵υ5ῖ Ὀεΐοτε ἴῃς Αϑοεηβίοη. Ἧ]ε 
πο] ης ἰοὸ ἰἣς νίενν ἴπαἴ νοῦ. 44 ψγᾶ5 Βρόκξεὴ οἱ ἴδῃς 

ἷ. 221 ]. 
᾿ξ Υ. 321 
Χ, 39. 41: 
ΧΙ. 21: Σ 
Ῥεῖ. ν. σ-.Ἅ 

ἦ Αςα ἱ. 4: 
οοπιρ. [οδΣ 
χὶν. 

"ε Αςιεὶ. 8. 
“- (μδρ. ὶ. γ8 

3 τηυδί προς 
δ ζηῃϊπὰ 

8 υηΐο ἃ]] (ἢ 6 

11 ςοηά [οστἢ 
18 οἹοϊῃ ρα 

δνεηΐηρ οὗ ἴῃς Ἐδεβυτϊτγδοίίοη Ὦδν, ἴηδὶ νϑσ. 45 
ΒΌΠῚ5 ὉΡ [ἴδε ἰπϑιγυοοη οὗ (ἢ6 ἱπίεγναὶ, Η]8 
“βρϑδκίηρ οὗ ἴδε {π]ὴρ8 ἘΤΈΩΕ ἴο ἴδε Κιησάοπι 
οὗ (οά’ (Αςἰβ ἰ. 3), ἀπὰ (πὶ νοτ. 46 ἱπιγοάυοεβ 
(Ὡς δοοουηξ οὗ ἐς αἰδοουῖβο οἡ ϑοδηβίοη Ὦδυ, 
τότε ἐγ σεοοσαδα Ὀγ Γκὲ ἴῃ Αςίδ ἱ. 4-8. 

γετ. 44. Ἴμιθο8θ ἃ΄Θ ΤῺ ψογὰδ. Ὑμδβε {ΠῚηρ8 
ΜΈ 1 τῆ γον ἴο γοῦ ἂγὸ ἴῃε γεδ]]Ζαίίοη οὗ 
ΓΩΥ Ἡοτάβ. --- ΟΣ 1 δραῖο πο γοῦ. Οὐ βυςἢ 
Οὐσαϑίομβ ἃ5 σῇδρ. χυἹ. 321-222; ΧχΙ!. 247; Μαῖϊ. 
Χχνὶ. 56, ΡΥΟΌΔΌΪΥ ΟἹ ΠΊΔΩΥ ΟἾΠΟΥΒ, ποῖ τεοοζάςδα, 
ὝΕΣ 1 ψδϑ γοὶ τἰϊὰ γουῦ, ἐ. 4., Ὀεΐοσο ἀδδίῃ, 

Πεδῖῃ δὰ βερασγαϊεα {πδὰ, δηαὰ {δε ῥγονίουβ 
ΠΟΙ ΡΔΠΙΟΠΒὮΙΡ ΜᾺ ποΐῖ τγεδβίδ Ὁ 5ηεὰ δἴϊεσ τ᾿ 
ΓΟΘΌΥΓΟ ΟΠΟΠ, - Τδαῖ, 2. δ., ἴο 118 εἴδος ἴηι. Τῆς 
Ρυτροτῖ οὗ [πΠ6 ψοταβ ἰδ ποῦν Ἔχρσγεββεα. --- πὰ [80 
ἰὼν οἵ Νίοδοδβ, διὰ ἴδ ὈσΟΡοΙ͂δ, δῃ ἃ [86 ῬΒ8]1η8. 
Τῆς τ" αἰνΙάεα τῆς ΟΙ]ὰ Τεδβίδιηεης ἱπῖο [νν, 
Ῥτορδεῖβ, απὰ ΗἩδρίοργαρθα. ὍΤῆα Ῥοηϊδίδυσῃ 
ἰοτπχεὰ ἰῃς ἤγβὲ αἰνἰβίοη : [οϑῆσδ, πάρε, 1 δηὰ 
2 ϑδηιμοὶ, ᾿ ἃπαὰ 2 Κίηρβ, δηὰ ἴτἴῆε Ῥτορδεῖβ (εχ- 
σερὲ Ὁ δ8η16]), ἴπ6 ϑεοοπά ; ἴῃ τοιιδίηϊηρ ὈοοΚ5 
ΜΕ ἴὯ6 ΗδρίοΟρΤΔΡΒΆ. --- Τῆς οτὶσίπαὶ ἱπάϊοβίεβ 
ἴῃδὶ οὖσ Τοστὰ ἴἢυ5 βρεακβ οἵ (ὃς ΟΙἹὰ Τεβῖδ 



ζΓΗΑΡ. ΧΧΙΝ. 44--53.] 

Ιηδηΐ ἴο 5βῆουνν τῇδε ἴῃ 411 [15 ραγίβ ἴσα γγᾶ5 
ἃ ὑτορῃεῦο υπἰΐγ. Αἴ [86 βληι6 π|ς ἴἤ6γα 18. ΠΟ 
οὈ]εςσίίοη ἴο Ξυρροβίηρ Ηδε τεξοττεὰ ἴο ἴλ6 ργορῃεῖβ 
δηα ἴῆς ῬοΟΙ οἱ Ῥ54] 8 ἴῃ ἴῃ 8:ΣἸ ΓΕ Υ 56 η56, 51η06 
ἴῃ ἴῆε86 ἴς πιχοϑὲ 5. Κίηρ Ρτορἤἐο 65 οὗ ἴῃς Με85- 
5 τὲ ξουπά. 

νεῖ. 45. Τδθη ορϑηθὰ ἈΘ [μοἱγ ποδογαίδιηάϊην, 
εἴς. Νοῖ οΟπἱγ πιυϑὲ ἢ 6 ϑοσιρίαγεβ 6 ορδηξα ἔοσ 
ἴῃς υπαοτιϑιαηάϊηρ, Ὀυϊ (πὸ υπαετβίδηάϊηρ ἔοτ (ἢς 
ϑοιϊρίυτοβ. ΤΠ15 85 ἀουῖ]ε55 (Π6 ᾿ΟΥΚ οἵ στε- 
Ῥεαῖεα :πίογνιονν5, ἃ5 18 Ὠϊηϊδα ἴῃ Αοἰβ ἱ. 3, δηὰ 
ενϊάδηὶς ἔσγομι ἴδ ς ται καῦ]α ργοποίεπου 1π ἴῃ 6 
ἱπιεγργείδιίοη οὗ ΟἹ Τεβίδπιθης ϑογιρίυγε, πλδη]- 
ξεβίςα ὈΥ Ῥεΐεγ, ἔοσ Ἔεχαπιρίὶς, Ὡοΐ ΟἸΪΥ οἡ ἴῃς ἀδγΥ 
οὗ Ῥεηϊδοοβί, Ὀὰαῖ ἀυγίηρ (ἢ ἰπίεγναὶ Ὀεΐνεδη (ἢ ς 
Αϑοδηβίοη δηὰ τῆς ουἱρουσηρ οὗ ἴῃς Ἡοὶν ϑριηϊ. 
(ομΡ. Αοἴβ ἱ. 16, 2.0.0 ΤὨ8 ν ͵ βῈ τΔΥῪ πεγεΐογο 
Ὀτϊάρε ονοῦ ἴῃς ἔοΥ ἀδγϑ. 

νεῖ. 46. Τδπε ἰΐ ἐἰβ υυϊζῖθα, ἴμαὶ [809 ΟἸγχίδὶ 
Βιουὰ δυΐοσ, εἴς. δῖε, 48 ὄνεσγνῆετε, βυβῖοτ- 
ἰῃῷ ἀπ σίοσυ ἅγὰ ἱπβεραγδῦὶυ σου πεοιεά. 

ε΄. 42. Ἀσὰ ἴδαϊ, εἴς. ΤῊ]8 ἰ58 ρατὶ οὗ ννῆδὶ 
ὙΓΔ5  ἩΤΙΓ(εἢ.᾿ --- Βορθπΐδιιοῦ δηἃ Υϑσιΐδδίοι οὗ δ':8. 
ὙἼμεδα ἴτχο {ὨἸΠσ8 46 ἸΠΘΟΡΑΥΔΌΪ ςοπηεξςοῖδα. 
ΟοΡ. ἴδε ργοδοπίης οὗ Ϊοδη ἴῃς Βαριϊϑῖ, απ οὗ 
τῆς Αροϑβῖ1ε8 (Αςἰβ 11, 428; 11. τῷ; χχνὶ. 18). --- 
1π πἷδ πδῖθΘ. Τῆς Ῥγεδοῃίην ἀογῖνοβ 411 ἰ(5 βὶζ- 
πἰἤοδποα δηὰ δι ΠΟΥ ἔγοαι Ἡ πὶ ἴῃ ἡ ἤοβῈ ἢδπις 
δηα ὈΥ̓͂ Ψῃοβε σοπιπιβϑίοη ἱξ ἰαΚ68 ρῖδςθ. ΤὨΪβ 
ῬὮγαβα σμαγδοῖογζεθ Ολγινζαρε ΡΤ δοῃϊηρ. - ὕπ|0 
811 100 πδίΐουβ. Μαίμποεν δηὰ Μδυκ [6}} οὗ τῃ6 
ΠΟΙ ἰββίοῃ ἴο ΡσΥοϑο ἢ ἴῃς ΟοΒρΕ] ἴο 4]}, θᾳξ Πότε 
115 ῥσεδοηίηρ 15 8εῖ ἔοστῃ δ5 τῆς ξ] δ] ποηΐ οὗ ΟἹὰ 
Τοβίδιηθηῖ τόρ οΟγ.-- Βορίπηίΐησ δ Ζοσαθαϊθαι. 
1 τη 15 οἴδυβο 18 )οϊηδα ἴο νεῖ. 47, 1 ἀξοίατοβ ἰδὲ 
[ῃς ρῥγεδοῃίηρ 5ῃου]ά Ὀερίῃ αἱ 7 εγυβδίθηι ἰπ 0} 6]- 
πηεηῖ οὗ Ργορῆθου. 566 βυςἢ ράβϑαβοβ ἃ5 5. ᾿ὶ. 3; 
χ]. 9. (Οὐομῃρ. 48ο Αςίβ,. ὃ : οπι, χνυ. 19. Βυϊῖδ 
Ὀεῖῖεσ Βαρροτγίε γεδάϊηρ σοπηεςίβ ἃ ΠῚ νοτ. 48 : 
“ Βερ!πηϊηρ δὲ [ογυβα] πη, γε ἅτὰ νυ 6 5565, οἴς. 

γεσ. 48. Υοόο. Τῇ Αροβίϊεβ, θὰϊ οἴποσθ ΣΏΔΥ 

ΤῊΕ ΟΘΟΟΘΡΕΙ͂, ΑΟΓΟΚΌΙΪΙΝΟ ΤΟ {0{ΚΚΕ. 507 
αν Ὀδδη ῥργοβοηῖ, Ασίβ 1, 22 δηῖ8 ἴῃδἰ ΟΥ̓ ΠΘΥΒ 
51 Ηἰἶπι δϑβοδηᾷ. --- Ι68806. Α5. 500 (ΠΟῪ 
ψεῖς ἴο Ῥσγοοίδιπιὶ ἴῃς ἔδοϊβ (νοῦ. 46), απὰ ἰῃς 
τερθηΐδησα δηἀ γαπ)ιββϑίοη Ὀαϑεα ὑροὴ πεῖ ; δηὰ 
τυ Ὀς τῆς ἐν 8 ]16γ8 οὐ τὰς ργορῃδοὶοβ βυπηπιδα 
ὌὋΡ ἴῃ νεῖ. 47. --- Τθ689 Γπὲπχε. Τῆς αοβρεὶ ἔδοϊβ 
ταβρεοϊΐηρς ΟὨγὶβῖ, σδπῖετηρ ἰῃ Ηἰβ5 Ὠεδῖῃ δηὰ 
Ἐδϑβυγτγδοξίίοη, δπὰ ἱποϊυάϊΐηρσ Η:5 Αβοεηβίοη Τὴ 
{ΔΙ ο πὶ οὗ ῬγοΟρΏΘΟΥ δηᾶὰ ἴῃς σοπηπιβϑίοῃ ἴο 
ῬΓΘΔΟΝ ΓΟΠλΙ5810) ἈΠ τεοροηΐδπος, τὸ ποῖ δχ- 
οἰυάεα. 

γετ. 49ς. 1 φοπὰ ζογί!. 90 οὖν Γογὰ 5ρ6δκ8 
ἷη Το χν. 26; χνΐ. 7) ἀπὰ Ῥεῖον (Αςῖβ 11. 33) 
ὉΒοῦθε8 ἴῃς ροἰξξ οἵ τῆς Ηοὶγ Οποβῖὶ ἴο (δς δχ- 
Αἰϊεα ϑανίουσ, “Υῦὖε, οὐ ἴῃ δαγί, γίνε [6 5Ε Ἰ ΔΟΩΥ ; 
δηὰ 1, ἔτοῖῃ πδᾶνθη, σίνε γόοῖ ῬΡΟΎΕΓ ἴὸ 6α0 80᾽ 
(οάειῖ). Τμθ ῬὉχοχηΐδο οὗ τ ἘΔΙΠΟΣ ὍΡΟΣ γοῦ. 
ΤΠΐβ πηοδηβ ἴὰς Ηοὶγ ϑρίγιε (5εε Αςἴβὶ. 4, 5). ΤῊς 
88Π|6 ρᾶβϑασο ἱπαϊοδίθβ {Π4ἰ “τῆς ῥσοτηἶβε 18 ποῖ 
πε σοηοῦαὶ οὔς οὗ ργορῆδου, Ὀὰϊ ϑυςῇ ϑροοϊᾶς 
ΟἾΘ8 28 Ϊοδη χὶν. τὲ, 26. Νοῖϊοα τῆς βεπαϊηρ οὗ 
ἴπε Ηοἷγ Οδοβῖ 15 δϑοῦθεα Ὀοΐῃ ἴο πε Εδίδοῦ 
δηὰ (δε ὅ8οη. ---Βαξ ΤΑΙΤΥ γὁὸ ἴῃ ἴπ0 αἱΐγ. Α 
αυϊεῖ, τεῖγοα τγαϊτηρ 5 πθαπὶ. Εν θῖν (8 
ὙΔ45 ΘΡΟΚΘη δου 86 τεΐυσγη ἔσοπιὶ ΟΔ}11}6 6, 6506" 
οἷα! 45 ἴῃ8 πεχὶ νεῖβα 18 80 Ὁ] βεὶγ οοπηεςίοα 
ὙΠῊ ἰξ. -Οπ ἢ}. Αοἰβ ἱ. κα: "ποῖ τῆν δγ8 
Ὦξηοα. --α ὖο 89 οἰοποὰ. ΤἸῺὩς ἤρσυτγε 18 ἴῃ οοπῃ- 
τοῃ οης οὗ Ῥεΐπρ ΟΙοιμεα 458 ψ] ἢ ἃ ραγηγεηῖ, ποτα 
ΔΡΡ εα ἴοὸ βρίγιῖυδὶ γοϊδιοηβ, 45 ἰῃ ἔλοηι. ΧΙ. 14; 
σαι. 111..27 ; ἘΡΉΏ. ἵν. 24; (οἱ. 1}. 12. ΑἹ δϊάϊηρσ, 
ομαγδοϊεσιΖίησ ἰπῆυδπος ἰ5 τηϑδηϊ. - ΙΝ ΡΟΨΟΣΥ 
ἔτομι ὁπ ἘΝ ΤΠ8 ΡΟΎΟΙ ΜΔ5 ποῖ ἴῇῆς ΗΟοΪγ 
ϑριτῖ, θὰ (ἢ αἶγεος τοϑυ]ῖ οὐ ΗΪ8 σοπεηρ ΠΡΟ 
[ἢσπὶι, 48 15 ενϊἀδπὶ ἔγοπι Αοἰβ 1, 8. (οιμηρδσγίπᾷ 
1015 νϑῦβε ᾿ψῖτ Τοῆη ΧΧ. 22, ψγὰ πὰ ἴῃ (ἂς ἰδίου 
ἃ 5ΥΠ|00]104] δοῖ, Ῥσορῆθης οὗ [ὃς Ῥεηϊεοοβίδὶ 
οὐρουχηρ, ἀπαὰ γεῖ διίίοπάεα Ὁγ δὴ δοΐι δὶ σοχῃ- 
τηυπη] δου οὗ {πὸ ΘΡΙΠΪ ῬΥΘΙ ΠΛΙΠΩΓΥ “0 τῆς ἸΔίαγ 
δηα 116. ος (αἱ Ῥεηΐεσοβι) νὩοἢ τγᾶ8 Ὀγεξιλὶ- 
ὩΘΠΕΥ “(ἢς Ῥτοζηῖβε οὗ με Εδίμεσ.᾽ 

ΟΗΑΡΤΕΚ ΧΧΙΝ. κ5ο-- 3. 

7112 Αἰ ξερηεο,. 
α΄ (οπιρ. Ασὶα 

50 ΝῊ “δε Ἰεᾷἃ τῃεπὶ ουξ 45 ἔαγ 85 ἴο ! ὃ Βείπδηγ, ἀπ ἢδ 1 ὁ 8εε Μδε. 
5Ι ἋΡ 18 Πᾶπα8, Δηα ὑ]6556ἃ ἵει Δηά [ἰξἴ σᾶπλα ἴο ρΡᾶ858, « Ματῖ αὶ. 

ΥὮ16 Ὡς ὈΪ]ε 556 α τῆδτὰ, “ ἢ6 ν5 2 ρατίεα ἔγοϊη τἴῆδῃ, δηὰ 3 οαγσι δὰ ἀν ὕα ται 

52 ὋΡ ἰπῖο ἤδανθῃ. Απά {δεν “ννουβῃὶρρεα ἢϊπι, αηὰ τεϊυσγηεά ἴο ΠΑ Ὡς 
53 ]7ἐγαβαίεπὶ [ἢ ρτεαΐ ᾽ογ : Δηὰ 4 εσε σοητη04}}Κ ἴῃ [86 ἴα πιρῖθ, ἱν. ὅ-ιο Ἕ 

ΡὈΓαϊβίηρ δηα 47 Ὀ]6βϑίηρ σοά. Αιημθη. 

1 ωώᾳΔε δέτέ ατείζογεξίεςε γεασ ἰονατὰ 
8 γη56γ: ΜΝ 53 
δ ἦέ ὀξεί σατεΐλογζες ογῖζ Ατηθη. 

α΄ Μαῖιϊι. χχν. 

9» 17... 
4 Ἀςῖβ 1,. 46: 

3. »η2 ΝνᾺ5 1. ας νο 21 
4 ἐῃα δεεί σελον ες γε ρταϊβὶηρ ἀπὰ διε εμαρο 

64. 

ΟΝ ΤῊΕΒ ΕἌΟῚ ΟΕ ΤῊΗΞ ΑΘΟΕΝΘΙΟΝ. ΤῊ]Β πιυδῖ 
Ὀε δοοερῖδα οἡ υπἱτηρεδοῆδΌϊς ενίάεηςα. Μογεῦ 
δἰἤτπι5 [ἢ85, δα ἀΐηρ : “ ΕΟΥ Ὀεβ᾽ 468 θεὶς τεροχίςα 
ἢΙΒοτΙ Δ} ν (Πετο, Αςἰβ 1., Μασκ χνἹ.), 1 τγᾶβ δχ- 
ῬΓΕΒΒῚῪ ξογειοϊ ἃ Ὀγ 7εἐβὺ5 Ηἰπιβεὶέ (Ἰοπ χχ. 17; 
σοΙΡ. ἴ6. πιηξ ἴῃ υἱ. 62), ἀπὰ 15 ἜἘΧχρυθβϑὶγ τηδη- 
Ὀοποα ΕΥ̓ {πὲ ΑΡροβῖ]85 ἃ8 μανίπρ ἴβκθῃ ῥΐδζε 
(Αοἵϑ 11, 22, 22; 1. 21; 1 Ῥεῖ, 11]... 22 ; (οἱ. 110, 

εἴς.; ΕΡἢ. 11. 6; ἱν. 1Ο; σοῃρ. Αοἰβ νἱϊ. τ6 ; 1 
Τίμα. 11. 16; ΗςδὉ. ἰχ. 24); 45 ἃ εογογεαί εχα]ῖδ- 
ὕοη ἱπίο ἤδβάνθη ἴο ἴμε βεδὲ οὗ τῆς ρίογυ οἱ σοά, 
τ ἔογπιβ [88 ΠΘΟΌββΑσΥ ἢἰβίογίοαὶ Ὀγεϑυρροβίτοη 
ἴο [ῃς ῥγεδοῆίηρ οὗ φαγομρία ( ὨΪΟἢ 15 ἃ τοα] δηὰ 
Ῥοαΐν τεϊατη) 8458 νγ6}} ἃ5 ἴο ἰδ τοϑιυγγοςσϊίοη οὗ 
ἴδε ἀελὰ δηὰ ἰγδηβέοσπιδίίοῃ οὗ ἴῃς ᾿ἰνίηρ, νας ἢ 
σμδηρεβ ἤανα (ΠΘΙΓ ὩδΟΘβϑΑΤΥ σοπαϊίοη ἴῃ τἴῃ6 



5οδ 
Ἰοσ Βεἃ Ὀοὰγ οὗ Ο τβὲ, πο σοπδβυμλτμαῖθ5 ἵποτα ; 
1 Οον. χν. κ, 8, τό, 22, 23; ῬῊ]]}, 11]. 20, 21, εἴς.).᾽ 
κε δἷους παισγαῖθβ [6 οἰτουτηβίδῃοαϑ. 
ἅτε ποῖ ἱργοῦδΌ]α ἴῃ {ποτ βοῖνο8 ; ΠΟΥ 18 ἐξ  ἘῸῚῪ 
τηλῖ ουοὖ 1,οτὰ πνου]ὰ Ἰδανα 50 ἱπιρογίδπε δὴ Ἔνεπῖ 
πους ἩΠΠ65865. [ὺΚὸῸ τοῖς Δοοουηΐβ αὐτὶ ηρ 
16 ᾿ς οὗ β8οπὶα οὗ ἰῇ ΑΡοβίῖεβ, δηὰ ἢ18 
διἰαϊδιηιθηῖβ Μεσα τεςεϊνεὰ ψθους σοηιγδαϊ!ο!οἢ 
δηά ὄνεὴ ψιϊουξ αποβίοῃ. 

γεῖ. σο. Ιϑὰ ἴπθηι οὐ. Ουϊ οὗ ἴδε οἰζγ, ὙΠΟΝ 
μ48 ͵υϑὲ Ὀδδη τηθητοπαα (γεγ. 49). ---ῶἂῦ ΤῈΣ 88 
ἰοψαγὰδ ΒοίΠΔΩΥ. ῬΧΟΌΔΡΟΙΥ ονεῦ ἴῃ 6 ὕτονν οὗ (ῃς 
Μονῃῖ οὗ ΟἸνεβ ἴο ἴδε ἀεβοεηῖ τονγαγάβ ΒΘ ΔΗΥ. 
[η Αςῷϑ Σ., 0κὲ 5αγ8 μοί ῃϊηρ οὗ {πεῖὶγ σοῖς οὐ 
ἴο ἴῃς Μουπὶ οὗ ΟἸίνεβ, θυϊ ἴα Κο5 ἔου σγδηϊςα [ἢ15 
Ρτανίουβ βίαίεπηθηῖ,. ΒοίδηΥ 1165 οη ἴῃς δαβίεσῃ 
ϑῖορε οὗ ἴῃς Μοιυπῖ οὗ ΟἸῖνεβ δηὰ 15 ἰῃν 5 0]6 ἔτοπ 
Τεγαβαίει. Τα ἰγδα! ἘΠ 08] 5] οὗ ἴε δβοεηβίοη 
(μον ἴῃ Ροββθϑβδίοπ οὗ ἴῆς Μομαδιηπεαδῃη8) 8. Οἢ 
ἴπ6 βυπιηῖ οὗ ἴῃ6 Μουῃηῖΐ, ἴῃ ἔα}} οἰρῃξ οὗ [ετὰ- 
ΘΔ] ΘΙ ἃπα ἴοο ἴδ ἔγοπιὶ Βείθδῃηυ ἴο βαι ϑίγ ἰῃς 
πλΙγαῖϊϊνε. (5ε6 Εοθίηβου ἂπα ϑίδηϊου.) --- Ἐθ 
ἸΜΠοὰ ἊΡ 5 δαμᾶβ. Τῇῃς σοβίυγε οὗ Ὀ]εββίηρ. 
1,εν. 1χ. 22. 

ΨεΥ. κ᾿. ὝΜΏΣ9 80 Ὀ]οδεοὰ ἴμποσα. Νοῖ αγέρ, 
Ὀυϊ αὐτὴν (Π15 Ὀεηςαϊοου ἢ ὈΡ]Ἰοα Ὠδηάβ. 
- Ηὸ ναγίοὰ ἔσοχῃ ἴθ. ΤῊ]5 τ ΔΥ τηθδῃ ΟΠΪΥ : 
Ἧς νοὶ ἃ τὲ αἰδίδηος ἔγοηχ ποθῶν, Ὀκξ ᾿ὑ 18 
Ῥείζες ἴο υπάεγβίδηα 11 οὗ ἴδε ἢτβδὶ βερδιδ!οη 
τπδάς ὈΥ ΗἸ8 Αβοθῃβίοπ, -- πὰ ὧδ οὐγτὶθὰ Ρ 
ἐπῖο θανθβ. Τῆς ἴεπβε οὗ ἴῃς οὐ ρῖπαὶ 15 ρἱοΐα- 
τεβαυς δπα ᾿πάϊςαῖεβ ἃ σοητππιεα Ρτοςς88, ἃ στδά- 
υ8] σοϊῃρ ὉΡ οὐὔὲ οὗ ἔΠ6ῚΓ βρῆς. (ὐπΡ. ἴΠε τότε 
ἀειϊαι!εα δοσουπῖ, Αςίβ 1. 9-11. ὙΠε Ῥοαγ οὗ ουζγ 
Ιοτὰ νγὰβ δοΐυδ!ν τεὰ ὰρ (οτνασαβ ἴΠπ6 ν]β: 068 
δεάνεηβ. Υεῖ ἰη νιον οὐ ἴῃς τερεαῖβα ]] υβῖοπβ ἴοὸ 
Η:5 ροβίου ἴῃ ρΊοτν, ἰὲ 15 ἀου τ} ἩΠοίΠ ΟΣ [Π]5 
ὀχῃδιβίβ ἴῃ6 τηοδηϊησ. ὙΥΙΠουϊ δδβογίηρ ἴῃδί 
Ὠδάνθη 15 ἃ 2ῥαεξ, " λοϊδίησ ΠΙΠΘΓΒ υ5, Οοἡ [6 
Ροβιἴοῃ οὗ δογίρίυγε, ἔγοτη βυρροβίηρ ἃ Ἰοςδ 
οὗ ἴῃς οτελίίοη νἤογα Οοὰ ρετπιῖβ ΣΝ Βίοτῦυ ἴο 
θὲ 8εδὴ τόσα ἱπηπηθ αἰδίοὶΥ [ΠΔΠπ ΔΩΥΜΠΕΙῈ Ε]86, 

ΤΗΕ ΟΟΒΘΡΕῚ, ΑΓΓΟΟΚΌΙΝΟ ΤΟ ὑΚΕ. 

Τἢδβο᾽ 

[Γμαρ. ΧΧΙΝ. ςὸ- 3. 

δῃηὰ ἴἰο οσοηποεῖνα οὐ [οτὰ 85 ταραϊτηρ αἰ γος Υ 
{ἘΠ 8ογ᾽ (Νὴ Οοϑίοσζθο). [,λν7ὺ8 οὗ ρστανϊλοη, 
ἔτοτῃ ἴῃς παῖυγε οὗ ἴΠ6 σΆ56, ἢανε ποίῃϊηρ ἴο ἀο 
ἢ [Π15 ἔδλοῖ. ἘΔΌΔΙΪΥ υ561655 ἃγὰ ἴπ6 νδυίοιϑ 
ΚΠ ΘΟΥ 685 ϑυξεεθίες ἴο βυρροτὶ ἴπ6 ἀορτῃᾷ οὗ ἴῃ6 
ΟὈαυ Ὁ οὗ (518 Ὀοάγ. ΟἾ γι 8 ργόϑδησα ἴῃ 
ἤδάνδῃ ἱπ 0] 165 σογροόσεαὶ δῦβεηςς ἔσγοπη δίῃ. 
Υεὲ τὴς νὴ πάγανναὶ οὗ Η:5 οἰγουταβου θεὰ ἸοΟΔὶ 
ῬΤΟΒΘΏσα νγᾶϑ ἴἢς Τοπαϊπ!οη οὗ Η!15 βριτὶτυ Δ) τε 8] 
ΟΥ ἀγπδίηῖϊο οὔ ργοϑεποα ἴῃ Ηἰ5 Γπυτοῦ (Μαῖϊ. 
ΧΧΥΪ. 20, “Ἶο, ἴ Ὧπὶ ἢ γοὺ ΑἸννᾶγϑ ᾽).. ΗΙ5 885- 
σδηβίοῃ 15 ποῖ ΗΠ5 βερασζδίίΐίοη ἔτοπὶ Η 5 Ῥθορὶο, 
Ὀυΐ {μὲ ἀϑοθηβίοη οὗ Η!5 ἴῆτοπε δηὰ ἴῃς Ὀερίπ- 
πίη οὐ Ηἰἴβ τεῖρῃ 485 ἴῃ6 δεδὰ οὗ ἰῃς Οδυχοὶ 
ὙΠ ΠΊΟῚ “15 Η]5 Ὀοαγ, [6 ἔ]π685 οὗ Ηΐμπ τπδῖ 8]]- 
εἰ ἃ}1 ἱπ 11 (ΕΡΉ. ἱ. 23). 

γεσ. 52. Ὑοσερροᾶ εἷπι. Α5 Ης νεῃῖ υρ; 
ἤδῃοδ ἃ ποτα Ἔχδ]ίθα ἡ υσβῃϊρ ἤδη ἴῃ6 Βοιηᾶρα 
δοςοτάεα Ηΐπ ἀυτίηρ Ηἰ5 τυ ηἰβῖσυ. - ΨῚ στοϑαῖ 
ἦογ. Τεῖτοῦ «αἱ Ηἰβ ὈΟΟΠῪ ῥγέϑεηος (νοσ. 27), 
7ογ δῇξεσ Ηἰ5 θοα!ν ἀἰβαρρεάτγαπος δηά εἐχαϊιδίϊοῃ, 
ὙΠΙΟΝ νγ»ὰ5 ἃ ρίεαρε οὗ ἴῃς ν]ἱοΐοτν οὗ Ηἰβ ολυβα 
(σοι. [ΟΠ π χὶν. 28). ΤΕΥ τε])οϊςεα 1η Η!5 γσίοσγγ, 
δηὰ ἴῃ τς Ῥσοηιῖδε οὐ [86 ϑΡ)τῖῖ; ἀουθδι]655 {ΠΕΣ 
Ἶογ ννᾶ5 ᾿ἴβεὶξ "ἃ ρσγεϊυὰς ἴο Ῥεηΐεςοβί. (Βεῃρεὶ.) 

νεῦ. 5232. ΟΟΠΌΏΠΌΔΙΙΥ ἰπ [Π6 ἴθχρ]θ. Αἱ τῇς 
βίδίε ἃ ὨοὺΥΒ οὗ ὑγδυθσ, ποῖ " 411 πε ἔἰπι6.᾽ [1 15 
ποΐ ΠΟΟΘΒΒΆΓΥ (ἤδη ἴο ΒΌΡΡοΒἝ ἴπαϊ [Π6 ὌΡΡΕΓ 
τοοπῖ ᾿ (ΑΟἰΒ 1. 13) Ὀεϊοηρσεά ἴο {πε ἔδρ]α Ὀυ:ά- 
ἴηγβ. ἈΔῃ δηίζοὶραίϊΐοη οἵ ἴῃς ἀσδβοσρίοη οὗ τὰς 
|1ξ6 ἴῃ ἴμε Αροβίοϊ!ὶς Ομυγοῦ ρίνθη ἰπ Αςίβ 1. 46 ; 
1101; ν. 21. -α ΒΙοδδίηρ Θοὰ. “Ατημεη᾿᾽ 5 ἴο Ὀδὲ 
οπϊτεὰ, Τῆς αὐτάς οὗἩ [6 ἀἰδβοὶρ]εβ, δ5. τῆε 
νναϊεα ἔοτ ἴῃς ΘρΙτΙϊ, 15 βἰρπιδοδηῖ, ΤἬοΙΓ ἀπ 
ΝᾺ5 1156] 4 Ὁ] ββίηρ ; {ΠΕῚ]Γ σοτῃροόβυτα ἃ ρσζοοΐ 
παῖ {ΠΟῪ τοσα ἢοΐ ἐπι υϑὶαδῖβ ; (ῃς ἕᾳςοϊ τῆι: τῆς 
νγοτα ὑπαἰπτυγρεα, ἃ ῥτοοῦ ἴπδὶ ἴῃ 6 ἐπ σοῦ η0}]} 
ἀατγεα ποῖ Ὀγίηρ ἃ σβασγρα (ἢδί {ΠΕΥ πδα δίοϊεη [ἢ 6 
Ῥοάν οὗ 651} : {Π6ῚΓ ῥγαυθσέυ 685 8 ἃ ὑγοοῦ 
οὗ {Π6}Ὺ ἔδἢ ; {Π6 Ὶγ Ὁ] βϑιης Οοά ἃ 5ίρτι {πδἴ 1Π 6} 
Ὠδὰ ποῖ ἰοβὲέ Ηΐτ, θᾷῖ βῃουϊὰ 8εὲὲ ἯἩϊτὰ ἀραΐῃ, 
“Ἔνϑῃ 80, τὰ [ε805, οοπλα 4} Κ]γ.᾽ 
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